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На основу чл. 47. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду“ број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12 и 172/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
16.4. 2014. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА 
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Правилнику о већима научних области на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07, 150/09, 
158/10, 164/11 и 165/11), после члана 7. додаје се члан 7а који гласи:

„Члан 7а

Члан већа научних области дужан је да учествује у раду већа 
научних области.

Ако члан већа научних области одсуствује са седнице већа више 
од три пута у току једне школске године без правдања одсуства, или три 
пута узастопно одсуствује са седнице са или без правдања одсуства, 
председник већа научних области ће на ту околност упозорити 
факултет, односно институт о чијем члану је реч.

Декан факултета, односно директор института из става 2. овог 
члана, дужан је да у року од 15 дана по пријему упозорења обавести 
веће научних области о мерама предузетим у циљу решавања насталог 
проблема.“

Члан 2.

У члану 9. тачка 6. се брише.

Члан 3.

После члана 11. и наслова „III – РАД ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ“ додаје се чл. 11а, 11б и 11в који гласе:
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„Члан 11а
Прву, конститутивну седницу већа научних области сазива 

проректор и њој председава до избора председавајућег.
Председавајући првој седници је, по правилу, предложени 

кандидат за председника већа научних области.

Члан 11б
Седница већа научних области сазива се седам дана пре њеног 

одржавања.
Седницу већа научних области сазива председник када за веће 

приспеју захтеви у броју који представља најмање половину просечног 
броја разматраних предмета по седници већа. 

У случају одсутности председника Већа, седницу може сазвати и 
њој председавати заменик председника Већа.

Члан 11в
Седница се заказује постављањем позива за седницу, записника 

са претходне седнице и одговарајућег материјала у Информациони 
систем Универзитета, чиме је материјал за седницу видљив на 
одговарајућој веб страници сајта, а члановима већа научних области 
достављен позив електронском поштом.

Председник већа начних области може позвати и друга лица да 
учествују у раду већа, без права одлучивања. 

На дневном реду седнице могу бити предмети који су приспели 
на Универзитет најкасније 10 дана пре одржавања седнице већа 
научних области.“

Члан 4.
У члану 12. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
„Веће научних области ради и одлучује на седници којој 

присуствује већина укупног броја чланова Већа.“ 
Ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.

Члан 5.

У члану 14. у ставу 2. речи: „Обрасци 1 и 2“ замењујеу се речима: 
„Обрасци 1, 2, 3 и 4“.
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Члан 6.

У члану 19. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Председник већа научних области формулише одлуку, закључак 

или мишљење и ставља предложени акт на одлучивање.“
Став 2. постаје став 3.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Усвојени записници са седница већа научних области, са 

целокупном документацијом у штампаној и електронској форми, 
трајно се чувају у документацији Универзитета.“

Члан 7.

После члана 24. додаје се члан 24а који гласи:

„Члан 24а

Крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању је 
30. септембар 2015. године.“

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 30. април 2014. године; Број: 110-2115/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Београд, 20. мај 2014. године
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На основу члана 67. став 3. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, брoj 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16.4.2014. године, донео је

П Р А В И Л Н И К  
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

Члан 1.

У Правилнику о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 176/13), у члану 11. додаје се став 5. који гласи:

„О остваривању права професора емеритуса утврђених овим 
правилником и уговором о ангажовању стара се ректор, односно 
декан.“ 

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 30. април 2014. године; Број: 61212-1003/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филолошког 
факултета, број: 181/1 од 29.01.2014. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1543/2-14 
од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Цветана Крстев у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну област 
Библиотечка информатика. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филолошки факултет је дана 09.10.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Библиотечка информатика, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.11.2013. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 29.01.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Цветана Крстев изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 24.03.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се др 
Цветана Крстев може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1543/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LII, број 180, 15. јул 2014. 7

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског 
факултета, број: 491/1-IV/1 од 03.04.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1849/2-
14 од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филозофски факултет је дана 19.02.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа психологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.03.2014. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 03.04.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Лаловић изабере у звање 
редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду8

Филозофски факултет је дана 08.04.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се др 
Дејан Лаловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1849/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Правног факултета, број: 579/1 од 24.02.2014. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-1250/2-14 од 15.04.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 09.10.2013. године у листу „Послови“ 
и 10.10.2013. у „Службеном гласнику РС“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Кривично право, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.12.2013. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 24.02.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Илић изабере у звање 
редовног професора.
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Правни факултет је дана 10.03.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15.04.2014. године дало је мишљење да се др Горан 
Илић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1250/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 48/5 од 26.03.2014. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-1658/2-14 од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гордана Димковић-Телебаковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за 
ужу научну област Енглески језик. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Саобраћајни факултет је дана 15.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Енглески језик, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.02.2014. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 26.03.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Димковић-
Телебаковић изабере у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 27.03.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се 
др Гордана Димковић-Телебаковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
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. мај 2014. године; Број: 61202-1658/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/16 од 01.04.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-1961/2-14 од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Марина Радић-Шестић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Сурдологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
25.12.2013. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Сурдологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.02.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 01.04.2014. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Марина Радић-Шестић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
10.04.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се др 
Марина Радић-Шестић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1961/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Техничког факултета у Бору, број: VI/5-15-IV-2 од 
27.03.2014. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-1864/2-14 од 12.05.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радоје Пантовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Рударство и геологија (рударска група предмета). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 04.12.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Рударство и геологија (рударска група предмета), 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.02.2014. године 
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 27.03.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Радоје Пантовић изабере у 
звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 07.04.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 05.05.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12.05.2014. године дало је мишљење да се др Радоје Пантовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1864/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Правног факултета, број: 575/1 од 24.02.2014. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-1248/2-14 од 15.04.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Саша Бован у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област 
Социологија права. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 06.11.2013. у „Службеном гласнику РС“ 
и дана 13.11.2013. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Социологија права, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.12.2013. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 24.02.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Бован изабере у звање 
редовног професора.
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Правни факултет је дана 10.03.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15.04.2014. године дало је мишљење да се др Саша 
Бован може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1248/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/17 од 01.04.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-1959/2-14 од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Жунић-Павловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Теоријски и методски приступи 
у превенцији и третману поремећаја понашања. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
18.12.2013. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора или ванредног професора, за ужу научну област 
Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја 
понашања, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.02.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 01.04.2014. 
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Весна Жунић-Павловић изабере у звање редовног професора.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
10.04.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се др 
Весна Жунић-Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1959/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског 
факултета, број: 491/1-IV/1 од 03.04.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1848/2-
14 од 22.04.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.05.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Вулетић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филозофски факултет је дана 25.12.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Социологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.02.2014. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 03.04.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Вулетић изабере у 
звање редовног професора.

Филозофски факултет је дана 08.04.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.04.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.04.2014. године дало је мишљење да се др 
Владимир Вулетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.05.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61202-1848/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12 и 89/13), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), чл. 24. ст. 3. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а поводом 
приговора кандидата др Владимира Јовановића, број: 2396 од 
24.10.2011. године на одлуку Већа научних области природних наука, 
број: 06-7303/5 од 29.9.2011. године и пресуде Управног суда, број 22 
У-14222/11 од 23.1.2014. године којом је уважена тужба др Владимира 
Јовановића и поништена одлука Сената 06 број 3222/XXV-4.1 од 
9.11.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. маја 
2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Владимира Јовановића на 
одлуку Већа научних области природних наука, број: 06-7303/5 од 
29.9.2011. године. 

2. Потврђује се одлука Већа научних области природних наука, 
број: 06-7303/5 од 29.9.2011. године 

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 9.2.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу научну 
област Основи хемије, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.3.2011. године преко 
Библиотеке Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 23.6.2011. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Јовановић 
изабере у звање доцента.

Рударско-геолошки факултет је дана 30.6.2011. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.9.2011. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.9.2011. године разматрало је захтев Рударско-геолошког 
факултета и оценило да кандидат др Владимир Јовановић формално 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чл. 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, али да Веће није донело одлуку о избору др Владимира 
Јовановића у звање доцента из разлога што по оцени Већа он не 
испуњава критеријуме за избор у звање доцента за ужу научну област 
Основи хемије које примењује Веће научних области прородних наука 
(укупно 5 објављених радова у часописима са SCI листе, од којих је 
1 из категорије М21 или М22), а др Владимир Јовановић има укупно 
3 објављена рада, од којих ниједан није из категорије М21 или М22.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
ради уручења кандидату дана 29.9.2011. године.

На ову одлуку Већа кандидат др Владимир Јовановић благовремено 
је изјавио приговор у коме је наведено да он испуњава услове који су 
били наведени у тексту конкурса, а који су прописани чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чл. 124. Статута Универзитета у Београду 
и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, а да интерне критеријуме Већа научних области природних 
наука, који се наводе у одлуци Већа као разлог зашто није изабран у 
звање доцента, Сенат Универзитета, као надлежни орган за доношење 
критеријума, није верификовао и они нису садржани у одговарајућим 
општим актима Универзитета и Рударско-геолошког факултета.
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Сходно чл. 24. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Веће 
научних области природних наука, на седници одржаној 27.10.2011. 
године, разматрало је приговор кандидатa и утврдило да је приговор 
неоснован из следећих разлога: кандидат формално испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 124. Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, али да по 
оцени Већа он не испуњава критеријуме за избор у звање доцента 
за ужу научну област Основи хемије, које примењује Веће научних 
области прородних наука.

Веће научних области је дана 28.10.2011. године доставило 
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора 
Сенату, на даљу надлежност. Сенат Универзитетета, на седници 
одржаној 9.11.2011. године, разматрао је приговор др Владимира 
Јовановића и мишљење Већа научних области природних наука по 
питању навода из приговора и донео одлуку којом се одбија приговор 
и потврђује одлука Већа научних области природних наука којом др 
Владимир Јовановић није изабран у звање доцента. 

Након тога, др Владимир Јовановић поднео је тужбу Управном 
суду у Београду дана 23.12.2011. године којом је тражио поништај 
коначне одлуке Сената Универзитета, број 3222/XXV-4.1 od 9.11.2011. 
године којом се одбија приговор др Владимира Јовановића и потврђује 
одлука Већа научних области природних наука од 29.9.2011. године. 
У тужби је наведено да Сенат Универзитета, као другостепени 
орган, није правилно применио Закон, друге прописе и опште акте, 
а пре свега чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 119 и 120. 
Статута Универзитета у Београду, чл 4. Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, као и Статут Рударско-
геолошког факултета и Правилник о условима за стицање звања 
наставника на Рударско-геолошком факултету.

Поступајући по налогу суда Универзитет је 30.1.2012. године 
доставио одговор на тужбу у којој је, између осталог, наведено да 
су чл. 64. и 65. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Србије“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 
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и 44/10) прописани услови за избор у звање наставника, а такође је 
прописано да се ближи услови за избор у звање утврђују општим 
актом високошколске установе, у складу са препорукама Националног 
савета. Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08 и 144/08) 
само су прецизирани услови за избор у звања наставника, прописани 
чланом 64. Закона о високом образовању. Наведеним Критеријумима 
уређују се јединствени минимални услови за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду.

У допуни одговора на тужбу Универзитет је 21.3.2012. године 
изјавио приговор апсолутне ненадлежности Управног суда у Београду 
зато што питање избора тужиоца у звање доцента не може бити предмет 
одлучивања пред судом, јер Устав Републике Србије („Службени 
гласник Републике Србије, број 83/06 и 98/06), као и Закон о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 100/07 – 
аутентично тумачење и 44/10), Статут Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст) 
и Правилник 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), предвиђају у том погледу 
аутономију Универзитета, односно да једино Универзитет и факултети 
у саставу Универзитета могу да се баве питањима избора, односно 
унапређења у више звање. 

Правоснажном пресудом Управног суда, број 22 У 14222/11 од 
23.1.2014. године уважена је тужба тужиоца др Владимира Јовановића, 
поништена је одлука Сената Универзитета у Београду од 9.11.2011. 
године и предмет је враћен Сенату на поновно одлучивање. 

С обзиром на то да је Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС“, број 111/09) прописано да када суд поништи акт против 
кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање поновног 
решавања по жалби, Сенат Универзитета је на седници одржаној 
19.3.2014. године разматрао приговор др Владимира Јовановића, број: 
2396 од 24.10.2011. године на одлуку Већа научних области природних 
наука, број: 06-7303/5 од 29.9.2011. године и донео закључак којим 
се одлаже доношење одлуке о приговору др Владимира Јовановића 
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и налаже Већу научних области природних наука да у примереном 
року поново размотри приговор др Владимира Јовановића узимајући 
у обзир наводе из пресуде Управног суда и да своје мишљење достави 
Сенату Универзитета, након чега ће Сенат донети одлуку о приговору.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
27.3.2014. године, а поступајући по закључку Сената, број 612-
2712/12-11 од 19.3.2014. године, поново је размотрило приговор др 
Владимира Јовановића и Сенату доставило мишљење да је приговор 
неоснован из следећих разлога:

Кандидат др Владимир Јовановић је у периоду од 2002. до 2007. 
године објавио три научна рада у међународним часописима са SCI 
листе, категорије М23 и 2009. године један рад у водећем часопису 
националног значаја категорије М51, према класификацији научних 
часописа Националног савета за научни и технолошки развој Републике 
Србије. Поред тога објавио је два рада са међународног скупа и један 
са националног скупа штампаних у целини и четири рада штампана 
у изводу. Ниједан од радова штампаних у међународним часописима 
није проистекао из докторске дисертације. Био је сарадник у једном 
научном пројекту. Разматрајући целокупну научну активност др 
Владимира Јовановића, Веће научних области природних наука је 
закључило да је кандидат показао веома скромне резултате у научно-
истраживачком раду, посебно у периоду од докторирања у коме није 
објавио ниједан рад у међународном часопису са SCI листе.

Кандидат није имао никакво педагошко искуство до момента 
изборa у звање доцента. Одржао је само позитивно оцењено 
приступно предавање пред Комисијом Рударско-геолошког факултета 
Универзитета у Београду. 

Ценећи све резултате кандидата др Владимира Јовановића, 
а руководећи се тежњом да Универзитет у Београду задржи и 
унапреди свој висок углед на националном и међународном нивоу и 
имајући у виду ниво педагошких и научних резултата наставника на 
Универзитету у Београду, посебно у области природних наука, Веће је 
сматрало да др Владимир Јовановић није показао довољно резултата 
ни у научном, а посебно у педагошком раду. Постигнути резултати 
кандидата према стручном мишљењу Већа не квалификују кандидата 
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за избор у звање доцента, који би наставио да развија Основе хемије, 
у ужој научној области за коју се бира. 

Након тога, др Владимир Јовановић је 14.4.2014. године 
доставио ректору Универзитета допис који је упутио Универзитетском 
омбудсману др Бранку Ракићу. Универзитетски омбудсман је 19. 
маја 2014. године ректору Универзитета и Сенату достави свој став 
о мишљењу Већа научних области природних наука од 27.3.2014. 
године, а поводом представке др Владимира Јовановића упућене 
Универзитетском омбудсману.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
поново је разматрао приговор др Владимира Јовановића, број: 2396 од 
24.10.2011. године на одлуку Већа научних области природних наука, 
број: 06-7303/5 од 29.9.2011. године, мишљење Већа научних области 
природних наука, број 61202-6712/4-14 од 27.3.2014. године, као и 
став Универзитетског омбудсмана од 19.5.2014. године. 

У дискусији у којој је учествовала трећина чланова Сената 
истакнуто је да кандидат формално испуњава минималне услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 124. Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, али да су то 
само неопходни услови да би кандидат учествовао на конкурсу за 
избору у звање доцента, али не и довољни услови за избор у звање 
и да је пресуда Управног суда задирање у аутономију универзитета, 
јер Устав и сви остали наведени прописи предвиђају у том погледу 
аутономију Универзитета, односно да једино Универзитет и факултети 
у саставу Универзитета могу да се баве питањима избора, односно 
унапређења у више звање. 

Након дискусије приступило се гласању. Од 32 присутна члана 
Сената у моменту гласања, за прихватање приговора др Владимира 
Јовановића гласала су 3 члана Сената, против је било 26 чланова 
Сената, а 3 члана Сената су била „уздржана“. Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. маја 2014. године, утврдио је да је приговор др 
Владимира Јовановића неоснован из разлога наведених у мишљењу 
Већа научних области природних наука, број 61202-6712/4-14 од 
27.3.2014. године, па је донета одлука као у изреци.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у 

звање може покренути управни спор пред Управним судом у року од 
30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 612-6712/13-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2317/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија 
Дефектологија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 13. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2317/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 06-01:61201-
2316/2-14 од 19. маја 2014. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 20. маја 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Логопедија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1462/8/2008-04 од 
10. јула 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 6. 
маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2316/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 06-01:61201-2315/2-14 од 19. 
маја 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 
2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1462/12/2008-04 од 
10. јула 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 6. 
маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2315/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2361/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Право.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 13. маја 2014. године поднео Универзитету у 

Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-01438/3/2007-04 од 19. маја 2008. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма на седници одржаној 31. марта 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2361/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2326/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Cosmetology.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2326/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2328/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Industrual Pharmacy.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2328/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2325/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Pharmaceutical care.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2325/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2327/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Pharmaceutical management and marketing.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2327/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2330/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Release of Medicinal Products on the Market.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2330/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-01:61201-2329/2-14 од 16. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants.

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: Specialist of Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2329/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2314/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Дефектологија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 13. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2314/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 06-
01:61201-2313/2-14 од 19. маја 2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. маја 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Логопедија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету у 

Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-1462/17/2008-04 од 10. јула 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2313/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 06-
01:61201-2312/2-14 од 19. маја 2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. маја 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету у 

Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-1462/24/2008-04 од 10. јула 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 17. марта 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2312/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2311/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Дефектологија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 13. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2311/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2310/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Логопедија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2310/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 06-01:61201-2309/2-14 од 19. маја 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – специјална едукација 
и рехабилитација.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 12. маја 2014. године поднео Универзитету у 

Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је Наставно-научно веће Факултета утврдило на седници 
одржаној 6. маја 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 19. маја 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2309/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских 
наука број: 06-01:61201-2324/2-14 од 16. маја 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 20. маја 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Pharmaceutical sciences.

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: Doctor of Medical Sciences 
– Pharmacy.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 15. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. маја 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 16. маја 
2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату 
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014. године; Број: 61201-2324/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа за студије при Универзитету 06-167/IV-1607/1-14 од 
13. маја 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 
2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија: – 
Рачунарство у друштвеним наукама (60 ЕСПБ)

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер рачунарства у 
друштвеним наукама.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Студијски програм: Рачунарство у друштвеним наукама (60 
ЕСПБ), је интердисциплинаран студијски програм. У реализацији 
студијског програма учествују предавачи са: Факултета организационих 
наука, Филолошког факултета, Економског факултета, Филозофског 
факултета и др.

Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 13. маја 
2014. године размотрило предлог студијског програма и предложило 
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014.године; Број: 06-1607/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
162/11 – пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа за студије при Универзитету 06-167/IV-1608/1-14 од 
13. маја 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. маја 
2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија: – Интелигентни системи

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – доктор наука – интелигентни 
системи

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Студијски програм: Интелигентни системи је интердисципли-
наран студијски програм. У реализацији студијског програма учествују 
предавачи са: Факултета организационих наука, Електротехничког 
факултета, Математичког факултета, Филолошког факултета, Фило-
зофског факултета и др.

Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 13. маја 
2014. године размотрило предлог студијског програма и предложило 
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20. мај 2014.године; Број: 06-1608/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-167/IV-1608/2-
14 од 13. маја 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
20. маја 2014. год., донео је 

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

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука, 

председник
2. доц. др Зоран Шеварац, Факултет организационих наука, 

заменик председника
3. проф. др Душко Витас, Математички факултет
4. проф. др Иван Обрадовић, Рударско-геолошки факултет
5. проф. др Срђан Станковић, Електротехнички факултет
6. др Душко Катић, научни саветник, ИМП
7. проф. др Александар Костић, Филозофски факултет

(Београд, 20. мај 2014.године; Број: 06-1608/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-167/IV-1607/2-
14 од 13. маја 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
20. маја 2014. год., донео је 

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

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ 
НАУКАМА

Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука, 

председник
2. доц. др Снежана Ђурђић, Географски факултет, заменик 

председника
3. проф. др Цветана Крстев, Филолошки факултет
4. доц. др Весна Пајић, Пољопривредни факултет
5. доц. др Емилија Манић, Економски факултет
6. проф. др Јелена Јовановић, Факултет организационих наука
7. проф. др Мирјана Бобић, Филозофски факултет

(Београд, 20. мај 2014.године; Број: 06-1607/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 06-167/IV-1526/3-14 од 13. маја 2014. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 20. маја 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Присуство антисоцијалног поремећаја личности код пацијената 
оболелих од биполарног афективног поремећаја“ кандидата мр 
Викторије Јоксимовић, дипл. специјалног педагога.

За менторе се именују:
1. проф. др Александар Дамјановић, Медицински факултет, 

Универзитет у Београду (афективни поремећаји) 
2. проф. др Mиодраг Стошљевић, Факултет за специјалну едукацију 

и рехабилитацију, Универзитет у Београду (психофизиологија)

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

(Београд, 20. мај 2014.године; Број: 06-1526/4-14)

 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 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), Сенат Универзитета у Београду на седници 
од 20. маја 2014. године доноси

О Д Л У К У

I

Именује се Комисија у саставу:
1. проф. др ИЛИЈА ВУЈАЧИЋ, декан Факултета политичких наука
2. проф. др МИЛОРАД МИЛОВАНЧЕВИЋ, декан Машинског 
факултета
3. проф. др ВЕРА ВУЈЧИЋ, Факултет организационих наука, заменик 
председника Комисије за акредитацију и проверу квалитета
4. проф. др ЗОРАН МИРКОВИЋ, Правни факултет, председник 
Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду.

Радом Комисије координира проректор Универзитета у Београду 
проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ. 

II

Задатак Комисије је да у складу са дописом Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја број 612-02-158/2014-12 од 
17. априла 2014. године и Извештајем о завршеном управном надзору 
над радом Факултета спорта и физичког васпитања размотри питања 
валидности уписа кандидата Кадровског центра на акредитоване 
струковне студије Факултета и друга питања наведена у Извештају и 
припреми предлог за разматрање ради утврђивања мишљења Сената 
Универзитета у Београду. 

По утврђивању чињеничног стања Комисија ће најкасније до 30. 
јуна 2014. године сачинити извештај и доставити Сенату. 

III

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 
пружаће све релевантне податке и омогућити увид у комплетну 
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документацију у вези са школовањем кандидата за стицање звања 
`виши тренер` као и њиховим уписом на акредитоване струковне 
студије, на захтев и у роковима које утврди Комисија. 

(Београд, 30. мај 2014. године; Број: 06-380/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/236 од 09.05.2014. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, број: 
61202-2482/2-14 од 29.05.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ана Ивановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија животиња. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Биолошки факултет је дана 19.03.2014. године у листу „Данас“ 
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Морфологија, систематика и 
филогенија животиња, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.04.2014. године 
Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 09.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ана Ивановић изабере у звање 
редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 19.05.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.05.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.05.2014. године дало је мишљење да се др Ана Ивановић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2482/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Учитељског факултета, број: 16/37 од 17.04.2014. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-2178/2-14 од 27.05.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ана Вујовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну област 
Француски језик и књижевност. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Учитељски факултет је дана 20.12.2013. године у листу 
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Француски језик и књижевност, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.02.2014. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета, 
на седници одржаној дана 17.04.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ана Вујовић изабере у звање 
редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 22.04.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.05.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.05.2014. године дало је мишљење да се др 
Ана Вујовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Учитељског 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, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2178/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског 
факултета, број: 133/6 од 08.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-2276/2-14 
од 20.05.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Благојевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Референтне геодетске мреже. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Грађевински факултет је дана 12.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Референтне геодетске мреже, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.04.2014. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 08.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Благојевић изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 09.05.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.05.2014. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 20.05.2014. године дало је мишљење да се др 
Драган Благојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2276/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број: 02.бр. 2359/13-14 од 20.02.2014. године 
и мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 
број: 61202-1077/2-14 од 02.06.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Мирков у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, за 
ужу научну област Теорија и технологија спорта и физичког васпитања. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 30.10.2013. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област Теорија 
и технологија спорта и физичког васпитања, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.12.2013. године 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и физичког 
васпитања, на седници одржаној дана 20.02.2014. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Мирков 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет спорта и физичког васпитања је дана 24.02.2014. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 07.04.2014. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 02.06.2014. године дало је мишљење да се др Драган 
Мирков може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона 
о високом образовању, чланом 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, 18. јун 2014. године; Број: 61202-1077/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског 
факултета, број: 6671/1-IV/1 од 15.05.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2486/2-
14 од 27.05.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милош Миленковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Етнологија – Антропологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филозофски факултет је дана 02.04.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Етнологија – Антропологија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 15.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Миленковић изабере 
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 16.05.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.05.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.05.2014. године дало је мишљење да се др 
Милош Миленковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2486/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског 
факултета, број: 40/5 од 27.02.2014. године и мишљења Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-1659/2-14 
од 20.05.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мира Петронијевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Техничка механика и теорија конструкција. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Грађевински факултет је дана 31.12.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.01.2014. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 27.02.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мира Петронијевић изабере у 
звање редовног професора.



Година LII, број 180, 15. јул 2014. 67

Грађевински факултет је дана 28.03.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.05.2014. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 20.05.2014. године дало је мишљење да се др 
Мира Петронијевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-1659/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст 
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Електротехничког 
факултета, број: 458/6 од 15.04.2014. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, број: 61202-2511/2-
14 од 02.06.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Цакић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну 
област Примењена математика. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Електротехнички факултет је дана 12.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Примењена математика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.03.2014. године 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 15.04.2014. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Цакић изабере 
у звање редовног професора.

Електротехнички факултет је дана 22.05.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.05.2014. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 02.06.2014. године дало је мишљење да се др Ненад 
Цакић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Електротехничког 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, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2511/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Факултета за физичку хемију, број: 576/1 од 15.05.2014. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, број: 
61202-2483/2-14 од 29.05.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.06.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Никола Цвjетићанин у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу 
научну област Физичка хемија – хемијска термодинамика, материјали. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за физичку хемију је дана 02.04.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Физичка хемија – хемијска термодинамика, 
материјали, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.04.2014. године 
огласне табле, сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 15.05.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Никола Цвjетићанин изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 21.05.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.05.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.05.2014. године дало је мишљење да се др Никола Цвjетићанин 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.06.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2483/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 89. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 97/08, 100/07 – аутентично тумачење, 44/10, 93/12 
и 89/13), чл. 42. и 98 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 
172/13), Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. јуна 2014. 
године, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ

Члан 1. 

У Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту 
(„Гласник Универзитета у Београду, бр. 136/07 и 168/12), члан 4а се 
мења и гласи: 

„Члан 4а 

Факултет води статистику о полагању испита на основним и 
интегрисаним академским студијама (по предметима и по испитним 
роковима). 

Декан факултет је у обавези да до 15. марта текуће године, 
достави Сенату Универзитета Извештај о пролазности на испитима по 
предметима у претходној школској години, који је усвојен од стране 
наставно-научног већа факултета. 

Извештај садржи податке о пролазности по предметима према 
табелама који су саставни део овог правилника. (Табела 1.; Табела 2.). 

Сенат доноси одговарајуће препоруке на предлог Одбора за 
обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета, који сачињава 
анализу о пролазности студената са предлогом мера.

Наставно-научног већа факултета разматра узроке и последице 
лошег успеха на предмету, уколико је успешност полагања предмета 
на годишњем нивоу мања од 30% и предложе одговарајуће мере у 
складу са препорукама Сената. 

Наставно-научног већа факултета разматра податке о 
предметима на којима је пролазност у првом испитном року већа од 
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90%. Веће анализира утицај велике пролазности на квалитет исхода 
учења и усвојених, као и на реализацију наставе на предметима који 
су међусобно повезани и предложе одговарајуће мере у складу са 
препорукама Сената.“

Члан 2. 

После члана 4а додајe се члан 4б који гласи: 

„Члан 4б 

Факултети су у обавези да воде евиденцију о пролазности и 
успеху студирања сваке уписане генерације студената. 

Декан факултет је дужан да до 15. марта текуће године, достави 
Сенату Универзитета Извештај о пролазности студената по генерацији, 
односно број студената по генерацији који су остварили мање од 48 
ЕСПБ, од 48 до 59 ЕСПБ, 60 или више ЕСПБ бодова у претходној 
школској години према табели која је саставни део овог правилника 
(Табела 3.).“

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 3. јул 2014. године; Број: 61212-3348/1-14)

 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, 
167/12, 172/13 и 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. јуна 2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК  
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРЕДНОВАЊУ 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА

Члан 1.

У Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 172/13), у члану 2. став 1. 
после алинеје 8. додаје се алинеја 9. која гласи:

• „запажено учешће у различитим облицима културних, 
уметничких и спортских активности при установама и организацијама 
чији је оснивач Универзитет у Београду.“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 23. јун 2014. године; Број: 110-3026/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично 
тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. јуна 2014. године донео је 

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

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2014/2015. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који 
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно 
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2014/2015. 
годину, и то:

 – У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-00168/2014-04 од 9. априла 2014. године, у 
школској 2014/2015. години уписаће се на Факултету организационих 
наука на студијски програм докторских академских студија Менаџмент 
укупно 27 студената, сви у статусу самофинансирајућих.

 – У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-00073/2014-04 од 9. априла 2014. године, у 
школској 2014/2015. години уписаће се на Медицинском факултету на 
студијски програм основних академских студија Сестринство укупно 
48 студената. Упис на наведени студијски програм ће се обављати у 
другом уписном року.

(2) ДАЈЕ СЕ допуна мишљења Влади Републике Србије о 
броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета, а за студијски програм основних академских 
студија Медицинског факултета (48 студената на терет буџета).
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(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 06-2800/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – аутентично 
тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. jуна 2014. године донео је 

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

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

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

У Конкурсу за упис на основне академске студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. 
године додаје се следећи студијски програм: Сестринство који изводи 
Медицински факултет.

У Конкурсу за упис на докторске студије у школској 2014/2015. 
години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. године 
додаје се следећи студијски програм: Менаџмент који изводи Факултет 
организационих наука.

(Београд, 18. јуна 2014. године; Број: 06-2800/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду – 
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011, 
172/13 и 178/14) и члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну 
етику („Гласник Универзитета у Београду“, број 137/07), а на основу 
предлога Већa групације друштвено-хуманистичких наука од 16. јуна 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је

ОД Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

I

РАЗРЕШАВА СЕ др Војин Ракић, научни саветник Института за 
филозофију и друштвену теорију чланства у Одбору за професионалну 
етику због престанка радног односа на Институту.

II

ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Радмила Васић, редовни професор 
Правног факултета за чланa Одбора за професионалну етику из реда 
наставника са групације друштвено-хуманистичких наука.

III

Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје три 
године, осим за чланове из реда представника студената чији мандат 
траје једну годину.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 06-2795/7-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05,100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду – 
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11, 67/12 
и 172/13) и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитете у 
Београду“, број 176/13), на предлог Филолошког факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Драгану Стојановићу, редовном професору у пензији 
Универзитета у Београду – Филолошки факултет, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филолошки факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Драгану Стојановићу, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19. марта 2014. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Предраг Пипер, редовни професор, др Михајло 
Пантић, редовни професор, др Мило Ломпар, редовни професор, др 
Јован Попов, редовни професор, сви са Филолошког факултета и др 
Леон Којен, редовни професор Филозофског факултета

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Драгану Стојановићу дана 29. априла 2014. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је на сајту Универзитета у 
Београду дана 5. маја 2014. године уз напомену да увид јавности траје 
30 дана, односно до 4. јуна 2014. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.



Гласник Универзитета у Београду82

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 

2014. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 18.јун 2014. године; Број:61202-5516/7-2013)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05,100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду – 
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11, 67/12 
и 172/13) и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитете у 
Београду“, број 176/13), на предлог Медицинског факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Марији Мостарици Стојковић, редовном професору у 
пензији Универзитета у Београду – Медицински факултет, додељује 
се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

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

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19. марта 2014. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Владимир Костић, академик Драган 
Мицић, академик Предраг Пешко, др Живана Милићевић, редовни 
професор и др Зорица Рамић, редовни професор, сви са Медицинског 
факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Марији 
Мостарици Стојковић дана 28. априла 2014. године.  

Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у 
Београду дана 5. маја 2014. године уз напомену да увид јавности траје 
30 дана, односно до 4. јуна 2014. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 

2014. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број:612-256/7-2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05,100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду 
– пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11, 
67/12 и 172/13) и члана 8. Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитете у Београду“, број 176/13), на предлог Фармацеутског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 
јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Славици Спасић, редовном професору у пензији 
Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Фармацеутски факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Славици Спасић, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19. марта 2014. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Зорана Јелић-Ивановић, редовни професор, 
др Весна Спасојевић Калимановска, редовни професор, др Зорица 
Вујић, редовни професор, др Нада Ковачевић, редовни професор, све 
са Фармацеутског факултета и др Вера Вујчић, редовни професор 
Факултета организационих наука.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Славици Спасић дана 9. априла 2014. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је на сајту Универзитета у 
Београду дана 5. маја 2014. године уз напомену да увид јавности траје 
30 дана, односно до 4. јуна 2014. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 

2014. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-917/6-2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05,100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12 и 89/13), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду 
– пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11, 
67/12 и 172/13) и члана 8. Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитете у Београду“, број 176/13), на предлог Технолошко-
металуршког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Жељку Грбавчићу, редовном професору у пензији 
Универзитета у Београду – Технолошко-металуршки факултет, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технолошко-металутшки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Жељку Грбавчићу, редовном 
професору у пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19. марта 2014. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Бранко Бугарски, редовни професор, др 
Слободан Шербановић, редовни професор, др Менка Петковска, 
редовни професор, др Слободан Петровић, редовни професор и др 
Ендре Ромхањи, редовни професор, сви са Технолошко-металуршког 
факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Жељку 
Грбавчићу дана 14. априла 2014. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је на сајту Универзитета у 
Београду дана 5. маја 2014. године уз напомену да увид јавности траје 
30 дана, односно до 4. јуна 2014. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 

2014. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број:61202-919/6-2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – аутентично 
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог Физичког 
факултета у Београду, број: 99/1 од 27. фебруара 2014. године и предлог 
Већа групације природно-математичких наука број 61202-1048-2/2014 
од 12. јуна 2014. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. јуна 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ИВАН БОЖОВИЋ (Брукхејвен Национална 
лабораторија и Универзитет Јејл, САД) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је доставио образложени предлог број: 99/1 
од 27. фебруара 2014. године да се проф. др Иван Божовић, професор 
Универзитета Јејл, САД изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

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

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-1048-3/2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Филолошког факултета у Београду, број: 914/1 од 4. априла 2014. 
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 61202-2389-2/2014 од 19. маја 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др МИХАЛИС БАКОЈАНИС, Аристотелов 
Универзитет у Солуну, Грчка у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
914/2 од 4. априла 2014. године да се проф. др Михалис Бакојанис, 
професор Универзитета у Солуну, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

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

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2389-3/2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Филолошког факултета у Београду, број: 913/1 од 4. априла 2014. 
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 61202-2390-2/2014 од 19. маја 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ТЕМИСТОКЛИС ГОГАС, Епирски Т.Е.I., 
Грчка у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
913/2 од 4. априла 2014. године да се проф. др Темистоклис Гогас, 
професор Универзитета Епирски Т.Е.I., Грчка, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

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

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61202-2390-3/2014)

 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, 
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног мишљења Одбора за 
статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Грађевинског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Грађевинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 11.4.2014. године.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Грађевински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 11.4.2014. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
2.6.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са 
Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.6.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 61212-2253/2-14)

 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, 
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног мишљења Одбора за 
статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни 

Статута Технолошко-металуршког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута 
Технолошко-металуршког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 27.3.2014. године.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 27.3.2014. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
2.6.2014. године, разматрао је Одлуку о измени и допуни Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са 
Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.6.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18. јун 2014. године; Број: 110-1872/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, број 221/1-XXI/3, са седнице од 
20. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Андрији Веселиновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Андрији Веселиновићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1187/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног 
факултета Универзитета у Београду, број 110/3, са седнице од 7. маја 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгомиру Мандићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2014. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Драгомиру 
Мандићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017, 
односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2284/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног 
факултета Универзитета у Београду, број 240/2, са седнице од 7. маја 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгославу Кузмановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2014. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Драгославу 
Кузмановићу, за две школске године, 2014/2015 и 2015/2016. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2285/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду, број 3/42, са седнице од 16. априла 2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Душану Старчевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет организационих наука, продужaва се радни 
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета организационих наука, на 
седници одржаној 16. априла 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Душану Старчевићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2712/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета 
у Београду, број 388/2, са седнице од 24. фебруара 2014. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Емилији Вукадин, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за три школске 
године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници одржаној 
24. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Емилији 
Вукадин, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017, 
односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1628/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског 
факултета Универзитета у Београду, број 16/137, са седнице од 30. 
маја 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 
2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Грозданки Гојков, редовном професору Универзитета у 
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за једну 
школску годину, односно до 30. септембра 2015. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Учитељског факултета на седници 
одржаној 30. маја 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Грозданки Гојков, за једну школску годину, 2014/2015, односно до 
30. септембра 2015. 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. јун 2014. године; Број: 61202-3349/2-13)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
физичку хемију Универзитета у Београду, број 115/1-3, са седнице од 
14. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Иванки Холцлајтнер-Антуновић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва се 
радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2015. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Иванки Холцлајтнер-Антуновић, за једну школску годину, 2014/2015, 
односно до 30. септембра 2015. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1576/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 
178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду, број 828/1, са седнице од 20. фебруара 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Иви Висковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Иви Висковићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2213/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 
178/14), а на предлог Наставно-научног већа Економског факултета 
Универзитета у Београду, број 4619/2, са седнице од 25. децембра 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Кати Шкарић Јовановић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 25. децембра 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Кати Шкарић Јовановић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-46/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког 
факултета Универзитета у Београду, број 260/1, са седнице од 29. 
јануара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Љиљани Јухас Георгијевској, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни 
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 29. јануара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Љиљани Јухас Георгијевској, за три школске године, 2014/2015, 
2015/2016. и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1485/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког 
факултета Универзитета у Београду, број 535/1, са седнице од 26. 
фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милану Стакићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 26. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Милану Стакићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1484/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Факултета организационих наука 
Универзитета у Београду, број 3/41, са седнице од 16. априла 2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирјани Дракулић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет организационих наука, продужaва се радни 
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета организационих наука, на 
седници одржаној 16. априла 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Мирјани Дракулић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2713/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета Универзитета у Београду, број 3643/2, са седнице од 30. 
октобра 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирјани Петковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 30. октобра 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Мирјани Петковић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-5390/2-13)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Математичког 
факултета Универзитета у Београду, број 144/3, са седнице од 4. априла 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирољубу Јевтићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за једну 
школску годину, односно до 30. септембра 2015. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници 
одржаној 4. априла 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Мирољубу Јевтићу, за једну школску годину, 2014/2015, односно до 
30. септембра 2015. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1914/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 
178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду, број 144/3, са седнице од 20. фебруара 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирољубу Радојковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Мирољубу Радојковићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2212/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета 
у Београду, број 532/1, са седнице од 20. новембра 2013. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирослави Ункашевић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној 
20. новембра 2013. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Мирослави 
Ункашевић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017, 
односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1188/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, број 221/1-XXI/1, са седнице од 
20. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Нади Качавенди Радић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Нади Качавенди Радић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1185/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног 
факултета Универзитета у Београду, број 299/2, са седнице од 7. маја 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Нади Милосављевић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Нади Милосављевић, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2283/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 
178/14), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета 
Универзитета у Београду, број 307/8, са седнице од 12. децембра 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Петру Пијановићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Учитељског факултета на седници 
одржаној 12. децембра 2013. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Петру Пијановићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-6445/2-13)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
физичку хемију Универзитета у Београду, број 113/1-2, са седнице од 
14. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Шћепану Миљанићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2015. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Шћепану Миљанићу, за једну школску годину, 2014/2015, односно 
до 30. септембра 2015. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1578/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, број 221/1-XXI/2, са седнице од 
20. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Тодору Куљићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Тодору Куљићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1186/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
физичку хемију Универзитета у Београду, број 116/1-2, са седнице од 
14. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Вери Дондур, редовном професору Универзитета у Београду 
– Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за једну 
школску годину, односно до 30. септембра 2015. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Вери Дондур, за једну школску годину, 2014/2015, односно до 30. 
септембра 2015. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1577/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору 
Универзитета у Београду, број VI/4-14-7, са седнице од 20. фебруара 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Живану Живковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Живану Живковићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. 
и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1586/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта и физичког 
васпитања Универзитета у Београду, број 2481, са седнице од 17. 
октобра 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Зорану Ћирковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, продужaва се 
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 2017. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања 
на седници одржаној 17. октобра 2013. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Зорану Ћирковићу, за три школске године, 2014/2015, 
2015/2016. и 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-5228/2-13)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 и 
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору 
Универзитета у Београду, број VI/4-14-8, са седнице од 20. фебруара 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Зорану Марковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Техничкoг факултета у Бору на седници 
одржаној 20. фебруара 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Зорану Марковићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1585/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког 
факултета Универзитета у Београду, број 862/1, са седнице од 26. 
марта 2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. јуна 
2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Зорану Живковићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 26. марта 2014. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Зорану Живковићу, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016. и 
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-2003/2-14)

 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, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13 и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, број 
3/3, са седнице од 24. децембра 2013. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. јуна 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Зорки Кашић, редовном професору Универзитета у Београду 
– Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, продужaва се 
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 2017. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију на седници одржаној 24. децембра 2013. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Зорки Кашић, за три школске 
године, 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017, односно до 30. септембра 
2017. 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. јун 2014. године; Број: 61202-1550/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LII, број 180, 15. јул 2014. 121

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ број број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на 
предлог Научног већа Института за филозофију и друштвену теорију 
број 2357/3 од 102 од 29.5.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Војин Ракић, научни саветник Института за 
филозофију и друштвену теорију, чланства у Већу научних области 
друштвено-хуманистичких наука, због споразумног раскида радног 
односа.

2. Именујe се др Петар Бојанић, научни саветник Института 
за филозофију и друштвену теорију, за члана Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука.

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

(Београд, 23. јун 2014. године; Број: 612-2973/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ број број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука број 08-
1769/1 од 23.6.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Бранимир Стојковић, редовни професор 
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области 
друштвено-хуманистичких наука, због пензионисања.

2. Именујe се др Сњежана Миливојевић, редовни професор 
Факултета политичких наука, за члана Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука.

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

(Београд, 27. јун 2014.године; Број: 61202-3066/2-2014)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.


