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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању 
(''Службени гласник РС'', број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 67/16), чл. 40. ст. 1. тач. 3. Статута Универзитета у Београду 
(''Гласник Универзитета у Београду'', број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  25. јануара 2017.  године,  донео је 

О Д Л У К У  

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2017. 
годину, број  06-86/3-17.

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/3-17)

                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                          Проф. др Бранко Ковачевић



Гласник Универзитета у Београду2

На основу чл. 51. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 40. ст. 1. тач. 15. Статута 
Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25.1.2017. године, доноси

О Д Л У К У 

Усваја се План јавних набавки и набавки Универзитета у 
Београду за 2017. годину, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/4-17)

                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14) 
и члана 22. став 4.  Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 
189/16), а на предлог Управног одбора Универзитетске библиотеке 
од 12.12.2016. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
25.1.2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

ИМЕНУЈЕ СЕ др Александар Јерков, редовни професор 
Универзитета у Београду-Филолошки факултет, за директора 
Универзитетске библиотеке, за период од 4 године.

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

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/5-17)

                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                           Проф. др Бранко Ковачевић

 



Гласник Универзитета у Београду4

На основу члана 22. став 4.  Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
25.1.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора  
Универзитетске библиотеке из реда професора Универзитета:

1. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког 
факултета, у пензији

2. др Јелица Протић, ванредни професор Електротехничког 
факултета.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске 
библиотеке из реда професора Универзитета:

1. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког 
факултета, у пензији

2. др Јелица Протић, ванредни професор Електротехничког 
факултета.

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/6-17)

                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                         Проф. др Бранко Ковачевић
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 На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
25.1.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У 

Именују се следећи представници Универзитета у Београду у 
Скупштину Спортског удружења Универзитета у Београду:   

1. Ректор Универзитета у Београду
2. Проректор Универзитета у Београду овлашћен за спорт на 

Универзитету
3. Студент проректор Универзитета у Београду
4. Генерални секретар Универзитета у Београду
5. Декан Универзитета у Београду-Факултет спорта и физичког 

васпитања.

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/8-17)

                                                                 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                            Проф. др Бранко Ковачевић



Гласник Универзитета у Београду6

 На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
25.1.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски 
центар ''Београд'':

1. др Иванка Поповић, редовни професор Технолошко-
металуршког факултета и проректорка Универзитета у Београду и

2. др Станимир Стојиљковић, редовни професор Факултета 
спорта и физичког васпитања и продекан Факултета.

(Београд, 25.1.2017. године; Број: 06-86/7-17)

                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                          Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству              
(„Службени гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006), члана 14. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања  
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник 
РС“, бр.118/13 и 137/14), члана 40. Статута Универзитета у Београду“ 
(„Гласник Универзитета у Београду“ брoj 186/15-пречишћени текст 
и 189/16) и Извештаја Централне пописне комисије за спровођење 
пописа имовине и обавеза, Савет Универзитета, на седници 
одржаној  28.2.2017. године, доноси

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај Централне пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. 
године, број 612-6100/2-16 од 20.2.2017. године.

(Београд, 28.2.2017. године; Број: 06-614/3-16)

                                                                  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                              Проф.др Бранко Ковачевић



Гласник Универзитета у Београду8

На основу чл. 53. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању 
(''Службени гласник РС'', број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15 и 87/16), чл. 40. ст. 1. 
тач. 4. Статута Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета 
у Београду'', број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  28. фебруара 2017.  
године,  донео је 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета 
у Београду-Ректората за период јануар-децембар 2016. године, 
број  40101-61/2017-1.

Буџетски суфицит за 2016. годину износи 15.781.206,13 
динара.

Остварени суфицит биће пренет на нераспоређени вишак 
прихода и примања у 2017. години.

(Београд, 28.2.2017. године; Број: 06-614/4-16)

                                                                 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                            Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 40. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета 
у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број186/15-
пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28.2.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Војислав Станимировић чланства 
у Управном одбору АКУД-а ''Бранко Крсмановић'', због истека 
периода на који је биран.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ  др Војислав Станимировић, ванредни 
професор Правног факултета Универзитета у Београду за 
представника Универзитета у Београду у Управном одбору АКУД-а 
''Бранко Крсмановић''. 

(Београд, 28.2.2017. године; Број: 06-614/5-16)

                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                           Проф. др Бранко Ковачевић



Гласник Универзитета у Београду10

На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
28.2.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог да се др Живан Лазовић, редовни 
професор Филозофског факултета и проректор Универзитета 
у Београду именује за представника Универзитета у Београду у 
Управном одбору Студентског културног центра у Београду.

(Београд, 28.2.2017. године; Број: 06-614/6-16)

                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                          Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 47. став 2. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 07.12.2016. 
године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 

Члан 1.

У Правилнику о већима научних области на Универзитету у 
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 134/07, 150/09, 
158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), у члану 11. у одељку IV 
број 21 замењује се бројем 20, а у тачки 4. број 2 замењује се бројем 
1.

У одељку V број 26 замењује се бројем 27, а у тачки 3. број 3 
замењује се бројем 4.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења на седници 
Сената Универзитета.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 06-6238/5-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду12

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.01.2017. 
године, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 
УТВРЂИВАЊА НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ 

ПИСАНИХ РАДОВА

Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова (''Гласник Универзитета у Београду'', број 
193/16), у члану 3. став 1. после речи: „организација“ додају се 
речи: „као и друга физичка лица“.

Члан 2.

У члану 5. став 3. на крају текста уместо тачке ставља се запета 
и додају речи: „као и Националном савету за високо образовање, 
ради именовања једног члана.“

У ставу 4. прва реченица мења се и гласи:
„Стручну комисију из става 3. овог члана чине: два члана из 

одговарајуће или блиске научне области, која именује наставно-
научно веће; један члан кога именује одговарајуће веће групације, 
који је запослен на другој високошколској установи и један члан 
кога именује Национални савет за високо образовање, који није 
запослен у матичној установи.”

После става 12. додаје се нови став 13. који гласи:
„Одлуке из става 11. овог члана достављају се, у року од 

осам дана од дана коначности, Националном савету за високо 
образовање.”
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Члан 3.

У члану 6. став 4. на крају текста тачка се брише и додају се 
речи: „и доставља се жалиоцу, матичној установи и Националном 
савету за високо образовање.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења на седници 
Сената, а објавиће се у ''Гласнику Универзитета у Београду''.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 06-95/6-17)

                                                              ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

                                                  Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду14

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћен 
текст, 189/16), и члана 18. став 7. Правилника о упису студената 
на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 168/12), а на предлог Комисије 
за упис, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 07. 
децембра 2016. године донео је 

О Д Л У К У  

УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената у прву годину основних 
академских, интегрисаних академских и основних струковних 
студија за школску 2016/2017. годину1, који је саставни део ове 
одлуке.

(Београд, 07.12.2016. године; број: 06-6238/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић

1  Известај се налази на интернет презентацији Универзитета: bg.ac.rs/sr/
studije/analize.php
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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, 68/15, 
87/16 и 100/07-аутентично тумачење, 45/15- аутентично тумачење) 
и  члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст, 189/16), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јануара 
2017. године донео је

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 
КОНКУРСА за упис студената на студије првог, другог и трећег 
степена за школску 2016/2017.годину, на студијске програме чији 
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду.

У Конкурсу за упис на специјалистичкe струковнe студије у 
школској 2016/2017. години расписаном на седници одржаној 13. 
априла 2016. године додаје се студијски програм Спорт за који ће 
пријава и упис бити у јануару 2017. године (од 15. до 31. јануара 
2017. године).

(Београд, 18. 01. 2017.године; Број: 06-96/4-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 
68/15, 87/16 и 100/07-аутентично тумачење, 45/15- аутентично 
тумачење) и члана 79. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст, 189/16), 
а на предлог Наставно-научног Већа Факултета спорта и физичког 
васпитања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. јануара 2017. 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 2016/2017. 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 
2016/2017. годину, и то:

- на студијски програм специјалистичких струковних 
студија Спорт за школску 2016/2017. годину на Универзитету у 
Београду у летњем семестру уписаће се 50 студената, сви у статусу 
самофинансирајућих студената;

(Београд, 18. 01. 2017.године; Број: 06-95/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 2. и чл. 3. став 1. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 07. 
децембра 2016. године донео је 

О Д Л У К У 

о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено 
звање професор емеритус у школској 2016/2017. години 

1. У текућој школској 2016/2017. години може се доделити 
звање  професор емеритус  за  8 (осам) кандидата, професора у 
пензији Универзитета у Београду, и то за по 2 (два) кандидата са 
сваке од четири групације факултета.

2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до 
31. јануара 2017. године. 

3. На основу ове одлуке ректор Универзитета упутиће позивно 
писмо свим факултетима Универзитета у Београду. 

(Београд, 07. 12. 2016. године; Број: 06-6238/4-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. став 1. тачка 56. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15-пречишћени текст и 189/16) и члана 3. став 4. Правилника о 
дaвању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у 
Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 132/06 и 153/09), а на предлог Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију број: 3/155, од 25.11.2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. јануара 2017. 
године, донео је

О Д Л У К У 

НЕ ОДОБРАВА СЕ РАД др Жарку Требјешанину, редовном 
професору Универзитета у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на Академији лепих уметности и 
мултимедија – Факултет сценских и примењених уметности 
Београд, јер се налази на Листи конкурентских високошколских 
установа.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 14. 
децембра 2016. године поднео Универзитету у Београду предлог, 
број: 3/155, да се проф. др Жарку Требјешанину одобри рад на 
Академији лепих уметности и мултимедија – Факултет сценских 
и примењених уметности Београд, ради одржавања наставе на 
основним академским студијама из предмета Општа психологија, 
током зимског семестра, школске 2016/2017. године, са фондом 
часова од 2+2 часа недељно.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских 
високошколских установа („Гласник Универзитета у Београду“, 
број: 153/10).
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 
јануара 2017. године, размотрио је предлог Факултета и како 
предлог није добио потребну већину гласова, донета је одлука као 
у изреци.

(Београд, 18.1.2017. године; Број: 612-6530/2-16) 

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о раду етичких комисија 
и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду 
(Гласник Универзитета у Београду број 193/16), а на предлог 
ректора Универзитета, Сенат Универзитета на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ЕТИКУ 

I

За чланове Одбора за професионалну етику именују се:
1. Проф. др Драгор Хибер, Правни факултет, члан
- Проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик 

члана
2. Проф. др Драгана Милић, Хемијски факултет, члан
- Проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик 

члана
3. Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски 

факултет, члан
- Проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик 

члана
4. Проф. др Јела Милић, Фармацеутски факултет, члан 
- Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, заменик 

члана
5.  Др Бојан Радак, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
- Др Слободан Првановић, Инстутут за физику, заменик члана
6. Дипл. правник Весна Симић, Машински факултет, члан
- Дипл. правник Василије Војводић, Православни богословски 

факултет, заменик члана
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7. Дино Мартинић, Биолошки факултет, члан
- Марија Радовановић, Филолошки факултет, заменик члана

II

Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје четири 
године, осим за представника студената чији мандат траје годину 
дана.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 06-6238/6-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу  чл. 42. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14),  Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
јануара  2017. године,  донео је

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈЕ  Листа кандидата за члана Националног просветног 
савета:

1. др ДРАГИЦА ТРИВИЋ, ванредни професор Хемијског 
факултета

2. др ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ БРЕНЕСЕЛОВИЋ, редовни 
професор Филозофског факултета

3. др ЈАБЛАН ДОЈЧИЛОВИЋ, редовни професор Физичког 
факултета

(Београд, 18. 01. 2017. године; Број: 06 – 95/8-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 07.12.2016. године, доноси

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Учитељског факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 16.11.2016. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о измени Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 16.11.2016. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 01.12.2016. године, разматрао је Одлуку о измени Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 07.12.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци. 

(Београд, 08.12.2016. године; Број:61212-5955/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 5269/
I-11.2/1-16 од 27. октобра 2016. год, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 07.  децембра 2016. год., донео је

О Д Л У К У   

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских  студија: Рачунарство у друштвеним наукама.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради обезбеђења наставе неопходно је доношење следеће 
измене студијског програма:

Реализација наставе на изборном предмету: „Анализа и 
визуализација података“.

Уместо проф. Емилије Манић и проф. Јасне Солдић Алексић 
са Економског факултета, на предмету Анализа и визуелизација 
података наставу ће изводити проф. Ана Ковачевић са Факултета 
безбедности.

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 27. 
октобра 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-112/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/III-12/2-16 од 26. децембра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 18. јануара 2017. год., донео је

О Д Л У К У 

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, област: Образовне политике.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. реализација наставе на предмету Права детета, образовање 
и инклузија. 

На предмету Права детета, образовање и инклузија, поред 
проф. др Сунчице Мацуре, са Факултета педагошких наука у 
Јагодини, Универзитета у Крагујевцу, наставу ће изводити проф. 
др Јелена Врањешевић, са Филозофског факултета Универзитета у 
Београду. Проф. др Јелена Врањешевић ће држати наставу уместо 
проф. др Наде Кораћ, која је 1. октобра 2016. године отишла у 
пензију.

(Београд, 18. 01. 2017.године;06-01 Број: 06-95/1-11/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/III-31/1-16 од 26. децембра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 18. јануара 2017. год., донео је

О Д Л У К У   

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских  студија: „Еразмус Мундус заједничке европске мастер 
академске студије из астрофизике –Астромундус“ (120 ЕСПБ).

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду, Универзитет у Инзбруку, Универзитет у 
Падови, Универзитет у Риму и Универзитет у Гетингену.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер астрофизичар.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

На основу  уговора о извођењу заједничког Ерасмус Мундус 
европског  програма мастер акдемских студија из астрофизике – 
Астромундус (Еrasmus Mundus Joint European Master in Astrophys-
ics-AstoMundus), потписаног од стране Универзитета у Београду са 
Универзитетом у Инзбруку, Падови, Риму и Гетингену 17.11. 2009. 
год., бр.692-2017-1-09, Програмски савет студијског програма 
покренуо је иницијативу за доношење измене и допуне студијског 
програма мастер академских студија „Еразмус Мундус заједничке 
европске мастер академске студије из астрофизике –Астромундус“ 
(120 ЕСПБ). Студијски програм акредитован је одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02270/2011-04 
од 06. априла 2012. године.
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Студијски програм се, на основу уговора, реализује у 
сарадњи са Универзитетом у Инзбруку, Падови, Риму и Гетингену. 
У реализцији студијског програма учествују научне институције 
као што су: Асиаго опсерваторија, Национални институт из 
Астрофизике – Опсерваторија у Риму, Астрономска опсерваторија 
у Београду. 

Веће за студије при Универзитету је на седници одржаној 26. 
децембра 2016. године размотрило предлог Програмскиг савета, те 
предложило Сенату доношење програма, штпо је Сенат усвојиио, 
те је доднета одлук као у изреци.

(Београд, 18. 01. 2017.године; Број: 06-95/1-31/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/I-12.2/1-16 од 27. октобра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 07. децембра 2016. год., донео је

О Д Л У К У   

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Биомедицинско инжењерство и технологије .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради унапређења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

Ради реализације наставе на предметима: Одабране методе 
обраде физиолошких слика (изборни) и  Моторна контрола и 
рехабилитација (изборни), ангажује се др Андеј Савић, научни 
сарадник, Електротехнички факултет, Универзитета у Београду.

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 27. 
октобра 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-122/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 
5269/I-13.2/1-16 од 27. октобра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 07.  децембра 2016. год., донео је

О Д Л У К У   

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Биофотоника.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради унапређења наставе уводи се нови предмет: 
Фотобиологија (изборни). Предмет ће предавати проф. др Зора 
Дајић Стевановић са Пољопривредног факултета.

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 27. 
октобра 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-132/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/II-5629/2-16 од 21. новембра 2016. год, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 07. децембра 2016. год., донео је

О Д Л У К У   

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Интелигентни системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

1.реализација наставе на изборном предмету: „Процесирање 
природних језика“

На студијском програму докторских академских студија 
Интелигентни системи, на предмету Процесирање природних 
језика, уместо проф. Душка Витаса који је у пензији, ангажује се 
проф. Цветана Крстев са Филолошког факултета.

2.Реализација наставе на изборном предмету "Екстракција 
информација из текста" и "Семантички Web"

На студијском програму докторских академских студија 
Интелигентни системи, на предмету "Екстракција информација из 
текста", уместо проф. Душка Витаса који је у пензији, ангажује се 
проф. Ранка Станковић са Рударско-геолошког факултета.

3.Реализација наставе на изборном предмету "Екстракција 
информација из текста" и "Семантички Web".
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На студијском програму докторских академских студија 
Интелигентни системи, на предмету Семантички Web, поред проф. 
Јелене Јовановић и проф. Весне Пајић, ангажује се и проф. Ранка 
Станковић са Рударско-геолошког факултета.

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 21. 
новембра 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-5623/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/III-14/2-16 од 26. децембра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 18. јануара 2017. год., донео је

О Д Л У К У   

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Интелигентни системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради обезбеђења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

1.Реализација наставе на изборном предмету "Рачунарски 
модели у неуронаукама"

На студијском програму докторских академских студија 
Интелигентни системи, на предмету "Рачунарски модели у 
неуронаукама", уз проф. Мирјану Поповић, ангажује се и др 
Андреј Савић, научни сарадник, са Електротехничког факултета.

(Београд, 18.01.2017.године; Број: 06-95/1-14/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 
01-133/7 од 21.9.2016. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 61202-5215/2-16 од 25.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 7.12.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милутин Ђорђевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Зоохигијена.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16.3.2016. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Зоохигијена, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године у 
листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 21.9.2016. године, донело је 
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милутин Ђорђевић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет ветеринарске медицине је дана 4.10.2016. 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 18.10.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Милутин Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5215/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 
01-134/7 од 21.9.2016. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 61202-5216/2-16 од 25.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 7.12.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милица Ковачевић Филиповић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске 
медицине, за ужу научну област Патолошка физиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16.3.2016. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Патолошка физиологија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године у 
листу „Политика“.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 21.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милица Ковачевић 
Филиповић изабере у звање редовног професора.

Факултет ветеринарске медицине је дана 4.10.2016. 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 18.10.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Милица Ковачевић Филиповић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5216/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду38

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 
01-135/7 од 21.9.2016. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 61202-5217/2-16 од 25.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 7.12.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Данијела Кировски у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Физиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16.3.2016. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Физиологија, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године у 
листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 21.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Данијела Кировски 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 4.10.2016. 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 18.10.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Данијела Кировски може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5217/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду40

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 
01-137/7 од 21.9.2016. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 61202-5219/2-16 од 25.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 7.12.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У
БИРА СЕ др Слободанка Вакањац у звање редовног професора 

на Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Гинекологија са андрологијом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 16.3.2016. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Гинекологија са 
андрологијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године у 
листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 21.9.2016. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Слободанка 
Вакањац изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 4.10.2016. 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 18.10.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Слободанка Вакањац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5219/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду42

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 
1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Технолошко-
металуршког факултета, број: 36/27 од 13. октобра 2016. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
5576/2-16 од 31.10.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 7.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Марица Ракин, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Технолошко-
металуршки факултет, за ужу научну област Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 27.4.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.8.2016. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког 
факултета, на седници одржаној дана 13.10.2016. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марица Ракин 
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18.10.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 24.10.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 31.10.2016. године дало је мишљење да се др Марица Ракин 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5576/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду44

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Машинског факултета, број: 1442/6 од 20. октобра 2016. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-5536/2-16 од 31.10.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 7.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Васко Фотев, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну 
област Ваздухопловство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 29.6.2016. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Ваздухопловство, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.9.2016. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 20.10.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Васко Фотев изабере у 
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 24.10.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 24.10.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 31.10.2016. године дало је мишљење да се др Васко Фотев 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 7.12.2016. године; Број: 61202-5536/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду46

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 400/1-
2/1 од 27.10.2016. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, број: 61202-5681/2-16 од 15.11.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 07.12.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Зорица Радуловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Технолошка микробиологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 29.06.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Технолошка 
микробиологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.09.2016. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 27.10.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Радуловић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.11.2016. 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 08.11.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 15.11.2016. године дало је мишљење да се др Зорица 
Радуловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5681/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду48

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 
36/28 од 13.10.2016. године и мишљења Већа научних области 
природних наука, број: 61202-5373/3-16 од 24.11.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 07.12.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Славка Станковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, 
за ужу научну област Аналитичка хемија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 27.04.2016. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област 
Аналитичка хемија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.08.2015. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 13.10.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Славка Станковић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18.10.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.10.2016. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 27.10.2016. године одложило разматрање давања мишљења о 
избору др Славке Станковић. Веће је затражило од Факултета да у 
року од 20 дана од дана достављања закључка достави материјал 
који се сматра уџбеником, као и материјал који се сматра за 
монографију.

Факултет је дана 14.11.2016. године доставио допуну.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној 

дана 24.11.2016. године дало је мишљење да се др Славка Станковић 
може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5373/4-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду50

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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 354/5 од 29.09.2016. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, број: 61202-5941/2-16 од 15.11.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Јован Деспотовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
област Хидрологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 29.06.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хидрологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.09.2016. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 29.09.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јован Деспотовић изабере 
у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 03.11.2016. 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 08.11.2016. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Јован Деспотовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5941/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду52

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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3547/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6143/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 13.07.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Англистика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.09.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Вујић изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Јелена Вујић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6143/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду54

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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3552/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6155/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Зорица Несторовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну 
област Српска књижевност.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 11.05.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.07.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Несторовић изабере 
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Зорица Несторовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6155/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3551/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6154/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Анђелка Пејовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну 
област Хиспанистика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 13.07.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хиспанистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.08.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Анђелка Пејовић изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Анђелка Пејовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6154/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3550/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6153/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 13.07.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Германистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.08.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Анете Ђуровић изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године. 

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Анете Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6153/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3549/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6152/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 13.07.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Англистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.08.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Ђорић Француски 
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да 
се др Биљана Ђорић Француски може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6152/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3548/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6151/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 13.07.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Германистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.08.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Дурбаба изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Оливера Дурбаба може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6151/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 3546/1 од 16.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-6150/2-16 од 29.11.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 11.05.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Општа књижевност, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.07.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Миодраг Лома изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 22.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Миодраг Лома може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6150/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, број: 21/59 од 12.07.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-5850/2-16 од 22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Данијела Илић-Стошовић 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 
24.03.2016. 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 27.05.2016. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 12.07.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Данијела Илић-Стошовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
04.11.2016. године доставио Универзитету комплетан захтев за 
избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да 
се др Данијела Илић-Стошовић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
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 125. 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, 07.12.2016. године; Број: 61202-5850/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду68

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, број: 21/67 од 21.09.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-5043/2-16 од 25.10.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Јасмина Карић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Сурдологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
25.05.2016. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу 
научну област Сурдологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.07.2016. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 21.09.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Јасмина Карић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
26.09.2016. године доставио Универзитету комплетан захтев за 
избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.10.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се 
др Јасмина Карић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
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 125. 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, 07.12.2016. године; Број: 61202-5043/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду70

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Православног богословског факултета, 
број: 01/4-745/6 од 30.09.2016. године, и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5139/2-16 
од 25.10.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Владимир Вукашиновић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Православни богословски 
факултет, за ужу научну област Практично богословље/тежиште 
истраживања Литургика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 08.06.2016. 
године у листу „Информер“ (додатак „Послови“) објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за 
ужу научну област Практично богословље/тежиште истраживања 
Литургика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.07.2016. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Православног 
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богословског факултета, на седници одржаној дана 30.09.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Владимир Вукашиновић изабере у звање редовног професора.

Православни богословски факултет је дана 03.10.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.10.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да 
се др Владимир Вукашиновић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Православног богословског факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5139/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду72

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Православног богословског факултета, 
број: 01/4-745/5 од 30.09.2016. године, и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5140/2-16 
од 25.10.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Зоран Крстић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Православни богословски факултет, за 
ужу научну област Практично богословље/тежиште истраживања 
Канонско право и хришћанска социологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 08.06.2016. 
године у листу „Информер“ (додатак „Послови“) објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за 
ужу научну област Практично богословље/тежиште истраживања 
Канонско право и хришћанска социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.08.2016. године 
преко Библиотеке Факултета.

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



Година LV, број 197, 20. март 2017. 73

богословског факултета, на седници одржаној дана 30.09.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Зоран Крстић изабере у звање редовног професора.

Православни богословски факултет је дана 03.10.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.10.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се 
др Зоран Крстић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Православног богословског факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5140/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду74

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 
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања, 
број: 02 бр. 1357 од 10.11.2016. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5980/2-15 
од 22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Владан Вукашиновић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког 
васпитања, за ужу научну област Науке физичког васпитања, 
спорта и рекреације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 17.08.2016. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област Науке 
физичког васпитања, спорта и рекреације, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.09.2016. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
физичког васпитања, на седници одржаној дана 10.11.2016. године, 
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донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Владан 
Вукашиновић изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 15.11.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се др 
Владан Вукашиновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5980/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду76

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/6 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5948/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Василије Гвозденовић 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 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа психологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Василије Гвозденовић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се др 
Василије Гвозденовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5948/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду78

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/7 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5949/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Драган Војводић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и архитектуре.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Војводић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Драган Војводић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5949/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду80

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/8 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5950/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Слађана Драгишић Лабаш у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за 
ужу научну област Социологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Драгишић Лабаш 
изабере у звање редовног професора.



Година LV, број 197, 20. март 2017. 81

Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да 
се др Слађана Драгишић Лабаш може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5950/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду82

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/1 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5951/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милош Јагодић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја српског народа у новом веку.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Историја српског народа у новом веку, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Јагодић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Миросава Ђуришић Бојановић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5951/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду84

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/2 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6030/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Миросава Ђуришић-Бојановић 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 28.09.2016. 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 13.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Миросава Ђуришић-
Бојановић изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Миросава Ђуришић Бојановић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6030/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду86

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/3 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6031/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Симона Чупић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и архитектуре.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Симона Чупић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Симона Чупић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6031/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду88

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/4 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6032/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Огњен Радоњић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Огњен Радоњић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Огњен Радоњић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6032/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду90

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/5 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6033/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Живка Крњаја у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Предшколска педагогија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Предшколска педагогија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Живка Крњаја изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Живка Крњаја може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6033/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду92

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/9 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6034/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Слободан Цвејић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Цвејић изабере у 
звање редовног професора.



Година LV, број 197, 20. март 2017. 93

Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Слободан Цвејић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6034/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду94

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/10 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6035/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Нада Секулић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Нада Секулић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Нада Секулић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6035/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду96

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
V/11 од 10.11.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6036/2-16 од 
22.11.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Софија Стефановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Археологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Археологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 10.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Софија Стефановић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 14.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.11.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.11.2016. године дало је мишљење да се 
др Софија Стефановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-6036/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду98

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
IV/1 од 29.09.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5137/2-16 од 
25.10.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Радован Антонијевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа педагогија са методологијом и историја педагогије.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 13.04.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја 
педагогије, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.05.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 29.09.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Радован Антонијевић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 30.09.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.10.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Радован Антонијевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5137/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду100

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1738/1-
IV/2 од 29.09.2016. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5136/2-16 од 
25.10.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
07.12.2016. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Љиљана Гавриловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Етнологија-антропологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 13.04.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Етнологија-антропологија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.05.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 29.09.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Гавриловић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 30.09.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.10.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење да се 
др Љиљана Гавриловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 07.12.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 07.12.2016. године; Број: 61202-5136/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду102

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Стоматолошког факултета, број: 4/66 од 20.12.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6653/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Љиљана Стојчев Стајчић 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 23.9.2016. године у листу 
„Службени гласник РС“, број 79/16 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 28.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 20.12.2016. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Стојчев 
Стајчић изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 21.12.2016. 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 21.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Љиљана 
Стојчев Стајчић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6653/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду104

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Стоматолошког факултета, број: 4/67 од 20.12.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6654/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 23.9.2016. године у листу 
„Службени гласник РС“, број 79/16 објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Базичне стоматолошке 
науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.10.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 20.12.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Пузовић 
изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 21.12.2016. 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 21.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Драгана 
Пузовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6654/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду106

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Стоматолошког факултета, број: 4/59 од 22.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6159/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Слободан Додић 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 30.6.2016. године у листу 
„Службени гласник РС“, број 60/16 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 12.9.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 22.11.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Додић 
изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 23.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Слободан Додић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6159/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду108

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5080/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6483/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Стојковић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Мирјана Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6483/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду110

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5092/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6484/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ведрана Милић Рашић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за 
ужу научну област Неурологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ведрана Милић Рашић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Ведрана 
Милић Рашић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6484/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4867/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6485/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Небојша Радовановић 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 13.7.2016. 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 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Радовановић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Небојша Радовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6485/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5131/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6486/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Судска медицина, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Поповић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Весна 
Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6486/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4913/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6502/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Весна Шкодрић Трифуновић 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 13.7.2016. 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 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Шкодрић Трифуновић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Весна 
Шкодрић Трифуновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6502/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4942/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6501/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Људмила Нагорни Обрадовић 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 13.7.2016. 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 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Људмила Нагорни 
Обрадовић изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Људмила Нагорни Обрадовић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6501/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 2167/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6488/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милорад Летић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Биофизика у медицини.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Биофизика у медицини, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Летић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Милорад Летић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6488/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду122

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5021/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6487/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Миомир Јовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија и 
реаниматологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија 
и реаниматологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Миомир Јовић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Миомир Јовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6487/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду124

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5210/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6498/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Игор Мрдовић 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 13.7.2016. 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 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Игор Мрдовић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Игор 
Мрдовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6498/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду126

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4954/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6497/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Бранислава Ивановић 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 13.7.2016. 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 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Бранислава Ивановић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Бранислава Ивановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6497/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду128

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4915/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6489/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милован Димитријевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за 
ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном 
хирургијом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном 
хирургијом, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милован Димитријевић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Милован 
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6489/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду130

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4954/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6500/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Александар Џамић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Микробиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Џамић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Александар Џамић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6500/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду132

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4916/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6499/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Наташа Вучковић Опавски у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за 
ужу научну област Микробиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Микробиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Вучковић Опавски 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Наташа 
Вучковић Опавски може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6499/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду134

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 4806/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6490/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Вера Буњевачки у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Хумана генетика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хумана генетика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Вера Буњевачки изабере у 
звање редовног професора.



Година LV, број 197, 20. март 2017. 135

Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Вера 
Буњевачки може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6490/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду136

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, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, број: 5096/2 од 23.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
6491/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милица Бајчетић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Фармакологија, Клиничка фармакологија и токсикологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Фармакологија, Клиничка фармакологија и 
токсикологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2016. 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 23.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милица Бајчетић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Милица 
Бајчетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6491/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду138

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Факултета безбедности, број: 976/2 од 13.12.2016. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-6571/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Мирослав Младеновић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет безбедности за 
ужу научну област Политичке науке.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је у листу „Послови“ од 21. септембра 
2016. године објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Политичке науке, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.10.2016. године 
преко дневног листа „Политика“ , Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 13.12.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Младеновић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 15.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Мирослав Младеновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6571/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду140

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Факултета безбедности, број: 882/2 од 15.11.2016. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-5982/2-16 од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Жељко Иваниш у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности за ужу научну 
област Политичке науке.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је у листу „Послови“ од 15. jуна 2016. 
године објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Политичке науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.9.2016. године 
преко дневног листа „Политика“ и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 15.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Иваниш изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 16.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се др Жељко 
Иваниш може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-5982/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду142

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Машинског факултета, број: 1881/6 од 1. децембра 2016. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-6645/2-16 од 26.12.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Оливера Поповић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Машински 
факултет, за ужу научну област Технологија материјала – 
Машински материјали и Заваривање и сродни поступци.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Технологија материјала 
- Машински материјали и Заваривање и сродни поступци, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.10.2016. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 1.12.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Поповић изабере 
у звање редовног професора.

Машински факултет је дана 16.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.12.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.12.2016. године дало је мишљење да се др Оливера Поповић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6645/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду144

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Машинског факултета, број: 1987/6 од 1. децембра 2016. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-6646/2-16 од 26.12.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.1.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Александар Венцл, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Машински 
факултет, за ужу научну област Технологија материјала 
- Трибологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Технологија материјала 
- Трибологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.10.2016. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 1.12.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Венцл изабере 
у звање редовног професора.



Година LV, број 197, 20. март 2017. 145

Машински факултет је дана 16.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.12.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.12.2016. године дало је мишљење да се др Александар 
Венцл може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6646/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду146

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета 
у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог 
Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/34 
од 23. новембра 2016. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-6284/2-16 од 26.12.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.1.2017. године, донео 
је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ненад Радовић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Технолошко-
металуршки факултет, за ужу научну област Металургија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 20.7.2016. 
године у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у 
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област 
Металургија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2016. године, у 
библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 23.11.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Ненад Радовић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 30.11.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.12.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.12.2016. године дало је мишљење да се др Ненад Радовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6284/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду148

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета 
у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог 
Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/35 
од 23. новембра 2016. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-6286/2-16 од 26.12.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.1.2017. године, донео 
је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Симонида Томић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Технолошко-
металуршки факултет, за ужу научну област Полимерно 
инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 20.7.2016. 
године у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у 
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област 
Полимерно инжењерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.9.2016. године, у 
библиотеци Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 23.11.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Симонида Томић изабере у звање редовног професора.

Технолошко-металуршки факултет је дана 30.11.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.12.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.12.2016. године дало је мишљење да се др Симонида Томић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6286/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду150

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, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. 
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета 
у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог 
Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/33 
од 23. новембра 2016. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-6285/2-16 од 26.12.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.1.2017. године, донео 
је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Сузана Димитријевић-Бранковић, ванредни 
професор, у звање редовног професора на Универзитету у Београду 
- Технолошко-металуршки факултет, за ужу научну област 
Биохемијско инжењерство и биотехнологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 3.8.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2016. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
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металуршког факултета, на седници одржаној дана 23.11.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Сузана Димитријевић-Бранковић изабере у звање редовног 
професора.

Технолошко-металуршки факултет је дана 30.11.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.12.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници 
одржаној дана 26.12.2016. године дало је мишљење да се др 
Сузана Димитријевић-Бранковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.1.2017. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 18.1.2017. године; Број: 61202-6285/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                 Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду152

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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), 
а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, број: 01-
3/128 од 30.11.2016. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, број: 61202-6538/2-16 од 20.12.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.01.2017. године, 
донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Мартин Бобинац у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну 
област Гајење шума. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 25.05.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за 
ужу научну област Гајење шума, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.07.2016. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 30.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мартин Бобинац изабере у 
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 12.12.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.12.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 20.12.2016. године дало је мишљење да се др Мартин 
Бобинац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.01.2017. 
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6538/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду154

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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 
и 178/14), 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 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 426/6 од 24.11.2016. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, број: 61202-6281/2-16 од 22.12.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18.01.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Растислав Мандић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
област Техничка механика и теорија конструкција.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 21.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.11.2016. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.11.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Растислав Мандић изабере 
у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 29.11.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.12.2016. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.12.2016. године дало је мишљење да се 
др Растислав Мандић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.01.2017. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6281/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду156

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 
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања, 
број: 02 бр. 1393 од 15.12.2016. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6567/2-16 
од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.01.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ирина Јухас у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и 
рекреације.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 17.08.2016. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област Науке 
физичког васпитања, спорта и рекреације, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.10.2016. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
физичког васпитања, на седници одржаној дана 15.12.2016. године, 
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донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ирина 
Јухас изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 16.12.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се 
др Ирина Јухас може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.01.2017. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6567/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Православног богословског факултета, 
број: 01/4-964/3 од 08.12.2016. године, и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-6570/2-17 
од 27.12.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.01.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Зоран Ранковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Православни богословски факултет, за 
ужу научну област Библијско-патристичка филологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 31.08.2016. 
године у листу „Информер“ (додатак „Послови“) објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора или ванредног професора, 
за ужу научну област Библијско-патристичка филологија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.11.2016. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Православног 
богословског факултета, на седници одржаној дана 08.12.2016. 
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Зоран Ранковић изабере у звање редовног професора.

Православни богословски факултет је дана 15.12.2016. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.12.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.12.2016. године дало је мишљење да се 
др Зоран Ранковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.01.2017. 
године разматрао је захтев Православног богословског факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 18.01.2017. године; Број: 61202-6570/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћен текст),  а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 06-5269/I-10.2/1-16 од 27. октобра 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 07. децембра 
2016. год., донео је 

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

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: 
ОБЛАСТ :  ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет, 

председник
2. проф. др Александар Петровић, Филолошки факултет, 

заменик председника
3. проф. др Предраг Марковић, Институт за савремену 

историју
4. др Ђуро Кутлача, научни саветник, Институт “Михајло 

Пупин“ 
5. проф. др Весна Тодорчевић, Факултет организационих 

наука
6. проф. др Живан Лазовић, Филозофски факултет
7. проф. др Милош Миленковић, Филозофски факултет

(Београд, 07.12.2016.године;06-01 Број: 06-6238/I-10.2/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћен текст),  а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 06-5269/I-10.1/1-16 од 27. октобра 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 07. децембра 
2016. год., донео је 

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

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: 
ОБЛАСТ:  БИОФИЗИКА 

Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Павле Анђус, Биолошки факултет, председник
2. др Ксенија Радотић, научни саветник, ИМСИ, заменик 

председника
3. проф. др Mирјана Поповић, Електротехнички факултет
4. проф. др Милан Кнежевић, Физички факултет
5. проф. др Милош Мојовић, Факултет за физичку хемију
6. проф. др Марко Ђорђевић, Билошки факултет 
7. проф. др Златко Гиба, Биолошки факултет

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-10.1/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 
5269/I-11.2/1-16 од 21. новембра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 07.  децембра 2016. год., донео је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
Именују се за чланове Програмског савета:
Уместо проф. др Горана Бачића, Факултет за физичку хемију 

за члана Програмског савета именује се др Саша Радовановић, 
научни саветник, Институт за медицинска истраживања 
Универзитета у Београду.

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 21. 
новембра 2016. године размотрило је предлог измене и допуне 
чланова Програмског савета, те предложило Сенату доношење 
измена и допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-11.2/2-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћен текст),  а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 06-5269/III-12.1/1-16 од 26. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. јануара 2016. 
год., донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И 

ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА 

Именују се за члана Програмског савета:
1. За члана Програмског савета именује се доц. др Владан 

Таталовић, са Православно-богословског факултета.
Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 

26. децембра 2016. године размотрило је предлог Програмског 
савета, те предложило Сенату доношење измена и допуна чланова 
Програмског савета, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као 
у изреци.

(Београд, 18. 01. 2017.године; Број: 06-95/1-12/3-17)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15-пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-5269/
II-5320/3-16 од 21. новембра 2016. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 07. децембра 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 

ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Биоинформатичка анализа механизама транскрипционе 
иницијације код бактеријских ECF σ фaктора“, кандидата Јелене 
Гузине (докторске студије: Биофизика)

1. За менторе се именују:
1. проф. др Марко Ђорђевић, Билошки факултет (биофизика, 

биоинформатика)
2. др Магдалена Ђорђевић, виши научни сарадник, Институт 

за фозику (теоријска физика)

2. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније 
до 30. септембра 2019. год.

(Београд, 07. 12. 2016.године; Број: 06-6238/I-5320/3-16)

                                                            ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
                                                                          РЕКТОР

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Година LV, број 197, 20. март 2017. 165

И С П Р А В К А 

У Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, који је објављен у 
''Гласнику Универзитета у Београду'', број 192 од 1. јула 2016. 
године, у групацији природно-математичких наука у Табели А2 
код изборног услова ''1. Стручно-професионални допринос'', 
техничком омашком изостављене су ближе одреднице од тачке 3. 
до тачке 7.

У наставку следи Табела А2 у целини.

ТАБЕЛА А2

ИЗБОРНИ 
УСЛОВИ 
(минимално 2 
од 3 услова)

Ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изборна услова)

1. Стручно-
професионални 
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора 
научних часописа или зборника радова у 
земљи или иностранству. 
2. Рецензент у водећим међународним 
научним часописима, или рецензент 
међународних  или националних научних 
пројеката. 
3. Председник или члан организационог 
или научног одбора на научним скуповима 
националног или међународног нивоа. 
4. Председник или члан комисија за израду 
завршних радова на академским основним, 
мастер или докторским студијама. 
5. Руководилац или сарадник на домаћим 
или међународним научним пројектима. 
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, 
техничког унапређења или иновације. 
7. Писма препоруке.
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2. Допринос 
академској и 
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим 
академијама наука,  или чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које 
се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, 
стручног органа или комисија на факултету 
или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, 
законодавног или другог органа и комисије 
министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима 
ван студијских програма високошколске 
установе (перманентно образовање, 
курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција, програми 
едукације наставника) или у активностима 
популаризације науке 
5. Домаће и  или међународне награде и 
признања у развоју образовања и науке. 
6. Социјалне вештине (поседовање 
комуникационих способности, способности 
за презентацију, способности за тимски рад и 
вођење тима). 
7. Способност писања пројектне 
документације и добијања домаћих и 
међународних научних и стручних пројеката.
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3. Сарадња са 
другим високо-
школским, 
научно-
истраживачким 
установама, 
односно 
установама 
културе или 
уметности 
у земљи и 
иностранству

1. Постдокторско усавршавања или студијски 
боравци у иностранству. 
2. Руковођење или учешће у међународним 
научним или стручним пројекатима или 
студијама. 
3. Радно ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским или 
научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству,  или звање гостујућег 
професора, или истраживача. 
4. Руковођење или чланство у органу 
професионалног удружења или организацији 
националног или међународног нивоа. 
5. Учешће у програмима размене наставника 
и студената. 
6. Учешће у изради и спровођењу 
заједничких студијских програма. 
7. Предавања по позиву на универзитетима у 
земљи или иностранству.



Гласник Универзитета у Београду168

На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научног већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

I
Именују се за чланове Већа научних области медицинских 

наука:
1.  др Живана Милићевић,  редовни професор,  Медицински 

факултет
2.  др Слободан Савић,  редовни професор,  Медицински 

факултет
3.  др Татјана Симић, редовни професор,  Медицински 

факултет
4.  др Миодраг Крстић,  редовни професор,  Медицински 

факултет
5.  др Петар Булат,  редовни професор,  Медицински факултет
6.  др Зорица Вујић,  редовни професор,  Фармацеутски 

факултет
7.  др Марија Приморац,  редовни професор,  Фармацеутски 

факултет
8.  др Радица Степановић-Петровић  редовни професор, 

Фармацеутски факултет
9.  др Миодраг Лазаревић, редовни професор,  Факултет 

ветеринарске медицине
10. др Дејан Крњаић,  редовни професор,  Факултет 

ветеринарске медицине
11. др Радмила Ресановић, редовни професор,  Факултет 

ветеринарске медицине
12. др Сњежана Чолић,  редовни професор,  Стоматолошки 

факултет
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13. др Драгица Стојић,  редовни професор,  Стоматолошки 
факултет

14. др Божидар Димитријевић,  редовни професор,  
Стоматолошки факултет

15. др Душан Угарковић, редовни професор, Факултет спорта 
и физичког васпитања

16. др Дијана Лазић-Пушкаш,  редовни професор,  Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију

17. др Бранка Вуковић-Гачић,  редовни професор,  Биолошки 
факултет

18. др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички 
факултет

19. др Тамара Џамоња,  редовни професор,  Факултет 
политичких наука

20. др Мирјана Гуриновић, научни саветник,  Институт за 
медицинска истраживања

II

Мандат чланова Већа научних области медицинских наука 
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број: 612-5816/1-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научног већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ  НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области друштвено-
хуманистичких  наука:

1.  др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, 
Филозофски факултет

2.  др Душан Михаиловић редовни професор,  Филозофски 
факултет

3.  др Јован Бабић,  редовни професор,  Филозофски факултет
4.  др Ненад Макуљевић,  редовни професор,  Филозофски 

факултет
5.  др Ивана Спасић,  редовни професор, Филозофски 

факултет
6.  др Смиља Срдић,  редовни професор, Филолошки факултет 
7.  др Јелена Филиповић,  редовни професор, Филолошки 

факултет 
8.  др Љиљана Марковић,  редовни професор,  Филолошки 

факултет
9.  др Јулијана Вучо,  редовни професор,  Филолошки факултет
10. др Весна Половина,  редовни професор, Филолошки 

факултет
11.  др Невена Хаџи Јованчић,  редовни професор,  Учитељски 

факултет
12.  др Мирко Дејић, редовни професор, Учитељски факултет
13.  др Биљана Требјешанин,  редовни професор,  Учитељски 

факултет
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14.  др Радомир Поповић, редовни професор,  Православни 
богословски факултет

15.  др Родољуб Кубат, редовни професор, Православни 
богословски факултет

16.  др Александра Јовановић, редовни професор,  Правни 
факултет 

17.  др Драгица Вујадиновић, редовни професор,  Правни 
факултет

18. др Веселин Кљајић,  редовни професор,  Факултет 
политичких наука

19. др Марина Радић-Шестић, редовни професор,  Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију 

20. др Горан Недовић, редовни професор, Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију 

21. др Синиша Зарић,  редовни професор,  Економски 
факултет

22. др Душанка Лазаревић, редовни професор, Факултет 
спорта и физичког васпитања

23. др Душан Митић, редовни професор,  Факултет спорта и 
физичког васпитања

24. др Петар Бојанић, научни саветник,  Института за 
филозофију и друштвену теорију.

II

Мандат чланова Већа научних области друштвено-
хуманистичких  наука траје до  30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број: 612-5816/2-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научног већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ  НАУКА

I
Именују се за чланове Већа научних области правно-

економских  наука:
1.  др Гордана Илић-Попов, редовни професор,  Правни 

факултет
2.  др Милан Шкулић, редовни професор, Правни факултет
3.  др Слободан Марковић, редовни професор, Правни 

факултет
4.  др Зоран Мирковић,  редовни професор, Правни факултет
5.  др Владан Петров, редовни професор, Правни факултет
6.  др Миомир Јакшић,  редовни професор, Економски 

факултет 
7.  др Предраг Бјелић,  редовни професор, Економски 

факултет 
8.  др Биљана Јовановић Гавриловић, редовни професор, 

Економски факултет
9.  др Горан Петковић,  редовни професор, Економски 

факултет
10. др Зорица Младеновић,  редовни професор, Економски 

факултет
11. др Ана Чекеревац,  редовни професор, Факултет 

политичких наука
12. др Иво Висковић,  редовни професор, Факултет политичких 

наука
13. др Дарко Надић,  редовни професор, Факултет политичких 

наука
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14. др Милан Јовановић,  редовни професор, Факултет 
политичких наука

15. др Зоран Кековић, редовни професор, Факултет 
безбедности

16. др Ивана Симовић-Хибер, редовни професор, Факултет 
безбедности

17. др Слађана Ђурић, редовни професор, Факултет 
безбедности

18. др Наталија Богданов, редовни професор, Пољопривредни 
факултет

19. др Зорица Васиљевић, редовни професор, Пољопривредни 
факултет

20. др Милорад Ступар,  редовни професор,  Филозофски 
факултет 

21. др Миодраг Матељевић,  редовни професор, Математички 
факултет

22. др Невенка Жаркић Јоксимовић,  редовни професор,  
Факултет организационих наука

23. др Дејан Петровић, редовни професор, Факултет 
организационих наука 

24. др Мирјана Девеџић, редовни професор, Географски 
факултет

25. др Александар Фатић, научни саветник, Институт за 
филозофију и друштвену  теорију.

II

Мандат чланова Већа научних области правно-економских 
наука траје до  30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број:  612-5816/3-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Гласник Универзитета у Београду174

На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научних већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области природно-
математичких наука:

1.  др Павле Младеновић,  редовни професор,  Математички 
факултет

2.  др Милош Арсеновић,  редовни професор, Математички 
факултет

3.  др Надежда Пејовић,  редовни професор, Математички 
факултет

4.  др Гордана Павловић Лажетић,  редовни професор, 
Математички факултет

5.  др Дарко Милинковић,  редовни професор, Математички 
факултет

6.  др Лазар Лазић, редовни професор, Физички факултет
7.  др Воја Радовановић,  редовни професор, Физички 

факултет
8.  др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор, Физички 

факултет
9.  др Срђан Буквић,  редовни професор, Физички факултет
10. др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички 

факултет
11. др Ненад Цакић, редовни професор, Електротехнички 

факултет
12. др Братислав Петровић,  редовни професор,  Факултет 

организационих наука
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13. др Бошко Стевановић,  редовни професор, Грађевински 
факултет

  14. др Бранислав Бајат,  редовни професор, Грађевински 
факултет

15. др Миодраг Спалевић,   редовни професор,  Машински 
факултет

16. др Зоран Митровић,   редовни професор, Машински 
факултет

17. др Бранислав Боричић,  редовни професор, Економски 
факултет

18. др Рајко Шашић,  редовни професор, Технолошко - 
металуршки факултет

19. др Гордана Маловић, научни саветник,  Институт за 
физику 

20. др Александар Родић, научни саветник,  Институт 
"Михајло Пупин".

II

Мандат чланова Већа научних области природно-
математичких наука траје до  30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број:  612-5816/4-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ТЕХНИЧКИХ НАУКА

I
Именују се за чланове Већа научних области техничких 

наука:
1. др Зоран Радаковић, редовни професор, Електротехнички 

факултет
2. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички 

факултет
3. др Александра Смиљанић,  редовни професор, 

Електротехнички факултет
4. др Мило Томашевић, редовни професор, Електротехнички 

факултет
5. др Драгослава Стојиљковић,  редовни професор,  Машински 

факултет
6. др Срђан Бошњак,  редовни професор, Машински факултет
7. др Божидар Росић, редовни професор, Машински факултет
8. др Војкан Лучанин, редовни професор, Машински факултет
9.  др Зоран Марјановић,  редовни професор, Факултет 

организационих наука
10. др Јован Филиповић,  редовни професор, Факултет 

организационих наука
11. др Ондреј Јашко, редовни професор, Факултет 

организационих  наука
12. др Драган Васиљевић,  редовни професор, Факултет 

организационих наука 
13. др Петар Ускоковић,  редовни професор, Технолошко-

металуршки факултет
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14. др Зорица Цвијовић,  редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет 

15. др Мирјана Кијевчанин, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет

16. др Александра Перић-Грујић,  редовни професор, 
Технолошко-металуршки факултет

17. др Милорад Видовић, редовни професор, Саобраћајни 
факултет

18. др Милица Калић, редовни професор, Саобраћајни 
факултет

19. др Катарина Вукадиновић, редовни професор, Саобраћајни 
факултет

20. др Драгутин Костић, редовни професор,  Саобраћајни 
факултет 

21. др Александар Ганић, редовни професор, Рударско - 
геолошки факултет

22. др Предраг Лазић, редовни професор, Рударско - геолошки 
факултет

23. др Оливера Крунић, редовни професор, Рударско - 
геолошки факултет

24. др Живан Живковић,  редовни професор, Технички 
факултет у Бору

25. ________________________________ Технички факултет у 
Бору

26. др Миодраг Живковић,  редовни професор,  Математички 
факултет

27. др Драгослав Шумарац, редовни професор,  Грађевински 
факултет.

II
Мандат чланова Већа научних области техничких наука траје 

до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број: 612-5816/5-16)

                                               РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука:

1.  арх. Владимир Лојаница,  редовни професор, Архитектонски 
факултет

2. др Владимир Мако,  редовни професор, Архитектонски 
факултет

3. др Александра Крстић Фурунџић, редовни професор, 
Архитектонски факултет

4.  др Миодраг Несторовић, редовни професор,  Архитектонски 
факултет

5. мр Рајко Корица, редовни професор,  Архитектонски 
факултет

6. др Златко Марковић, редовни професор, Грађевински 
факултет

7. др Душан Продановић,  редовни професор, Грађевински 
факултет

8. др Бранислав Ивковић,  редовни професор, Грађевински 
факултет

9. др Снежана Маринковић,  редовни професор, Грађевински 
факултет

10. др Драган Благојевић,  редовни професор, Грађевински 
факултет

11. др Дејан Филиповић,  редовни професор, Географски 
факултет
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12. др Дејан Шабић,  редовни професор, Географски факултет 
13. др Бранка Тошић,  редовни професор, Географски 

факултет 
14. др Мирољуб Милинчић,  редовни професор, Географски 

факултет 
15. др Драгутин Јевремовић, редовни професор, Рударско-

геолошки факултет 
16. др Владан Тубић, редовни професор, Саобраћајни 

факултет 
17. др Ратко Ристић,  редовни професор, Шумарски факултет 
18. др Александар Кадијевић,  редовни професор, Филозофски 

факултет. 

II

Мандат чланова Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до  30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број:  612-5816/6-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научних већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ПРИРОДНИХ НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области природних 
наука:

1.  др Надежда Недељковић,  редовни професор, Биолошки 
факултет

2.  др Светлана Радовић,  редовни професор, Биолошки 
факултет

3.  др Дмитар Лакушић, редовни професор, Биолошки 
факултет

4.  др Предраг Симоновић,  редовни професор, Биолошки 
факултет

5.  др Александра Кораћ,  редовни професор, Биолошки 
факултет 

6.  др Катарина Анђелковић,  редовни професор, Хемијски 
факултет 

7.  др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски 
факултет

8.  др Душан Сладић,  редовни професор, Хемијски факултет 
9.  др Зоран Вујчић,  редовни професор,  Хемијски факултет
10. др Душанка Милојковић Опсеница,  редовни професор, 

Хемијски факултет
11. др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор,  

Факултет за физичку хемију 
12. др Никола Цвијетићанин, редовни професор, Факултет за 

физичку хемију
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13. др Никола Вукелић, редовни професор, Факултет за 
физичку хемију

14. др Катарина Карљиковић Рајић,  редовни професор, 
Фармацеутски факултет

15. др Весна Кунтић,  редовни професор, Фармацеутски 
факултет

16. др Гордана Ушћумлић, редовни професор,Технолошко-
маталуршки факултет

17. др Милан Кнежевић,  редовни професор, Шумарски 
факултет

18. др Малиша Антић, редовни професор, Пољопривредни 
факултет

19. др Зоран Станимировић, редовни професор,Факултет 
ветеринарске медицине

20. др Зорица Мојовић, научни саветник, Институт за хемију, 
технологију и металургију 

21. др Весна Перић Матаруга, научни саветник,  Институт за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић"

22. др Милорад Којић, научни саветник, Институт за 
молекуларну генетику и  генетичко инжењерство.

II

Мандат чланова Већа научних области природних наука траје 
до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; Број:  612-5816/7-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научних већа 
факултета и научног већа института,  доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

I
Именују се за чланове Већа научних области биотехничких 

наука:
1.  др Саво Вучковић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет
2.  др Михаило Николић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет
3.  др Владан Богдановић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет
4.  др Мићо Ољача, редовни професор, Пољопривредни 

факултет
5.  др Бранка Крстић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет 
6.  др Чедомир Марковић,  редовни професор,  Шумарски 

факултет
7.  др Раде Цвјетићанин,  редовни професор,  Шумарски 

факултет
8.  др Бранко Главоњић,  редовни професор,  Шумарски 

факултет
9.  др Драгица Обратов-Петковић,  редовни професор,  

Шумарски факултет
10. др Нада Драговић,  редовни професор, Шумарски 

факултет
11. др Ђорђе Фира,  редовни професор, Биолошки факултет 
12. др Мирјана Стајић,  редовни професор, Биолошки 

факултет 
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13. др Љиљана Јанковић,  редовни професор, Факултет 
ветеринарске медицине

14. др Мила Савић,  редовни професор, Факултет ветеринарске 
медицине 

15. др Драган Марковић,  редовни професор, Машински 
факултет 

16. др Александар Вег, редовни професор, Машински 
факултет 

17. др Вера Артико,  редовни професор,  Медицински 
факултет

18. др Зорица Кнежевић-Југовић,  редовни професор, 
Технолошко-маталуршки факултет

19. др Лидија Ђокић,  редовни професор, Архитектонски 
факултет 

20. др Љубодраг Савић,  редовни професор, Грађевински 
факултет  

21. __________________________Православни богословски 
факултет

22. др Дубравка Цвејић, научни саветник, ИНЕП. 

II

Мандат чланова Већа научних области биотехничких наука 
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.11.2016. године; 02 Број:  612-5816/8-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4,  а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научног већа 
Техничког факултета у Бору,  доносим 

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

ТЕХНИЧКИХ НАУКА

I

Именује се др Милан Антонијевић, редовни професор 
Техничког факултета у Бору, за члана Већа научних области 
техничких наука.

II

Мандат члана Већа научних области техничких наука траје 
до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 16.1.2017. године; Број:  612-5816/19-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић



Година LV, број 197, 20. март 2017. 185

На основу члана 4,  а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог наставно-научног већа 
Православног богословског факултета,  доносим 

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

БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

I

Именује се др Владимир Вукашиновић, редовни професор 
Православног богословског факултета, за члана Већа научних 
области биотехничких наука.

II

Мандат члана Већа научних области биотехничких наука 
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 13.12.2016. године; Број: 612-5816/10-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа 
Архитектонског факултета од 6.2.2017. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА 

1. Разрешава се др Лидија Ђокић, редовни професор 
Архитектонског факултета чланства у Већу научних области 
биотехничких наука.

2. Именујe се мр Милан Вујовић, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука  
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 28.2.2017. године; Број: 612- 964/2-17)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области медицинских наука,  доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

1.Именује се др Татјана Симић, редовни професор 
Медицинског факултета за председника Већа научних области 
медицинских наука. 

2.Именује се др Радмила Ресановић, редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине, за заменика председника Већа 
научних области медицинских наука. 

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/11-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,  
доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ 
НАУКА 

1. Именује се др Весна Половина, редовни професор 
Филолошког факултета за председника Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука. 

2. Именује се др  Душан Митић, редовни професор Факултета 
спорта и физичког васпитања, за заменика председника Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука. 

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/12-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области правно-економских наука,  доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА 

1. Именује се др Гордана Илић Попов, редовни професор 
Правног факултета за председника Већа научних области правно-
економских наука. 

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

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/13-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а 
на предлог Већа научних области природно-математичких наука,  
доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

1.Именује се др Воја Радовановић, редовни професор 
Физичког факултета за председника Већа научних области 
природно-математичких наука. 

2. Именује се др Павле Младеновић, редовни професор 
Математичког  факултета, за заменика председника Већа научних 
области природно-математичких наука.

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/14-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области техничких наука,  доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

1. Именује се др Живан Живковић, редовни професор 
Техничког факултета у Бору за председника Већа научних области 
техничких наука. 

2. Именује се др Јован Филиповић, редовни професор 
Факултета организационих наука, за заменика председника Већа 
научних области техничких наука.

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/15-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,  
доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА 

1. Именује се др Драган Благојевић, редовни професор 
Грађевинског факултета за председника Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука. 

2. Именује се др Дејан Шабић, редовни професор Географског 
факултета, за заменика председника Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/16-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области природних наука,  доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА 

1. Именује се др Душан Сладић, редовни професор Хемијског 
факултета за председника Већа научних области природних наука. 

2. Именује се др Надежда Недељковић, редовни професор 
Биолошког факултета, за заменика председника Већа научних 
области природних наука.

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/17-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области биотехничких наука,  доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА 

1. Именује се др Нада Драговић, редовни професор  
Шумарског факултета за председника Већа научних области 
биотехничких наука. 

2. Именује се др Саво Вучковић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, за заменика председника Већа 
научних области биотехничких наука.

(Београд, 28.12.2016. године; Број: 612-5816/18-16)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 6. Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", 
број 134/07, 150/09, 158/11, 164/11, 165/11 и 180/14), 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: Тамара Кнежевић, стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, стручни 

сарадник.

II

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

сарадник.

III

Веће научних области  правно-економских наука 
Секретар Већа: Јелена Ђукановић,  стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, стручни сарадник.

IV

Веће научних области  природно-математичких наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, стручни сарадник.  
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V

Веће научних области  техничких наука
Секретар Већа: Лука Димитријевић, стручни сарадник 
Заменик секретара Већа: Јелена Ђукановић, стручни 

сарадник.

VI

Веће научних области  грађевинско-урбанистичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, стручни 

сарадник.

VII

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

сарадник.

VIII

Веће научних области   биотехничких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Јелена Ђукановић, 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: 612-5380/1-15 од 25.11.2015. године.

(Београд, 9.12.2016. године; Број: 612-5816/9-15)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 56. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), доносим

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОДБОРА 
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ УНИВЕРЗИТЕТА

I

Председник Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета 
је проф. др Нада Ковачевић, проректор за студије и управљање 
квалитетом.

II

За члан Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета из реда 
запослених у Стручној служби Универзитета именују се Бојана 
Обрадовић Кузминовић, стручни сарадник у Центру за обезбеђење 
квалитета.

(Београд, 31.1.2017. године; 02 Број: 612-515/1-17)

                                                         РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

                                                Академик Владимир Бумбаширевић


