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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.4.2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

I

На основу решења Владе Републике Србије, број 119-1720/2013 
од 28.2.2013. године, констатује се да је престао мандат следећих 
чланова Савета из реда представника оснивача:

1. др Мијата Дамјановића, професора Факултета политичких 
наука, у пензији

2. др Аце Марковића, професора Високе школе електротехнике 
и рачунарства

струковних студија у Београду
3. др Драгора Хибера, професора Правног факултета у Београду
4. др Ђорђа Бајеца, ванредног професора Медицинског факултета 

у Београду
5. Ивана Маричића, председника Извршног одбора Српске банке.

II

На основу решења Владе Републике Србије, број 119-1722/2013 
од 28.2.2013. године, верификује се мандат следећих чланова Савета 
из реда представника оснивача:

1. проф. др Зоране Михајловић, министра енергетике, развоја и 
заштите животне средине

2. проф. др Милана Бачевића, министра природних ресурса, 
рударства и просторног планирања

3. Николе Селаковића, министра правде и државне управе
4. проф. др Петра Шкундрића, саветника премијера за енергетику
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5. проф. др Горана Петковића, државног секретара у 
Министарству финансија и привреде.

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/4-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 159. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст 
и 167/12), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања 
дана 18. марта 2013. године, а на предлог Сената Универзитета од 17. 
априла 2013. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 22. 
априла 2013. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ

 
Члан 1.

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), у члану 81. став 
2. мења се и гласи:

„(2) Универзитет, односно високошколска јединица у његовом 
саставу може организовати и изводити поједине делове студија, 
као и организовати полагање испита и израду и одбрану завршног 
магистарског и специјалистичког рада и докторске дисертације, на 
језику националне мањине или на страном језику, у складу са статутом, 
а по одлуци Сената, односно наставно-научног већа факултета.’’

После става 2. додаје се нови став 2а који гласи:
‘’Универзитет, односно високошколска јединица у његовом 

саставу може остваривати студијски програм на језику националне 
мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен, односно 
акредитован.’’

Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 4-7.
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Члан 2.

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

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/5-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст 
и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
22.4.2013. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2012. 
години.

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/6-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду6

На основу чл. 40. ст. 1. тач. 15. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст 
и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
22.4.2013. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План рада Универзитета у Београду у 2013. години.

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/7-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 34. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен текст И 
167/12), а на предлог Сената Универзитета у Београду од 20. марта 
2013. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. 
априла 2013. године, донео је

OДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ НА СТУДИЈАМА 
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

1. Висина годишње школарине на докторским студијама за школску 
2013/2014. годину износи: 

УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ

докторске студије
држављани РС страни држављани

Историја и филозофија 
природних наука и 
технологије  

160.000 дин 4.000 евра

Биомедицинско 
инжењерство 

160.000 дин 4.000 евра

Биофизика 160.000 дин 4.000 евра
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2. Висина годишње школарине на мастер академским студијама 
за школску 2013/2014. годину износи:

УНИВЕРЗИТЕТ  У 
БЕОГРАДУ

мастер академске студије
држављани РС страни држављани

Превентивна конзервација 
(60 ЕСПБ)

80.000 дин 2.000 евра

Еuropean and intеrnational
policies and crisis manаgament
( 60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Предузетнички 
менаџмент (60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Менаџмент пословних
перформанси  (60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Тероризам, организовани крим  
и безбедност  (60 ЕСПБ)

118.000 дин 2.500 евра

Тероризам, организовани крим  
и безбедност (120 ЕСПБ)

118.000 дин 2.500 евра

Образовне политике
(60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/8-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен текст и 167/12), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. априла 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. Накнаду за издавање дипломa и додатка дипломе страни 
држављани плаћају у истом износу као и домаћи држављани.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Чланом 6. Одлуке о износу накнаде за услуге које пружа 
Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
157/10) прописано је да се за странце висина накнаде за издавање 
диплома и додатка дипломе увећава за 100%.

На предлог факултета у саставу Универзитета у Београду, а због 
процедуре издавања диплома, одлучено је као у изреци.

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/9-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08, 44/10 
и 93/12) и члана 149. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.4.2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА 
И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду, 
у складу са Kритеријумима које је утврдио Сенат Универзитета 
8.02.2006. године, издвајају део сопствених прихода за финансирање 
заједничких послова на нивоу Универзитета кроз:

1.Чланарину у износу од 10.000,00 динара месечно по факултету 
и институту.

2. Део школарине самофинансирајућих студената на свим 
нивоима студија који у школској 2013/2014. години први пут уписују 
прву годину студија, у износу од 1.500,00 динара по студенту.

За остале самофинансирајуће студенте биће накнадно донета 
одлука, на предлог Сената Универзитета.
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Члан 2.

Средства из члана 1. став 1. тачка 1. факултет, односно институт 
уплаћује Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец.

Средства из члана 1. став 1. тач. 2. факултет уплаћује 
Универзитету након сваког уписног рока, а према броју уписаних 
самофинансирајућих студената.

(Београд, 22.4.2013. године; Број: 06-1738/45-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Рударско-геолошког факултета,Број: S5 49/9 од 24.01.2013. године и 
мишљења Већа научних области природних наука,Број: 61202-525/2-
13 од 28.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Кременовић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, 
за ужу научну Кристалографија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је дана 24.10.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну Кристалографија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.11.2012. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 24.01.2013. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар 
Кременовић изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 31.01.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.02.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 28.02.2013. године дало је мишљење да се др Александар 
Кременовић може изабрати у звање редовног професора. Сенат 
Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао 
је захтев Рударско-геолошког 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, 20.03.2013. године; Број: 61202-525/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2890/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21758/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Биљана Обреновић Кирћански 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 4.7.2012. 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 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Обреновић Кирћански 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Биљана 
Обреновић Кирћански може изабрати у звање редовног професора. 
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године 
разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21758/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3895/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-614/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранимир Несторовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Педијатрија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранимир Несторовић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Бранимир 
Несторовић може изабрати у звање редовног професора. Сенат 
Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао 
је захтев Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-614/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2641/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21759/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранка Николић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 4.7.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранка Николић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Бранка Николић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21759/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3853/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-610/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранко Ђуровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија).

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Ђуровић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Бранко Ђуровић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-610/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2814/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21754/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 4.7.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Интерна медицина (нефрологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Дијана Јовановић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Дијана Јовановић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21754/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2858/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21760/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ђорђије Шарановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Радиологија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 4.7.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Радиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђије Шарановић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Ђорђије Шарановић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21760/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3968/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-620/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Томић 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 26.9.2012. 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 24.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Томић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Драган Томић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-620/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3868/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-615/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгана Јанић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Педијатрија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Педијатрија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Јанић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Драгана Јанић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-615/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3895/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-603/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душан Бацковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Хигијена и медицинска екологија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хигијена и медицинска екологија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Душан Бацковић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Душан Бацковић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-608/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 4645/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-618/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 7.11.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-
ендокрина хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Пауновић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Иван Пауновић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-618/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 4013/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-617/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ивана Новаковић 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 26.9.2012. 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 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Новаковић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Ивана Новаковић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-617/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 4910/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-609/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др лазар Давидовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна 
хирургија)

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Х Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна 
хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др лазар Давидовић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др лазар Давидовић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-609/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2868/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21757/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милан Недељковић 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 4.7.2012. 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 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Недељковић изабере у 
звање редовног професора.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 39

Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Милан Недељковић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21757/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 1716/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21752/3-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 24.10.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-
кардиохирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Миле Вранеш изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Миле Вранеш може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21752/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



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), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Факултета организационих наука,Број: 4/9 од 13.02.2013. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука,Број: 
61202-992/2-13 од 5.03.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милица Костић Станковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Факултет организационих 
наука, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет организационих наука је дана 17.10.2012. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2012. године 
преко огласне табле и библиотеке факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих 
наука, на седници одржаној дана 13.02.2013. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милица Костић Станковић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 19.02.2013. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.02.2013. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 5.03.2013. године дало је мишљење да се др Милица 
Костић Станковић може изабрати у звање редовног професора. Сенат 
Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао 
је захтев Факултета организационих наука и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-992/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета,Број: 498/4 од 30.01.2013. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука,Број: 61202-
641/2-13 од 25.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милорад Кураица у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Физички факултет, за ужу научну Физика 
јонизованих гасова и плазме.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 07.10.2012. године у листу „Данас“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Физика јонизованих гасова и плазме, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.12.2012. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 30.01.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Кураица изабере у 
звање редовног професора.
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Физички факултет је дана 05.02.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.02.2013. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 25.02.2013. године дало је мишљење да се 
др Милорад Кураица може изабрати у звање редовног професора. 
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године 
разматрао је захтев Физичког 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, 20.03.2013. године; Број: 61202-641/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3967/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-612/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Миодраг лазић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом (урологија).

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија), због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Миодраг лазић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Миодраг лазић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-612/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3655/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-611/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Нада Костић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Интерна медицина (ендокринологија).

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Интерна медицина (ендокринологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Нада Костић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Нада Костић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-611/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2864/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21756/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Оливера Станојловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска физиологија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 4.7.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Медицинска физиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Станојловић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Оливера 
Станојловић може изабрати у звање редовног професора. Сенат 
Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао 
је захтев Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21756/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Пољопривредног факултета,Број: 360/4-2/1 од 31.01.2013. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука,Број: 61202-
638/2-13 од 19.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 13.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Раде Радојевић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
Пољопривредна техника.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је дана 24.10.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну Пољопривредна техника, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2012. 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 31.01.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Раде Радојевић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.02.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12.02.2013. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 19.02.2013. године дало је мишљење да се др Раде Радојевић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 13.03.2013. године разматрао је захтев Пољопривредног 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.02.2013. године; Број: 61202-638/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3879/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-619/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Санвила Рашковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Интерна медицина (алергологија).

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (алергологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Санвила Рашковић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Санвила Рашковић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-619/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 3684/2 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-616/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Силвија Сајић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Педијатрија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 26.9.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Педијатрија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Силвија Сајић изабере у звање редовног 
професора.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 57

Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Силвија Сајић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-616/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2739/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21752/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Јешић 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 4.7.2012. 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 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Јешић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Снежана Јешић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21753/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета,Број: 437/4 од 30.01.2013. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука,Број: 61202-
640/2-13 од 25.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Сунчица Елезовић-Хаџић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Физички факултет, за ужу 
научну Статистичка физика.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 17.10.2012. године у листу „Данас“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Статистичка физика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.11.2012. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 30.01.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Сунчица Елезовић-Хаџић 
изабере у звање редовног професора.
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Физички факултет је дана 05.02.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.02.2013. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 25.02.2013. године дало је мишљење да се др 
Сунчица Елезовић-Хаџић може изабрати у звање редовног професора. 
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године 
разматрао је захтев Физичког 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, 20.03.2013. године; Број: 61202-640/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Саобраћајног факултета,Број: 700/6-2012 од 6.02.2013. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука,Број: 61202-949/2-
13 од 4.03.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Валентина Радојичић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Саобраћајни факултет, за ужу научну 
Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Саобраћајни факултет је дана 10.10.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног 
професора, за ужу научну област Експлоатација телекомуникационог 
саобраћаја и мрежа, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.12.2012. године преко 
Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајно факултета, 
на седници одржаној дана 6.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Валентина Радојичић изабере 
у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 14.02.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.02.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана 
4.03.2013. године дало је мишљење да се др Валентина Радојичић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Саобраћајног 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-949/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Економског факултета,Број: 162/3 од 27.02.2013. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука,Број: 61202-1109/2-
13 од 5.03.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Жаклина Стојановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну област 
Економска политика и развој-Економика аграра.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Економски факултет је дана 5.12.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Економска политика и развој-Економика аграра, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.1.2013. године 
објављивањем у листу ‘’Новости’’.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 27.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Жаклина Стојановић изабере 
у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 27.02.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 28.02.2013. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 5.03.2013. године дало је мишљење да се др Жаклина 
Стојановић може изабрати у звање редовног професора. Сенат 
Универзитета, на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао 
је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1109/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Медицинског факултета,Број: 4911/3 од 23.1.2013. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-613/2-13 
од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Жељко лаушевић 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 7.11.2012. 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 18.12.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23.1.2013. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Жељко лаушевић изабере у звање редовног 
професора.
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Медицински факултет је дана 5.2.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2013. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Жељко лаушевић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев 
Медицинског факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-613/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета,Број: 2864/2 од 14.11.2012. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука,Број: 61202-
21755/2-12 од 26.02.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.03.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Звездана Којић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Медицинска физиологија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 4.7.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Медицинска физиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.10.2012. године преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 7.11.2012. и 14.11.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Звездана Којић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 27.11.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.12.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26.02.2013. године дало је мишљење да се др Звездана Којић може 
изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета, на седници 
одржаној дана 20.03.2013. године разматрао је захтев Медицинског 
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-21755/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/2 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Рударско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/3 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Инжењерство нафте и гаса“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/4-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/4 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Инжењерство заштите животне средине“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер заштите 
животне средине.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/5-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/5 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Геологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/6-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/6 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Геофизика“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/7-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/7 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Геотехника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/8-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/8 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Хидрогеологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/9-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/9 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Рударско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/10-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/10 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Инжењерство нафте и гаса“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/11-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/11 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Инжењерство заштите животне средине“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер заштите 
животне средине.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/12-13)

 ПРЕДСЕНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/12 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Геологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/13-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/13 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Геофизика“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/14-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/14 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Геотехника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/15-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/15 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Хидрогеологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/16-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/16 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Рударско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/17-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/17 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Геологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/18-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/18 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Геофизика“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.



Гласник Универзитета у Београду90

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/19-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/19 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма докторских студија 
„Геотехника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука - геолошко 
инжењерство.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/20-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/20 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Хидрогеологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Рударско-геолошки факултет је 22. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 21. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.



Гласник Универзитета у Београду94

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/21-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/21 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Агроекономија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/22-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/22 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Биљна производња“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/23-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/23 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Мелиорације земљишта“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/24-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/24 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Пољопривредна техника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/25-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/25 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Прехрамбена технологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/26-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/26 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Зоотехника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/27-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду106

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/27 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Агроекономија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/28-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду108

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/28 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Фитомедицина“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/29-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду110

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/29 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
„Пољопривреда“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/30-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду112

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/30 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Прехрамбена технологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/31-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду114

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/31 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне заједничког студијског програма 
мастер академских студија „Менаџмент вода у пољопривреди“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, у сарадњи са 
Универзитетом у Новом Саду – Пољопривредним факултетом.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/32-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р



Гласник Универзитета у Београду116

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/32 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија „Прехрамбена технологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/33-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду118

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/33 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија „Зоотехника“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/34-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду120

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/34 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Пољопривредне науке“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/35-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 06-246-3/35 од 28. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Прехрамбена технологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је 25. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 28. фебруара 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/36-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/2 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Машинско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Машински факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је 7. марта 2013. године поднео Универзитету 
у Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
7. марта 2013. године утврдило Наставно научно веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/37-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/3 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Машинско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Машински факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је 7. марта 2013. године поднео Универзитету 
у Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
7. марта 2013. године утврдило Наставно научно веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/38-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/4 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Машинско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Машински факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је 7. марта 2013. године поднео Универзитету 
у Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
7. марта 2013. године утврдило Наставно научно веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/39-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/5 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија „Инжењерски менаџмент“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 129

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/40-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/6 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Инжењерски менаџмент“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/41-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/7 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Инжењерски менаџмент“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/42-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/8 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма oсновних 
академских студија „Металуршко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/43-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/9 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Металуршко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/44-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/10 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Металуршко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/45-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/11 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма oсновних 
академских студија „Рударско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/46-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/12 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Рударско инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/47-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 141

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/13 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија „Рударско 
инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/48-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/14 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма oсновних 
академских студија „Технолошко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/49-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/15 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија „Технолошко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/50-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-
246-4/16 од 14. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Технолошко инжењерство“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Технички факултет у Бору је 12. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 22. фебруара 2013. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 14. марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/51-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/7 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија „Фармација“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/52-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/8 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма интегрисаних 
академских студија „Фармација – медицинска биохемија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: магистар фармације – 
медицински биохемичар.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.
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Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/53-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/9 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Индустријска фармација“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/54-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/10 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Козметологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/55-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/11 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Фармацеутски менаџмент и маркетинг“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/56-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/12 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Фармакоекономија и фармацеутска легислатива“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/57-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 155

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/13 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Фармацеутска здравствена заштита“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је 4. фебруара 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно 
веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/58-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/14 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Фармацеутске науке“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет је 4. фебруара 2013. године поднео Универзитету у 
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
20. децембра 2012. године утврдило Наставно научно веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/59-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/15 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма интегрисаних 
академских студија „Интегрисане студије стоматологије“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Стоматолошки факултет је 7. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 5. марта 2013. године утврдило Наставно научно веће 
Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/60-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/16 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија „Стоматологија“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.

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

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Стоматолошки факултет је 7. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 5. марта 2013. године утврдило Наставно научно веће 
Факултета.
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Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/61-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06-244-3/17 од 
13. марта 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија „Базична и клиничка истраживања у стоматологији“.

2. НОСИлАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 
1. ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских 
наука- стоматологија.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет је 7. марта 2013. године поднео Универзитету у 
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 5. 
марта 2013. године утврдило Наставно научно веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 13. 
марта 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 06-01-06-1311/62-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42., тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен текст), 
а на предлог Веће за студије при Универзитету, број 06-21042/IV-9-12 
од 28. фебруара 2013. год, Сенат Универзитета у Београду, на својој 
седници одржаној 20. марта 2013. год донео је

ОДЛУКУ

О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ У 

ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД.

1. У прву годину мултисциплинарних докторских студија за 
школску 2013/2014. год уписаће се:

ДОКТОРСКЕ  СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ Буџет Самофинансирање У К У П Н О

Историја и филозофија 
природних наука и 
технологије  

5 5 10

Биомедицинско 
инжењерство 

5 5 10

Биофизика 5 5 10
свега 15 15 30
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2. У прву годину мултисциплинарних мастер академских студија 
за школску 2013/2014. год уписаће се:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ Буџет Самофинансирање У К У П Н О

Превентивна конзервација
(60 ЕСПБ)

5 10 15

Еuropean and intеrnational
policies and crisis management
( 60 ЕСПБ)

0 30 30

Предузетнички 
менаџмент (60 ЕСПБ)

10 10 20

Менаџмент пословних
перформанси (60 ЕСПБ)

10 10 20

Тероризам, организовани крим  
и безбедност (60 ЕСПБ)

5 45 50

Тероризам, организовани крим  
и безбедност (120 ЕСПБ)

5 45 50

Образовне политике
(60 ЕСПБ)

15 15 30

Астрофизика (120 ЕСПБ) 0 20 20
свега 50 185 235

(Београд, 20.04.2013. године; Број: 06-01-06-1311/69-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42., тачка 34. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен текст), 
а на предлог Веће за студије при Универзитету, број 06-21042/IV-8-12 
од 28. фебруара 2013. год, Сенат Универзитета у Београду, на својој 
седници одржаној 20. марта 2013. год донео је

П Р Е Д Л О Г

ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ НА СТУДИЈАМА ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОД.

1. Висина годишње школарине на мултисциплинарним 
докторским студијама за школску 2013/2014. год:

УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ

докторске студије
држављани РС страни држављани

Историја и филозофија 
природних наука и 
технологије  

160.000 дин 4.000 евра

Биомедицинско 
инжењерство 

160.000 дин 4.000 евра

Биофизика 160.000 дин 4.000 евра
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2. Висина годишње школарине на мастер академским студијама 
за школску 2013/2014. год:

УНИВЕРЗИТЕТ  У 
БЕОГРАДУ

мастер академске студије
држављани РС страни држављани

Превентивна конзервација 
(60 ЕСПБ)

80.000 дин 2.000 евра

Еuropean and intеrnational
policies and crisis manаgament
( 60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Предузетнички 
менаџмент (60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Менаџмент пословних
перформанси  (60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

Тероризам, организовани крим  
и безбедност  (60 ЕСПБ)

118.000 дин 2.500 евра

Тероризам, организовани крим  
и безбедност (120 ЕСПБ)

118.000 дин 2.500 евра

Образовне политике
(60 ЕСПБ)

120.000 дин 2.500 евра

3. Предлог се упућује Савету Универзитета у Београду ради 
доношења одлуке.

(Београд, 20.04.2013. године; Број: 06-01-06-1311/70-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Филозофског факултета 
Универзитета у Београду, ДС/СС 05/4-02 бр. 159/1-XXI/1, са седнице од 
21. фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

Др Александру Костићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 21. фебруара 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Александру Костићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1246/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета 
Универзитета у Београду,Број: 355/1, са седнице од 30. јануара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Божидару Церовићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 30. јануара 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Божидару Церовићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-592/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду,Број: 08-503/1, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

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

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1269/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког факултета 
Универзитета у Београду, број 502/2, са седнице од 28. новембра 2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Љубиши Зековићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Физички факултет, продужaва се радни однос за три школске 
године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној 
28. новембра 2012. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Љубиши 
Зековићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 
годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 612-22174/2-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета 
Универзитета у Београду, број 357/1, са седнице од 30. јануара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Милораду Иванишевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 30. јануара 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Милораду Иванишевићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-590/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст 
и 167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Електротехничког 
факултета Универзитета у Београду, број 303/2, са седнице од 12. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

Др Миодрагу Поповићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Електротехнички факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

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

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-921/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког факултета 
Универзитета у Београду, број 579/1, са седнице од 26. децембра 2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Млађену Ћурићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Физички факултет, продужaва се радни однос за три школске 
године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној 
26. децембра 2012. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Млађену 
Ћурићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 
годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-47/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког факултета 
Универзитета у Београду , број 401/2, са седнице од 17. октобра 2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Наташи Недељковић, редовном професору Универзитета у 
Београду-Физички факултет, продужaва се радни однос за три школске 
године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној 
17. октобра 2012. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Наташи 
Недељковић, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 
годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 612-21436/2-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета безбедности 
Универзитета у Београду, број 36/3, са седнице од 28. јануара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Радомиру Милашиновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Факултет безбедности, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници 
одржаној 28. јануара 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Радомиру Милашиновићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-492/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета 
Универзитета у Београду,Број: 356/1, са седнице од 30. јануара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

Др Стипи ловрети, редовном професору Универзитета у 
Београду-Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 30. јануара 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Стипи ловрета, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 и 
2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-591/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, број 3/2, са 
седнице од 25. децембра 2012. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

Др Весни Радоман, редовном професору Универзитета у 
Београду- Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за три школске године, односно до 30. 
септембра 2016. године.

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију на седници одржаној 25. децембра 2013. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Весни Радоман, за три школске 
године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. 
септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-528/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду,Број: 08-504/1, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

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

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1270/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст 
и 167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Правног факултета 
Универзитета у Београду, број 406/2, са седнице од 11. фебруара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗлОЖЕњЕ:

Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 
11. фебруара 2013. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Зорану 
Стојановићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 
годину, односно до 30. септембра 2016. године.

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

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1259/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“,Број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и 167/12), 
а по предлогу Наставно-научног већа Факултета спорта и физичког 
васпитања, 02 број 3060, са седнице од 11. октобра 2012. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Факултета 
спорта и физичког васпитања, 02 број 3060, од 11. октобра 2012. 
године, да се др Ђорђу Штакићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Факултет спорта и физичког васпитања, продужи радни 
однос.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 20. 
марта 2013. године, разматрао је предлог Наставно-научног већа 
Факултета спорта и физичког васпитања, 02 број 3060 са седнице од 11. 
октобра 2012. године, да се др Ђорђу Штакићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет спорта и физичког васпитања, 
продужи радни однос.

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

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 612-21186/2-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Факултета организационих 
наука, 05-01Број: 3/3 од 25. јануара 2013. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, једногласно 
је донео

О Д Л У К У

БИРА СЕ dr Francisco Jose Garcia Penalvo, full professor Univer-
sity of Salamanca, Facultad de Ciencias, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлогБрој: 05-01Број: 3/3 од 25. јануара 2013. године, да се dr Fran-
cisco Jose Garcia Penalvo, full professor University of Salamanca, Facul-
tad de Ciencias, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

Сенат Универзитета у Београду размотрио је предлог Факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, па је донета једногласна одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-468/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Већа за студије при Универзитету, 
06Број: 06-21042/IV-10.3-13 од 28. фебруара 2013. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
једногласно је донео

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јури Стојанов (dr Yuri Stoyanov), професор 
Универзитета у лондону, у звање гостујућег професора Универзитета 
у Београду.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Веће за студије при Универзитету је доставио образложени 
предлог, 06Број: 06-21042/IV-10.3-13 од 28. фебруара 2013. године, 
да се, др Јури Стојанов (dr Yuri Stoyanov), професор Универзитета у 
лондону, који је један од водећих стручњака у области историјско-
религијског изучавања односа између јудизма, хришћанства и ислама, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
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Сенат Универзитета у Београду размотрио је предлог Већа за 
студије при Универзитету и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, па је донета 
једногласна одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1309/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Шумарског факултетаБрој: 01-
10245/1 од 28. новембра 2012. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 20. марта 2013. године, једногласно је донео

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Davide Pettenellе, професор Универзитетa у Падови 
(Италија), у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Шумарски факултет је доставио образложени предлогБрој: 
01-10245/1 од 28. новембра 2012. године, да се др Davidе Pettenelle, 
професор Универзитета у Падови (Италија), са којим факултет има 
вишегодишњу успешну сарадњу, изабере у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду размотрио је предлог Факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, па је донета једногласна одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-285/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Већа за студије при Универзитету, 
06Број: 06-21042/IV-10.1-13 од 28. фебруара 2013. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
једногласно је донео

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Герхард Роберс (dr Gerhard Robbers), професор 
Универзитета у Триеру (Немачка), у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Веће за студије при Универзитету је доставио образложени 
предлог, 06Број: 06-21042/IV-10.1-13 од 28. фебруара 2013. године, да 
се, др Герхард Роберс (dr Gerhard Robbers), професор Универзитета 
у Триеру (Немачка), који је један од водећих стручњака у области 
канонског права, уставног права и међународног јавног права, изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
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Сенат Универзитета у Београду размотрио је предлог Већа за 
студије при Универзитету и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, па је донета 
једногласна одлука као у изреци.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61202-1308/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р 
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“,Број: 162/11-пречишћени текст и 167/12), а 
на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
доноси

О Д Л У К У

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

1. ДАЈЕ СЕ САГлАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Филолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 18.12.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Филолошки факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 18.12.2012. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
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Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
18.3.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.3.2013. године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за 
статутарна питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.3.2013. године; Број: 110-1335/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“,Број: 162/11-пречишћени текст и 167/12), а 
на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
доноси

О Д Л У К У

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

1. ДАЈЕ СЕ САГлАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Шумарског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 23.1.2013. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Шумарски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 23.1.2013. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
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Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
18.3.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.3.2013. године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за 
статутарна питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.3.2013. године; Број: 110-502/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“,Број: 162/11-пречишћени текст и 167/12), а 
на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 
ДОПУНИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

1. ДАЈЕ СЕ САГлАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни 
Статута Факултета за физичку хемију коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 22.11.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 22.11.2012. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
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Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
18.3.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.3.2013. године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за 
статутарна питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.3.2013. године; Број: 110-21992/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“,Број: 162/11-пречишћени текст и 167/12), а 
на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. марта 2013. године, 
доноси

О Д Л У К У

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

НАУКА

1. ДАЈЕ СЕ САГлАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета организационих наука коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 5.12.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З л О Ж Е њ Е:

Факултет организационих наука доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 5.12.2012. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.
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Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
18.3.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.3.2013. године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за 
статутарна питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.3.2013. године; Број: 110-22059/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана члана 42. Статута Универзитета у Београду - 
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 
и 167/12, и члана 27. Пословника Сената Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07 и 157/10, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 20. марта 2013. године, донео је

З А К Љ У Ч А К

1. У поступку избора гостујућег професора на иницијативу 
Универзитета, односно факултета, предлог Сенату утврђује Веће 
за студије при Универзитету, односно веће групације факултета 
одговарајућег научног поља.

2. Избор гостујућег професора на Универзитету, односно 
факултету, обавља се за период од пет година.

(Београд, 20.3.2013. године; Број: 61202-1739/2013)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст 
и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
20.03.2013. године, доноси

П Р А В И Л Н И К

О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНАТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената 
уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности 
студената Универзитета у Београду (у даљем тексту: студенти).

Под ваннаставним активностима у смислу овог правилника 
подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није 
предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.

Члан 2.

Ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и 

стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и 

конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом.
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Члан 3.

Ваннаставне активности студента из члана 2. овог правилника 
изражавају се у одговарајућем броју ЕСПБ бодова који се уписују, 
заједно са описом активности и периодом у коме је активност 
обављана, у додатак дипломе.

ЕСПБ бодови додељени у складу са овим правилником нису 
кумулативни са ЕСПБ бодовима који се стичу у оквиру уписаног 
студијског програма.

Уписом додатних ЕСПБ бодова не мења се обавеза студента да 
положи све испите предвиђене студијским програмом.

II ПОСТУПАК ВРЕДНОВАњА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Члан 4.

Комисија Универзитета, односно факултета за вредновање 
ваннаставних активности студената (у даљем тексту: Комисија) 
утврђује испуњеност услова и обим активности изражен у ЕСПБ 
бодовима за ваннаставне активности из члана 2. овог правилника.

Комисија има најмање три члана. Обавезни чланови Комисије су: 
проректор за наставу, односно продекан за наставу и два представника 
студената.

Председник Комисије је проректор, односно продекан задужен 
за наставу.

Чланови Комисије из реда студената су: студент проректор, 
односно студент продекан и један члан кога бира студентски 
парламент Универзитета, односно факултета, који је учествовао у 
раду студентског парламента најмање 2 године.

Мандат члана Комисије из реда студената траје годину дана.

Члан 5.

Студент који је стекао услове за доделу ЕСПБ бодова за 
ваннаставне активности из члана 2. овог правилника подноси Комисији 
писану молбу и доказе о испуњености услова.



Година LI, број 172, 11. јун 2013. 197

Студент може истовремено да поднесе захтев за доделу ЕСПБ 
бодова по више основа.

Молба се подноси у периоду од 1. до 30. октобра за активности 
реализоване током претходне школске године.

Изузетно, у случају када студент дипломира, може поднети 
молбу и пре рока из става 3. овог члана.

Члан 6.
Комисија је у обавези да најкасније до 10. децембра све поднете 

молбе размотри и да донесе одлуку.
Комисија може молбу, у целини или делимично, да прихвати, 

одбије или да затражи допуну документације.
Комисија донету одлуку доставља подносиоцу молбе и 

студентској служби.
Одлука садржи опис признатих ваннаставних активности 

студента и број ЕСПБ бодова.
Одлука се евидентира у досијеу студента и у информационој 

бази Универзитета, односно факултета.
Признате активности уписују се у индекс студента у студентској 

служби, а оверава их проректор за наставу, односно продекан за 
наставу.

III УСлОВИ ЗА ДОДЕлУ ЕСПБ БОДОВА

Учешће у раду органа и тела Универзитета и факултета

Члан 7.
За учешће у раду органа и тела Универзитета и факултета током 

школске године може се, у складу са обимом ангажовања, максимално 
доделити:

• за чланство у Савету Универзитета, односно факултета – 2 
ЕСПБ бода;

• за чланство у Сенату Универзитета, односно у наставно-
научном већу факултета – 2 ЕСПБ бода;
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• за чланство у комисији или одбору Универзитета, односно 
факултета – 1 ЕСПБ бод.

Потврду о учешћу у раду органа Универзитета, односно 
факултета даје председник Савета, Сената, комисије или одбора.

Члан 8.

За ангажовање током школске године у раду студентског 
парламента Универзитета, односно факултета, може се, у складу са 
обимом ангажовања, максимално доделити:

• студенту продекану – 6 ЕСПБ бодова;
• председнику студентског парламента факултета– 6 ЕСПБ 

бодова;
• потпредседнику студентског парламента факултета– 4 ЕСПБ 

бода;
• секретару студентског парламента факултета– 3 ЕСПБ бода;
• члану студентског парламента факултета– 2 ЕСПБ бода;
• студенту проректору– 6 ЕСПБ бодова;
• председнику Студентског парламента Универзитета– 6 ЕСПБ 

бодова;
• заменику председника Студентског парламента Универзитета– 

6 ЕСПБ бодова;
• потпредседнику Студентског парламента Универзитета– 4 

ЕСПБ бода;
• секретару Студентског парламента Универзитета– 5 ЕСПБ 

бодова;
• члану Студентског парламента Универзитета– 2 ЕСПБ бода;
• за рад на пројекту студентског парламента односно студентске 

организације Универзитета или факултета број ЕСПБ бодова утврђује 
Комисија на предлог студентског парламента у односу на врсту и 
трајање ангажовања студента.

Потврду о учешћу у раду студентског парламента, или о 
обављању одређене функције, издаје студентски парламент, односно 
надлежни орган Универзитета или факултета по окончању школске 
године током које је студент био на одређеној функцији.
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Научноистраживачки рад студената

Члан 9.

За научноистраживачки рад студенту се додељује, по активности, 
најмање 6 ЕСПБ бодова.

Потврду о обављеној активности издаје проректор за науку, 
односно продекан за науку.

Активности везане за научноистраживачки рад студената и 
број ЕСПБ бодова који одговарају тим активности ближе се уређују 
општим актом факултета.

СТРУЧНА ПРАКСА

Члан 10.

Стручна пракса која није предвиђена студијским програмом 
такође представља активност која може бити вреднована.

Комисија на основу приложене документације утврђује број 
ЕСПБ бодова који се могу доделити студенту за активности из става 
1. овог члана.

Добровољан рад у локалној заједници

Члан 11.

За добровољан рад у локалној заједници додељују се ЕСПБ 
бодови на следећи начин:

• за волонтирање на манифестацијaма (Универзијада, фестивал 
науке и сл.) коју oрганизује Република Србија, ГрадБеоград, 
Универзитет или факултет – 1 до 2 ЕСПБ бода, у зависности од броја 
сати ангажовања;

• за волонтирање које организује студентска организација, 
министарства задужена за просвету, науку, здравље, културу, социјални 
рад и политику, омладину и спорт или хуманитарна организација – 1 
до 2 ЕСПБ бода, у зависности од броја сати ангажовања;
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• за волонтирање у установи под ингеренцијом министарстава 
задужених за просвету, науку, здравље, културу, социјални рад и 
политику, омладину и спорт – 1 ЕСПБ бод;

• за друге активности број ЕСПБ бодова утврђује се општим 
актом факултета.

Потврду о учешћу у добровољном раду из става 1. овог члана 
издаје организатор добровољног рада, односно установа у којој је 
студент волонтирао, а број ЕСПБ бодова утврђује Комисија, на предлог 
студентског парламента.

Такмичење на спортским манифестацијама

Члан 12.

За успехе на спортским манифестацијама у оквиру тимова 
факултета, Универзитета или Републике Србије додељују се ЕСПБ 
бодови на следећи начин:

• за освојено једно од прва три места на републичким спортским 
такмичењима, Универзијади или другим међународним такмичењима 
– 3 ЕСПБ бода;

• за освојено прво место на другом спортском такмичењу које 
организује Универзитет, ГрадБеоград, министарство задужено за 
омладину и спорт или

Универзитетски спортски савез Србије – 2 ЕСПБ бода, а за 
освојено друго или треће место – 1 ЕСПБ бод.

Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана издаје 
организатор такмичења.

На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија 
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.

Учешће на националним и међународним такмичењима

Члан 13.

За успехе на такмичењима и наградним конкурсима додељују се 
ЕСПБ бодови на следећи начин:
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• за освојено једно од прва три места на републичким или 
међународним такмичењима и наградним конкурсима – 3 ЕСПБ бода;

• за освојено једно од прва три места на такмичењима или 
наградним конкурсима које организује Универзитет, ГрадБеоград, 
министарства задужена за културу, омладину и спорт или друга 
републичка установа – 2 ЕСПБ бода;

• за освојено једно од прва три места на такмичењима или 
наградним конкурсима која се организују на градском или општинском 
нивоу, или које организује градска или општинска установа културе – 
1 ЕСПБ бод.

Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана издаје 
организатор такмичења или наградног конкурса.

На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија 
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.

Члан 14.

За ваннаставно ангажовање које није обухваћено члановима 7-13 
овог правилника студент може поднети молбу Комисији за доделу 
ЕСПБ бодова у којој ће навести опис ваннаставне активности, као 
и одговарајуће образложење и приложити потребну документацију 
којом се потврђује ангажовање.

На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија 
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.

IV ПРЕлАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ближе услове за доделу ЕСПБ бодова утврђује надлежни орган 
факултета, укључујући и вредновање додатног ангажовања студента 
који већ обавља функцију из члана 8. овог правилника.
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Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“, а примењује се од школске 
2012/2013. године.

(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61212-1656/1-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 6. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
129/06 и 145/08), доносим

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

I

За чланове Комисије за признавање страних високошколских 
исправа, именују се:

1. Проф. др Бојан Бабић, Машински факултет;
2. Проф. др Иван Гржетић, Хемијски факултет;
3. Проф. др Предраг Бијелић, Економски факултет;
4. Проф. др Босиљка Плећаш, Фармацеутски факултет.

II

Председник Комисије је проф. др Нада Ковачевић, проректор 
Универзитета.

III

Комисија се именује на период од три године.

(Београд, 26.04.2013. године; Број: 613-3042/1-13)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета 
у Београду“ број 134/07) , а на предлог Наставно-научног   већа 
Биолошког факултета број15/168-05 од  5.4.2013. године, доносим 

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Рајко Димитријевић, ред проф Биолошког  
факултета, чланства у Већу научних области биотехничких наука, на 
лични захтев.

2. Именујe се др Предраг Симоновић, ред. проф. Биолошког  
факултета, за члана Већа научних области биотехничких наука.

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

(Београд, 10.4.2012. године; Број: 612-1935/2-13)

 РЕКТОР

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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