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На основу члана 78. став 3. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, брoj 88/17 и 73/18), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА 

И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

1. Садржај Правилника

Члан 1.

Овим правилником се ближе уређује утврђивање броја и 
начина кандидовања, услови и поступак за доделу звања професор 
емеритус на Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет), 
као и права која из тога звања проистичу.

2. Утврђивање броја и начина кандидовања  
за доделу звања професор емеритус

Члан 2.

Универзитет може годишње доделити звање професор 
емеритус за највише осам професора у пензији, водећи рачуна 
да укупан број професора емеритуса не може бити већи од 3% од 
укупног броја наставника Универзитета, као и о заступљености 
научних поља из члана 37. Закона о високом образовању.

Члан 3.

Сенат Универзитета на почетку школске године доноси одлуку 
о укупном броју професора емеритуса који ће бити бирани, као и о 
броју који може бити изабран за сваку групацију факултета.

По доношењу одлуке из става 1. овог члана факултетима се 
упућује позивно писмо да приступе процедури кандидовања.

Један факултет може имати највише једног кандидата за 
доделу звања професор емеритус, из реда редовних професора у 
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пензији, пензионисаних у претходне три школске године,  који су 
провели најмање седам година на том факултету у радном односу 
са пуним радним временом.

3. Услови за доделу звања професор емеритус

Члан 4.

Звање професор емеритус може се доделити редовном 
професору Универзитета у пензији, који испуњава и следеће 
услове:

- да има најмање 20 година радног искуства 
у високом образовању и у области науке;

- да се посебно истакао својим научним, односно 
уметничким радом, стручним и педагошким радом;

- да је стекао међународну репутацију;
- да је постигао значајне резултате у обезбеђивању 

наставно-научног подмлатка у области за коју је изабран;
- да испуњава минималне услове за избор у звање 

редовног професора на Универзитету, које је 
утврдио Национални савет за високо образовање;

- да је имао посебне заслуге за развој и 
напредак Универзитета и факултета 
који га је предложио за доделу звања;

- да је дао значајан допринос угледу и афирмацији 
Универзитета и факултета у земљи и иностранству;

- да није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело из чл. 64. став 5. Закона о високом образовању;

- да није прекршио кодекс професионаке етике.
Професор емеритус је трајно звање.
Сенат Универзитета додељује звање професор емеритус 

посебном одлуком редовном професору у пензији, који је обављао 
функцију ректора Универзитета, уз његову сагласност,  мимо 
укупног броја професора емеритуса који ће бити бирани за ту 
школску годину, на иницијативу матичног факултета, по поступку 
прописаном за избор професора емеритуса.
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4. Поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус

Предлог

Члан 5.

Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до 
краја јануара месеца текуће године.

Образложени предлог за доделу звања професор емеритус 
садржи:

-образложење посебних заслуга кандидата о 
испуњености услова из члана 4. овог правилника;

-стручну биографију и библиографију кандидата;
-сагласност предложеног кандидата;
-одговарајућа уверења о непостојању околности из 

члана 4. став 1. алинеје 8. и 9. овог правилника.
Предлог подноси наставно-научно веће факултета, на 

иницијативу катедре или најмање пет професора тога факултета  
и доставља га Сенату Универзитета.

Наставно-научно веће ће иницијативу из става 3. овог члана 
размотрити у року који омогућава благовремено достављање 
предлога Сенату Универзитета.

Образложени предлог садржи и предлог пет кандидата за 
чланове стручне комисије за писање реферата о кандидату.

Стручна комисија

Члан 6.

По пријему предлога из члана 5. овог правилника, Сенат 
Универзитета образује стручну комисију од најмање три редовна 
професора Универзитета, са задатком да припреми реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус, у року од 
30 дана од дана њеног именовања.

Већина чланова стручне комисије мора бити из научне 
области предложеног кандидата.
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Увид јавности

Члан 7.

Реферат из члана 6. став 1. овог правилника стручна комисија 
доставља Сенату најкасније 40 дана од дана именовања стручне 
комисије.

Реферат стручне комисије објављује се на сајту Универзитета 
за све кандидате истовремено, ради увида јавности који траје 15 
дана.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се 
достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.

Сенат Универзитета

Члан 8.

О предлогу стручне комисије из члана 6. овог правилника, 
уз благовремен увид у евентуалне примедбе из чл. 7. став 3. овог 
правилника, одлучује Сенат Универзитета тајним гласањем.

Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем 
редног броја испред имена кандидата.

На поступак гласања сходно се примењују одредбе члана 33. 
Статута Универзитета.

Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова до броја 
који се бира у оквиру групације, под условом да су добили већину 
гласова укупног броја чланова Сената.

5. Повеља „Професор емеритус“

Члан 9.

Професору којем је додељено звање професор емеритус, 
ректор уручује Повељу „Професор емеритус“, по правилу поводом 
обележавања Дана Универзитета.

Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат 
Универзитета.
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6. Права професора емеритуса

Члан 10.
Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика 

наставе на академским студијама другог и трећег степена, бити 
ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторских 
дисертација, односно докторских уметничких пројеката, бити 
члан комисије за припремање предлога за избор наставника 
Универзитета и учествовати у научноистраживачком раду.

Професор емеритус има саветодавну улогу на Универзитету 
и факултету, у складу са потребама Универзитета, односно 
факултета.

Члан 11.
Професор емеритус има право на доживотну накнаду у 

месечном износу до 30% бруто основне зараде која припада 
запосленом редовном професору Универзитета, а коју обезбеђује 
факултет на коме је професор био запослен.

Простор, опрему и остале услове за остваривање права 
професора емеритуса обезбеђује факултет, према просторним и 
другим могућностима.

Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о 
ангажовању за извођење наставе.

Са професором емеритусом уговор о ангажовању закључује 
ректор, односно декан.

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

7. Вођење евиденције

Члан 12.

Универзитет води књигу професора емеритуса, као евиденцију 
о додели звања професор емеритус на обрасцу који утврђује ректор.
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.
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8. Ступање на снагу Правилника

Члан 13. 

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

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса (“Гласник Универзитета у Београду”, број  
176/13, 180/14 и 196/16).

(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-5354/1-18)

ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА

РЕКТОРКА

Проф. др Иванка Поповић , с.р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.11.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА 

НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА

Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр: 
193/16, 196/16, 197/17 и 199/17), у члану 5. став. 10. речи: „доноси 
одлуку о изрицању“ замењује се речју: „изриче“.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 20.11.2018. године; Број: 06-5101/4-18)

ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА

РЕКТОРКА

Проф. др Иванка Поповић , с.р.
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На основу члана 3. Пословника Савета Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду, број: 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници 
одржаној 27.11.2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Верификују се мандати следећих чланова Савета Универзитета 
у Београду из реда представника Универзитета за мандатни период 
од четири године и из реда представника студената, за мандатни 
период од две године:

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-
хуманистичких наука (5):

1. др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета
2. др Владислав Пузовић, ванредни професор Православног 

богословског факултета
3. др Весна Кнежевић-Предић,  редовни професор Факултета 

политичких наука  
4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског 

факултета  
5. др Весна Половина, редовни професор Филолошког 

факултета  

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
медицинских наука (4):

6. др Иванка Марковић, редовни професор Медицинског 
факултета

7. др Александар Тодоровић, редовни професор 
Стоматолошког факултета     

8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета 
ветеринарске медицине 

9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског 
факултета
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III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-
математичких   наука (4):

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког 
факултета 

11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета      
12. др  Владимир Грујић, ванредни професор Математичког 

факултета 
13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског 

факултета

IV– Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-
технолошких наука (6): 

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског 
факултета

15. др Златко Марковић, редовни професор Грађевинског 
факултета       

16. др Александар Јововић, редовни професор Машинског 
факултета      

17. др Александар Костић, редовни професор Рударско-
геолошког факултета       

18. др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор 
Саобраћајног факултетета

19. др Милан Мартић, редовни професор Факултета 
организационих наука 

V– Чланови Савета које је изабрало Веће института (3): 

20. др Марјан Ивковић, научни сарадник Института за 
филозофију и друштвену терорију  

21. др Марина Соковић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' 

22. др Небојша Николић, научни саветник Института за 
хемију, технологију и металургију
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Представници студената (6):

23. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког 
факултета

24. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког 
факултета 

25. Боријан Соковић, студент Технолошко-металуршког 
факултета

26. Бојан Веселинов, студент Медицинског факултета
27. Милан Мацура, студент Правног факултета
28. Ана Станковић, студент Биолошког факултета 

Представник ненаставног особља (1):

29. Владимир Марковић, самостални стручнотехнички 
сарадник у Стручној служби Универзитета

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/5-18)

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА

САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

Проф. др Весна Половина , с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду", број: 201/18) и члана 5.  Пословника 
Савета Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број: 134/07 и 150/09), Савет Универзитета у Београду, 
на првој, конститутивној седници одржаној 27.11.2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Александар Поповић, редовни професор 
Хемијског факултета, за председника Савета Универзитета у 
Београду, на период од четири године. 

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/6-18)

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА

САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

Проф. др Весна Половина , с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду", број: 201/18) и чл. 5. и 10. Пословника 
Савета Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број: 134/07 и 150/09), Савет Универзитета у Београду, 
на првој, конститутивној седници одржаној 27.11.2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор 
Факултета политичких наука, за заменика председника Савета 
Универзитета у Београду. 

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/7-18)

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА

САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

Проф. др Весна Половина , с.р.
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На основу члана 36. став 5. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и предлога 
Студентског парламента Универзитета од 1.10.2018. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 27.11.2018. године, донео је 

О Д Л У К У 

ДАНИЛО ПОТПАРИЋ, студент Универзитета у Београду-
Православни богословски факултет

и з а б р а н   ј е

за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску 
2018/2019. годину.

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/8-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Александар Поповић , с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању 
(''Службени гласник РС'', број 88/17 и 73/18) и чл. 41. ст. 1. тач. 
4. Статута Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', број 201/18), а на предлог Сената Универзитета од 
20.11.2018. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 27. новембра 2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се четврта измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2018. годину, број 07 612-2176/4-18. 

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/9-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Александар Поповић , с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 18. Статута Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' број 201/18), а 
на предлог Сената Универзитета од 20.11.2018. године, Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  27. новембра 2018.  
године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се четврта измена и допуна Плана јавних набавки 
Универзитета у Београду за 2018. годину и пета измена и допуна 
Планa набавки Универзитета у Београду за 2018. годину на које се 
Закон не примењује.

(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/10-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Александар Поповић , с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 88/17), и члана 84. став 2. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), на 
предлог наставно-научних већа, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 11. јула 2018. 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 2018/2019. годину

УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују 
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2018/2019. годину:

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00501/1/2013-4 од 13. 
септембра 2013. године на студијски програм 
основних академских студија Електротехника и 
рачунарство на Универзитету у Београду уписаће 
се 540 студената, на Електротехничком факултету, 
који је носилац наведеног студијског програма 
(400 на терет буџета и 140 самофинансирајућих).

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-01120/2017-06 од 19. маја 
2017. године на студијски програм основних 
академских студија Софтверско инжењерство 
на Универзитету у Београду уписаће се 180 
студената, на Електротехничком факултету, који 
је носилац наведеног студијског програма (30 
на терет буџета и 150 самофинансирајућих).

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00501/2013-04 од 12. 
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априла 2013. године на студијски програм мастер 
академских студија Електротехника и рачунарство 
на Универзитету у Београду уписаће се 500 
студената, на Електротехничком факултету, који 
је носилац наведеног студијског програма (350 
на терет буџета и 150 самофинансирајућих).

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
број 612-00-01119/2017-06 од 26. маја 2017. године 
на студијски програм основних академских студија 
Машинско инжењерство на Универзитету у Београду 
уписаће се 640 студената, на Машинском факултету, 
који је носилац наведеног студијског програма 
(520 на терет буџета и 120 самофинансирајућих).

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 06-3114/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), члана 
27. став 2. Пословника Сената Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 134/07, 157/10), а у вези са чланом 
103. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
88/17) Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 11. 
јула 2018. године доноси 

З А К ЉУЧ А К

Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године 
на одређени студијски програм, а врши се на основу ранг листе 
сачињене према постигнутом успеху у претходном школовању. 

Да би се студент рангирао на основу претходног става мора 
у школској 2017/18. години имати остварених 48 ЕСПБ бодова у 
складу са чл. 103 Закона о високом образовању.

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној 
средњој оцени која се рачуна на следећи начин:

      
где је N број година из наставног плана које је студент требало 

да заврши од тренутка уписа, а сума обухвата све предмете које је 
студент положио. 

Факултет може, уколико жели да истакне студенте који на 
време полажу испите, а који има могућности за то, да оцену на 
предмету помножи са корекционим фактором који зависи од рока 
у коме је студент положио испит.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 06-3114/4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и члана 
7. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду”, број 149/2009), а на предлог 
Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације 
медицинских наука, Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука и Већа групације техничко-технолошких наука, Сенат 
Универзитета у Београду на седници одржаној 11. јула 2018.године, 
донео је

О Д Л У К У   
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената 

Универзитета у Београду у 2017. години, награђују се: 

1. Са групације факултета природно-математичких наука 
награду деле:

ФИЛИП БОШКОВИЋ
студент Биолошког факултета, за рад под називом: „Effect of 

nonsteroidal antiinflammatory drugs on the cell-cell communication 
via extracellular vesicles“ и

АНДРИЈА КОСТИЋ
студент Математичког факултета, за рад под називом “Galaxy 

image modelling using shapelets with sparse techniques”.

2. Са групације факутета медицинских наука:
КОСТА КОСТИЋ
студент Факултета ветеринарске медицине за рад под 

називом:„Ispitivanje antinociceptivnog efekta monoterpena p-Cime-
na i inhibitora NO-sintaze L-NAME na inflamatorni bol kod pacova”.

3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
НИКИТА ШЕСТАК И МИЛИЈА ВЛАЈИЋ
студенти Филозофског факултета, за рад под називом: 

“Утеловљена интеракција: енактивистички приказ  интеракционе 
динамике”. 
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4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
ТЕОДОРА САВИЋ
студент Архитектонског факултета, за рад под називом: 

„Атмосфера: чулни доживљај архитектуре”.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 06-3114/5)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19.09.2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Електротехничког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Електротехничког 
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
29.05.2018. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет доставио је Универзитету у 
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 29.05.2018. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.09.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Електротехничког 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.09.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61212-2563/2-18 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19.09.2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Технолошко-металуршког 

факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Технолошко-металуршког 
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
05.06.2018. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету 
у Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 05.06.2018. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.09.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао 
је позитивно мишљење о усклађености Статута Технолошко-
металуршког факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.09.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61212-2628/2-18 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19.09.2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Факултета спорта и физичког 

васпитања 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета спорта и 
физичког васпитања који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 05.06.2018. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања доставио је 
Универзитету у Београду Статут Факултета, који је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 05.06.2018. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.09.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета спорта и 
физичког васпитања са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.09.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61212-2628/2-18 )
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду24

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19.09.2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Факултета ветеринарске 

медицине 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета ветеринарске 
медицине који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
16.05.2018. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету 
у Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 16.05.2018. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.09.2018. год., разматрао је Статут Факултета и 
дао је позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета 
ветеринарске медицине са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.09.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61212-2471/2-18 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 19.09.2018. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Учитељског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Учитељског факултета 
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 06.06.2018. 
године, осим на одредбе члана 117. Статута.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 06.06.2018. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 43. ст. 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.09.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Учитељског факултета 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.09.2018. 
године, размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања, као 
и премедбу декана Математичког факултета изнету на седници 
Сената, а која се односи на предмете у оквиру уже научне области 
Методика наставе математике (члан 117. Статута) и донео је 
одлуку као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61212-2571-/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-2075/2-18 од 17. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет је дана 9. маја 2018. 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-
00-01191/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 23. априла 2018. године. Измене се 
састоје у увођењу новог изборног предмета Финансијска тржишта, 
новог обавезног предмета Саобраћајно право, као и измену 
извођења наставе из предмета Право конкуренције из шестог у 
пети семестар.

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

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61201-2075/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-2821/2-18 од 28. јуна 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 11. јула 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет је дана 25. јуна 2018. 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-
00-00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. Наставно-научно веће 
Факултета на седници одржаној 15. јуна  2018. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма који се састоји 
у увођењу новог изборног предмета на модулу Зоологија и то 
Медицинска ентомологија (6 ЕСПБ).

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 28. јуна 2018. године размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
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студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61201-2821/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-2821/3-18 од 28. јуна 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 11. јула 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Биолошки факултет је 25. јуна 2018. 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 
612-00-00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 15. јуна 2018. године, које се 
састоје у увођењу новог изборног предмета на модулу Хумана 
молекуларна биологија и то Увод у геномику (6 ЕСПБ).

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 28. јуна 2018. године размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
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студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61201-2821/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-2854/2-18 од 28. јуна 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 11. јула 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет је 25. јуна 2018. 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-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 15. јуна 2018. године. 

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 28. јуна 2018. године размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61201-2854/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-2854/4-18 од 28. јуна 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 11. јула 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет је 25. јуна 2018. 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-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 15. јуна 2018. године. 

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 28. јуна 2018. године размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

Београд, 11.07.2018. године; Број: 61201-2854/6-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-2854/3-18 од 28. јуна 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 11. јула 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет је 25. јуна 2018. 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-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 15. јуна 2018. године. 

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 28. јуна 2018. године размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

Београд, 11.07.2018. године; Број: 61201-2854/7-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 206. 1. децембар 2018. 35

На основу члана 43. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/IX-101/4-18 од 25. 
јуна 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. 
јула 2018. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА 
ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

У складу са потребама унапређења квалитета наставне у 
области историје фармације, предлажемо да проф. др Душанка 
М. Крајновић (ванредни професор), Универзитет у Београду, 
Фармацеутски факултет, буде ангажована у обављању наставе из 
изборног предмета Историја медицине и фармације.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 06 – 3114 /101/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), и на предлог Већа за интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије, број: 61201-
3968/2-18 од 25. септембра 2018. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 27. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
струковних студија Форензика, 60 ЕСПБ.

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове 
одлуке су Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију и 
Универзитет у Београду – Факултет безбедности.

3. НОСИЛАЦ – КООРДИНАТОР СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
из става 1. ове одлуке је Универзитет у Београду – Факултет за 
физичку хемију.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију и Факултет безбедности заједно 
су реализовали студијски програм специјалистичких струковних 
студија Форензика који је донео Сенат Универзитета у Београду 14. 
јула 2010. године и који је акредитован као студијски програм другог 
степена одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
број 612-00-790/2011-04 од 27. априла 2012. године. Комисија 
за акредитацију и проверу квалитета је одлуком број 612-00-
03477/2016-06 од 17. марта 2017. године акредитовала измењен и 
допуњен студијски програм специјалистичких струковних студија 
другог степена – Форензика.

Како је чланом 35. Закона о високом образовању ( «Службени 
гласник РС», број 88/2017) прописано да су специјалистичке 
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струковне студије студије првог степена Факултет за физичку 
хемију и Факултет безбедности су сачинили нови предлог 
и доставили Универзитету на усвајање. Чланом 151. став 2. 
Закона о високом образовању прописано је да је високошколска 
установа којој је издато уверење о акредитацији студијског 
програма специјалистичких струковних студија другог степена, 
дужна да поднесе захтев за акредитацију студијског програма 
специјалистичких струковних студија првог степена најкасније до 
почетка школске 2018/2019. године.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и 
трансдисциплинарне студије на седници одржаној 25. септембра 
2018. године размотрило је предлог факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те 
је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.09.2018. године; Број: 61201-3968/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 117. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18 ), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07 и 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06: 61202-1825/2-18 oд 1. јуна 2018. 
године, а на иницијативу Института за филозофију и друштвену 
теорију, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. 
јула 2018. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЏУДИТ БАТЛЕР (Judith Butler), професорки на Универзитету 
у Калифорнији, Беркли, САД, додели почасни докторат за допринос 
друштвеној теорији и студијама рода, њихов развој у Србији и 
сарадњу са Универзитетом у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Џудит Батлер је рођена 1956. године у Кливленду, САД. 
Основне и постдипломске студије филозофије завршила је на 
Универзитету Јејл, где је докторирала 1984. године. Њена примарна 
интересовања у периоду студија кретала су се у пољу континенталне 
филозофије: написала је докторску тезу о Хегелу, а њена прва 
књига, Subjects of Desire (Субјекти жеље, 1987), прилагођена 
дисертација, обрађивала је Хегелову рецепцију у Француској 20. 
века. Поред немачког идеализма и феноменологије, Батлер је у то 
време такође била под снажним утицајем Франкфуртске школе, и 
тај ће се интерес поново испољити у њеном каснијем раду, од 2000. 
године надаље. Пре но што је почела да предаје на Берклију, Батлер 
је била ангажована на Универзитету Визлијан, Универзитету Џорџ 
Вашингтон и Универзитету Џонс Хопкинс. Године 1998. стиче 
звање које носи и данас, Максин Елиот професорка (Maxine El-
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liot professor) на одсеку за реторику и компаративну књижевност 
Универзитета у Калифорнији, Беркли.  

Батлер је оснивачица Програма критичке теорије на 
Универзитету у Калифорнији, Беркли. Тренутно руководи 
пројектом који финансира Фондација Ендрју Мелон (Andrew Mel-
lon Foundation), а чији је циљ формирање и развој Међународног 
конзорцијума програма у области критичке теорије. Била је 
шефица катедре Одсека за реторику у периоду од 1998. до 2003. 
и од 2006 до 2007. године, као и Одсека за студије рода и женске 
студије од 2002. до 2003. године; председница одбора Центра 
за истраживање хуманистике Универзитета у Калифорнији, 
Ирвајн; председница комитета за Академску слободу и чланица 
Извршног одбора Асоцијације за модерне језике (МЛА). Поред 
бројних предавачких ангажмана на универзитетима у Сједињеним 
Америчким Државама, Батлер је стално афилирана са Бирбек 
колеџом у Лондону и Европском дипломском школом (European 
Graduate School) у Сас Феу. 

Џудит Батлер је добитница више престижних награда, а 
неке од њих су: награда Ендрју Мелон за истакнута постигнућа 
у пољу хуманистике (2009-2013), Адорнова награда (2012) за 
допринос феминистичкој филозофији и филозофији морала, 
Награда Бруднер за животно дело (Универзитет Јејл), професура 
Алберт Магнус града Келна 2016. Добитница је бројних стипендија 
(Гугенхајм, Рокфелер, Форд, Амерички савет учених друштава, 
Институт за напредне студије Универзитета у Принстону и Екол 
Нормал Супериер (École Normale Supérieure) у Паризу). Одржала 
је бројна призната предавања, међу којима су Велек (Ирвајн), 
Карпентер (Чикаго), Вотс (Нобелов музеј у Штокхолму), Гаус 
(Принстон), Танер (Јејл), Фројд (Фројдов музеј у Бечу). Проглашена 
је почасним доктором на универзитетима Бордо III, Париз VII, 
Мекгил, Сент Ендруз, Фрибург, Буенос Аирес, Лијеж, Костарика.

Џудит Батлер спада међу најважнија имена савремене 
критичке теорије, а њена дела су имала значајног удела у 
формирању нових и развоју постојећих дисциплина. Иако се увек 
кретала у пољу филозофске рефлексије, њене књиге и текстови 
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омогућили су укрштање различитих филозофских праваца, али 
и нефилозофских и филозофских поља мишљења. Књиге су јој 
превођене на више од 20 језика, од чега је на српски језик преведено 
неколико њених најзначајнијих књига које су јој донеле светско 
признање.  

Рад Џудит Батлер се грубо може поделити у четири фазе. 
Најранију обележава критичко читање Хегела, првенствено 
Феноменологије духа, из феноменолошке и егзистенцијалистичке 
перспективе уз окрет ка постструктурализму који ће имати 
посебног значаја за наредну фазу њеног рада. Утицај Хегела на 
Батлер имплицитно или сасвим експлицитно остао је присутан 
у њеном читавом делу. Књига Невоља с родом (1990) обележава 
почетак друге фазе која ће трајати бар до краја деведесетих, у 
којој се Батлер упушта у кључне трансдисциплинарне расправе 
које обухватају студије рода, радикално демократске теорије, 
психоаналитичку теорију, критичке студије расе, лингвистику 
и студије перформанса, повезујући у свом раду Хегела, Фројда, 
Иригаре, Фукоа, Де Бовоар, Остина, Дериду и Ничеа. Од 2000. 
упадљив је њен све значајнији интерес за етику и настојање да 
понуди нормативне основе за политичку филозофију коју је 
развијала током претходне деценије. У овој фази је такође значајно 
удаљавање од тема којима се интензивно бавила раније, и развој 
специфичне етичке теорије рањивости, за коју су од пресудног 
значаја филозофи попут Адорна, Арент, Бењамина, Фанона и 
других. У овом периоду, Батлер се у својим јавним наступима, 
академским чланцима и књигама наглашено критички односи 
према рату у Ираку и Авганистану, као и америчкој спољној 
политици уопште. Најзад, последња фаза, коју је могуће одредити 
као окрет ка артикулисању филозофије ненасиља, и сада је у току. 
Током своје веома плодне академске каријере, Џудит Батлер је 
објавила 17 монографија, од којих су четири објављене на српском 
језику (пуна библиографија приложена је у засебном документу). 

Џудит Батлер је први пут посетила Југославију крајем 
седамдесетих година двадесетог века, као Фулбрајтова 
стипендисткиња заинтересована за Франкфуртску школу и њена 
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разна европска уобличења. Према властитим речима, посебно 
је занимао демократски социјализам и начин на који га је 
артикулисала Praxis школа. Блискост са београдским Praxisom и 
везе које су начињене током овог боравка на нашем тлу, осведочене 
су у часопису Praxis International, у којем су објављени неки од 
првих текстова тада младе филозофкиње. Њени каснији радови, 
посебно они из друге фазе, односно после објављивања Невоље с 
родом (књиге која је преведена у Словенији, Хрватској, Црној Гори 
и Србији), оставили су дубок траг на развој дисциплине студија рода 
у Србији и региону. Џудит Батлер је посетила Београд у новембру 
2015. године у организацији Института за филозофију и друштвену 
теорију, када је била говорница по позиву на конференцији 
Како деловати заједно? (How to Act Together?) Њено предавање, 
одржано у биоскопској сали Културног центра Београда, окупило 
је око 900 људи, а семинар о њеној најновијој књизи био је повод 
да се позову нека од најважнијих имена у земљи и региону како 
би јој се приближила овдашња разумевања њеног дела. Од тог 
сусрета њена сарадња с Институтом за филозофију и друштвену 
теорију се интензивира. Троје представника ИФДТ-а, Петар 
Бојанић, Газела Пудар Драшко и Адриана Захаријевић, присуствују 
прелиминарном дводневном састанку у Атини, октобра 2016, на 
којем се договара усмерење Међународног конзорцијума програма 
у области критичке теорије (после састанака у Буенос Аиресу, 
Јоханесбургу и Берлину). Од када је у децембру 2016. године 
одобрена четворогодишња стипендија Мелон фондације, ИФДТ 
учествује у сталној размени информација и организацији догађаја 
у оквиру Конзорцијума, у чији је рад укључен од самог почетка као 
референтна тачка на Балкану. Истих троје представника учестовало 
је на првој конференцији Конзорцијума у Болоњи јуна 2017, где 
је Петар Бојанић имао излагање; ИФДТ је коорганизатор четврте 
конференције која ће се одржати у Ријеци јуна 2018; а Адриана 
Захаријевић је позвана као говорница на шесту конференцију 
која ће се одржати у Брајтону 2019. године. Сарадња коју је Џудит 
Батлер до сада остваривала са Институтом за филозофију и 
друштвену теорију и која ће се наставити и у будућности, у великој 
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је мери помогла да се ИФДТ смести на светској мапи програма 
критичке теорије и на тај начин буде препознат и уважен не само 
од европских и северноамеричких колега, већ и од колега из 
читавог света.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професорки Џудит Батлер, додели почасни докторат за допринос 
друштвеној теорији, политичкој филозофији и студијама рода, као 
и интензивну сарадњу са теоретичарима у Србији, а пре свега са 
Институтом за филозофију и друштвену теорију Универзитета у 
Београду.

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

На основу иницијативе Института за филозофију и друштвену 
теорију и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат 
Универзитета у Београду је једногласно донео одлуку као што је 
наведено у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-1825/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 117. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18 ), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07 и 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06: 61202-1967/2-18 oд 1. јуна 2018. 
године, а на иницијативу Православног богословског факултета, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 2018. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Митрополиту г. др ИЛАРИОНУ (АЛФЕЈЕВУ), ректору 
Општецрквене аспирантуре и докторантуре светих Кирила 
и Методија, додели почасни докторат за допринос научно-
богословском истраживању и напретку теолошке мисли на српском 
говорном подручју.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Митрополит волоколамски др Иларион (Алфејев) истакнути 
је и угледни православни теолог. Обављао је низ година одговорне 
дужности у својој Цркви, а данас је председник Одељења за спољне 
црквене везе Московске Патријаршије и стални члан Светог Синода 
Руске Православне Цркве, а врши и друге важне функције.

Рођен је у Москви 24. јула 1966. године. Од 1973. до 1984. 
године похађао је специјалну средњу музички школу. У узрасту 
од свега петнаест година постаје чтец, а 1983. године ипођакон 
митрополита волоколамског Питирима и вероватно најмлађи 
сарадник Издавачког одељења Московске Патријаршије. Године 
1984. се уписује на Композиторски факултет Московске државне 
конзерваторије. Од 1984. до 1986. године служи војску. Године 1987. 
прекида своје редовне студије на Конзерваторији и прима монашки 
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постриг у Вилну (Виљнус, Литванија). Исте године је рукоположен 
у чин јерођакона, а потом јеромонаха. Од 1988. до 1990. године 
био је настојатељ више храмова у Виленској (Виљнуској) епархији, 
а напослетку и саборнога храма у граду Каунасу.

На помесном сабору Руске Православне Цркве, одржаном 
1990. године, био је делегат свештенства наведене епархије. Године 
1989. завршава Московску семинарију, године 1991. Московску 
духовну академију, а године 1993. аспирантуру на истој Академији. 
Од 1991. до 1993. предаје на Московској духовној академији, на 
Светотихоновском богословском институту и на Православном 
универзитету светог Јована Богослова у Москви. Године 1995. стиче 
научни степен доктора философије на Универзитету у Оксфорду. 
Почев од 1995. године, ради у Одељењу за спољне црквене везе 
и паралелно држи предавања у више духовних семинарија. У 
периоду од 1996. до 2004. члан је Синодалне богословске комисије. 
Од 1997. до 1999. године држи предавања на Световладимирској 
семинарији у Њујорку и на универзитету у Кембриџу (Велика 
Британија), да би исте, 1999. године, на Богословском институту 
Светог Сергија у Паризу, постао и доктор теологије.

У јануару 2002. хиротонисан је за викарног епископа 
при Сурошкој епархији (Велика Британија), а половином исте 
године је, у својству викара Московске епархије, постављен за 
шефа Представништва Руске Православне Цркве при европским 
међународним организацијама. У међувремену, 2003. године, 
изабран је за епископа бечког, задржавши и претходно поменуту 
функцију. Године 2005. изабран је за приват-доцента на 
универзитету у Фрибуру (Швајцарска) и постао добитник престижне 
Макаријевске премије у Москви за научни рад из области историје 
догматских спорова везаних за „имјаславски” покрет. Најзад, 2009. 
године, сад опет као викар Патријарха московског, са титулом 
епископ волоколамски (данас митрополит волоколамски), постаје 
стални члан Свештеног Синода, председник Одељења за спољне 
црквене везе Московске Патријаршије и ректор Општецрквене 
аспирантуре и докторантуре светих Кирила и Методија. Ове 
три дужности, најодговорније после патријарашке службе, он са 
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завидним успехом врши и данас. Такође је председник Синодалне 
библијско-богословске комисије и члан више других важних савета 
и комисија.

Носилац је великог броја признања и ордена, како државних 
(руских и страних) тако и црквених. Међу овим последњима су 
и три ордена Српске Православне Цркве: орден Светог Саве II 
степена, орден светога Константина Великог и орден Катарине 
Кантакузине-Бранковић.

Библиографија митрополита Илариона је веома богата и 
разноврсна (преко седам стотина наслова). Дела су му објављена 
на многим језицима: поред руског, на којем их има највише, ту 
су дела на грчком, енглеском, француском, немачком, шпанском, 
италијанском, шведском, украјинском, пољском, чешком, 
славомакедонском, румунском, грузинском, мађарском, финском, 
кинеском и јапанском језику. Његове књиге које су преведене на 
српски су: „Тајна вере: увод у православно догматско богословље” 
(превео Ђорђе Лазаревић, редактор превода др Ксенија 
Кончаревић), „Живот и учење светог Григорија Богослова” (превео 
Никола Стојановић, редактор превода др Ксенија Кончаревић), 
„Ви сте светлост свету: беседе о хришћанском животу” (превео 
Никола Стојановић, редактор превода др Ксенија Кончаревић), 
„Христос Победитељ ада: тема Силаска у ад у источнохришћанском 
Предању” (превела Марија Дабетић), „Православно богословље на 
размеђу векова” (превела Марија Дабетић), „Патријарх Кирил: 
живот и гледишта” (превела др Ксенија Кончаревић).

Јерарх Иларион има плодну и упечатљиву композиторску 
делатност. Његова позната „Пасија по Матеју” изведена је 
својевремено и у Београду.

Митрополит Иларион (Алфејев) је једна од најугледнијих и 
најутицајнијих личности не само у Руској Православној Цркви него 
и у читавој Православној Цркви, па и у хришћанском свету уопште. 
Свој углед и утицај он не дугује само свом веома високом рангу и 
положају у јерархијској структури Московске Патријаршије него, 
много више, својим личним квалитетима и заслугама како на пољу 
црквене администрације и дипломатије тако и на пољу богословске 
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науке. Ти квалитети и заслуге су му, уосталом, и обезбедили место 
у организму његове Цркве и у теолошкој јавности, па, штавише, и 
у савременој музичкој средини.

Што се тиче његовог доприноса научно-богословском 
истраживању, задивљујуће је, пре свега, колико је објавио научно-
богословски релевантних књига и текстова из библистике, 
патрологије, историје Цркве и других дисциплина. Ради се о 
десетинама књига, где посебно место заузима његова синтетичка 
студија о животу и учењу Исуса Христа (Иисус Христос – жизни 
учение) у шест томова, од којих најсажетији има 607 страна, а 
најобимнији 847 страна, издата у Москви 2017. године, као и о 
десетинама расправа и чланака по разним теолошким часописима.

Пример његове научно-истраживачке савесности и 
акрибичности представља књига Духовн мир преподобного Исаака 
Сирина (Алетеа, Санкт-Петербург 2012; српски превод: Духовни 
свет преподобног Исака Сирина, Беседа, Нови Сад 2017.). То 
је најобухватнија и најсистематскија студија о овом значајном 
аскетском писцу у савременој православној патролошкој науци. 
Да би успешно приказао и аутентично интерпретирао учење светог 
Исака, митрополит Иларион је претходно научио и древни сирски 
језик, који познају само малобројни филолози, оријенталисти и 
теолози. То је учинио из два разлога: први је његова жеља и намера 
да учење светог Исака проучи у целини, а то је могуће само ако 
се проучи и његово списатељско дело сачувано једино на сирском 
језику; други пак – његова жеља и намера да и текстове светог 
Исака сачуване на грчком језику упореди са сирским изворником. 
Резултат је кохерентна, на изворима заснована и зато убедљива 
синтеза.

Значајно је присуство митрополита Илариона на Православном 
богословском факултету, самим тим и на Универзитету у Београду, 
као и његов допринос напретку теолошке мисли на српском 
говорном подручју преко преводâ многих његових дела на српски 
језик, као и преко његових повремених гостовања на Православном 
богословском факултету, где је одржао више запажених предавања 
и учествовао у дијалозима са наставницима и студентима 
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факултета. Митрополит Иларион прима и свесрдно подржава 
све студенте Православног богословског факултета који долазе 
на аспирантуру и докторске студије у Москву. Ова духовна веза и 
академска сарадња између Православног богословског факултета 
и највише научно-просветне установе Руске Православне Цркве 
рађа богате духовне и научно-богословске плодове. Личност која ту 
везу и сарадњу персонификује јесте, бесумње, личност професора 
др Илариона Алфејева. Она је и више од тога – израз нераскидиве 
историјске и егзистенцијалне повезаности Српске и Руске Цркве, 
Србије и Русије, српског и руског народа, српске и руске теологије, 
српске и руске науке и културе. 

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
митрополиту волоколамском г. др Илариону (Алфејеву), додели 
почасни докторат за допринос научно-богословском истраживању 
и напретку теолошке мисли на српском говорном подручју.

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

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

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-1967/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 117. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18 ), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07 и 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06: 61202-2356/2-17 oд 1. јуна 
2018. године, а на иницијативу Филозофског факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 2018. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ТИМОТИЈУ ВИЛИЈАМСОНУ (Timothy Williamson), 
професору на Универзитету у Оксфорду и једном од светски 
најугледнијих филозофа, додели почасни докторат за допринос 
филозофији и изузетно значајну сарадњу са српским филозофима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Професор Вилијамсон је рођен 1955. године у Упсали 
у Шведској. Основне студије математике и филозофије, као 
и мастер и докторске студије из филозофије, завршио је на 
Оксфордском универзитету. Пре него што је стекао садашње 
звање у Оксфорду, био је предавач филозофије на Тринити 
колеџу у Даблину, тутор на Универзитетском колеџу у Оксфорду 
и професор логике и метафизике на Единбуршком универзитету. 
Поред тога, био је гостујући професор на MIT-у и у Принстону, 
стипендиста Аустралијског националног универзитета и 
Универзитета Кантербери (Нови Зеланд), Nelson distinguished pro-
fessor на Универзитету Мичиген, An Arbor и Townsend Visitor на 
Калифорнијском универзитету у Берклију. Тренутно је гостујући 
професор на Универзитету Јејл. Одржао је читав низ предавања по 
позиву на великим универзитетским центрима у Америци, Европи, 
Азији, Аустралији и Африци.
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Професор Вилијамсон је био председник Аристотеловског 
друштва (Aristotelian Society) и Друштва Mind (Mind Associa-
tion), те председник Британског логичког колоквијума. Члан је 
Британске академије и Краљевског друштва у Единбургу, спољни 
члан Норвешке академије науке и књижевности, члан Academia Eu-
ropaea, почасни члан Краљевске ирске академије, спољни почасни 
члан Америчке академије уметности и наука, као и почасни члан 
колеџа Balliol у Оксфорду.

Професор Вилијамсон је почео да посећује Србију још 
почетком осамдесетих година прошлог века (1982). Његова 
сарадња са српском филозофском и научном заједницом траје 
континуирано три и по деценије. Био је гост Математичког 
института САНУ и Српског филозофског друштва, али далеко 
најплодотворнију сарадњу остварио је са Одељењем са филозофију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, на коме је 
одржавао предавања и у време санкција деведесетих година 
прошлог века. Заједно са Дејвидом Чарлсом из Оксфорда и 
Александром Павковићем из Београда, ондашњим доцентом на 
Одељењу за филозофију, основао је 1982. године филозофски курс 
у Међународном центру за пост-дипломске студије у Дубровнику, 
који се, уз нешто више од десет година прекида деведесетих година 
и кратко потом, непрекидно одржава. На овом курсу учествовао 
је велики број чланова Одељења за филозофију нашег факултета, 
како у својству предавача тако и студената.

Осим бројних предавања која је одржао на Филозофском  
факултету или у Српском филозофском друштву, Тимоти 
Вилијамсон се радо одазивао на позиве да учествује на филозофским 
конференцијама у организацији Одељења за филозофију, попут 
меморијалне конференције посвећене Николи Грахеку 2007, или 
међународне конференције „Modal Epistemology and Metaphysics“ 
2014. године. Са друге стране, залагањем Тимотија Вилијамсона 
остварене су посете чланова Одељења за филозофију, у својству 
предавача или стипендиста, енглеским универзитетским центрима 
као што су Оксфорд или Единбург.
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Неколико Вилијамсонових текстова објављено је на српском 
језику. Његов допринос српској филозофској публицистици 
састоји се у подстицају вишегодишњем настојању да Филозофски 
годишњак, часопис Института за филозофију Филозофског 
факултета, прерасте у квалитетан међународни часопис Bel-
grade Philosophical Annual. Као члан уређивачког одбора, он је 
својим ангажманом значајно допринео да у том нашем часопису 
своје текстове објаве, поред њега самог, бројни водећи светски 
филозофи. 

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Тимотију Вилијамсону додели почасни докторат за 
допринос филозофији и изузетно плодну сарадњу са српским 
филозофима, посебно са Одељењем за филозофију Филозофског 
факултета Универзитета у Београду.

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

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

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-2356/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 499/6 од 
31. маја 2018. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, број: 61202-2754/2-18 од 25.6.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.7.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Татјана Лазовић-Капор, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за 
ужу научну област Опште машинске конструкције.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет је дана 21.3.2018. године, у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Опште машинске конструкције, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.5.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 31.5.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Лазовић-Капор 
изабере у звање редовног професора.

Машински факултет је дана 14.6.2018. 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 18.6.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 25.6.2018. године дало је мишљење да се др Татјана Лазовић-
Капор може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2018. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-2754/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 539/6 од 
31. маја 2018. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, број: 61202-2755/2-18 од 25.6.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.7.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Тришовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Механика.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет је дана 21.3.2018. године, у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Механика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.5.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 31.5.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Тришовић изабере 
у звање редовног професора.

Машински факултет је дана 14.6.2018. 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 18.6.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 25.6.2018. године дало је мишљење да се др Наташа Тришовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2018. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-2755/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), а 
на предлог Изборног већа Техничког факултета у Бору, број: VI/5-
15-ИВ-1 од 24. маја 2018. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-2668/2-18 од 25.6.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.7.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Милић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору је дана 7.3.2018. године, у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 
хемијско инжењерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.4.2018. године, у 
библиотеци, на сајту и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 24.5.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Милић изабере 
у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 7.6.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.6.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 25.6.2018. године дало је мишљење да се др Снежана Милић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2018. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 61202-2668/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Фармацеутског факултета, број: 1068/2 од 21.6.2018. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број: 
61202-3080/2-18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александра Новаковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Фармацеутски факултет, 
за ужу научну област Фармакологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет је дана 20.12.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Фармакологија

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.2.2018. године 
објављивањем на сајту и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 21.6.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александра 
Новаковић  изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду58

Фармацеутски факултет је дана 27.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Александра Новаковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Фармацеустког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3080/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3074/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислав Станковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Офтамологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Офтамологија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Станковић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 26.6.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.



Гласник Универзитета у Београду60

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Бранислав Станковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3074/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3075/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 18.4.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(кардиологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Стефановић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Бранислав 
Стефановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3075/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3072/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(гастроентерологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Поповић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године. одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Драган Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3072/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3094/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(кардиологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Симић  изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Драган 
Симић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3094/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3089/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јасмина Ћирић  изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Јасмина 
Ћирић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3089/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3088/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Педијатрија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јован Кошутић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године. одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Јован Кошутић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3088/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3090/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Катарина Лалић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Катарина 
Лалић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3090/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3084/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Мирковић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Љиљана 
Мирковић може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3084/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3091/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Марина Николић Ђуровић 
изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду76

Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Марина 
Николић Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3091/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3092/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Петаков изабере у 
звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду78

Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Милан 
Петаков може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3092/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3093/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(кардиологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Петровић  изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Милан 
Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3093/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3085/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирослав Ђорђевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом(дечја хирургија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Хирургија са анестезиологијом(дечја 
хирургија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Ђорђевић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Мирослав Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3085/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3082/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослава Гојнић Дугалић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Мирослава Гојнић Дугалић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3085/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3086/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Педијатрија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Петар Ивановски изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године. одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др 
Петар Ивановски може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3086/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3073/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(гастроентерологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Петар Сворцан изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Петар 
Сворцан може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3073/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3083/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Видаковић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Снежана 
Видаковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3083/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3087/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Педијатрија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Срђан Пашић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Срђан 
Пашић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3087/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4970/11 од 13.6.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-3095/2-
18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област област Интерна медицина(кардиологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 13.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Стојанов  изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 26.6.2018. 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 3.7.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Весна 
Стојанов може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3095/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18), чл. 43. тач. 22., чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), 
а на предлог Изборног већа Правног факултета, број: 562/15 од 
26.6.2018. године и мишљења Већа правно-економских наука, 
број: 61202-3003/2-18 од 10.7.2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет је у листу „Службени гласник“ број 34 
од 2.5.2018. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Кривично право, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.6.2017. године 
објављивањем преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, 
на седници одржаној дана 25.6.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Игор Вуковић изабере у 
звање редовног професора.

Правни факултет је дана 26.6.2018. године доставио 
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Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 3.7.2018. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 10.7.2018. године дало је мишљење да се др Игор 
Вуковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3003/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, 
број: 36/27 од 6. јула 2018. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-3678/2-18 од 27.8.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19.9.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Виктор Поцајт, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за 
ужу научну област Инжењерство заштите животне средине.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет је дана 4.4.2018. године, у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Инжењерство заштите животне 
средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 6.7.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Виктор Поцајт изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 21.8.2018. 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 20.8.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27.8.2018. године дало је мишљење да се др Виктор Поцајт 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.9.2018. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3678/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, 
број 08-967/1, са седнице од 19. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Слободану Самарџићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 19. априла 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Слободану Самарџићу, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2325/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/8, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Миланку Чабаркапи, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миланку Чабаркапи, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3739/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Физичког факултета, број 280/2, 
са седнице од 25. априла 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Лазару Лазићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 25. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Лазару Лазићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1979/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/35, са седнице од 24. aприла 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Славици Голубовић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, на седници одржаној 24. априла 2018. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Славици Голубовић, за две 
школске године, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 
2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2023/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/56, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Вери Иланковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 22. маја 2018. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Вери Иланковић, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2492/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета организационих 
наука, број 3/61, са седнице од 11. aприла 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Мирку Вујошевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет организационих наука, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2020. 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета организационих наука, 
на седници одржаној 11. априла 2018. године, донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Мирку Вујошевићу, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2035/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број 
273/2, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Душану Теодоровићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Душану Теодоровићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1984/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број 
361/2, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Јадранки Јовић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јадранки Јовић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1983/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број 
364/2, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милану Марковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Марковићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1981/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду108

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број 
353/3, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Миодрагу Бакмазу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миодрагу Бакмазу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1980/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Електротехничког факултета, број 
641/3, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Антонију Ђорђевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на 
седници одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Антонију Ђорђевићу, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2002/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду110

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Електротехничког факултета, број 
644/3, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Миомиру Мијићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос 
за једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на 
седници одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Миомиру Мијићу, за једну школску годину, 
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2003/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Електротехничког факултета, број 
611/3, са седнице од 17. aприла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Бранку Ковачевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос 
за једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на 
седници одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Бранку Ковачевићу, за једну школску годину, 
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2004/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду112

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета, број 
16/3/141, са седнице од 7. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Вељку Банђуру, редовном професору Универзитета у 
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Вељку Банђуру, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2127/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 206. 1. децембар 2018. 113

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета, број 
16/3/139, са седнице од 7. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгану Мартиновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгану Мартиновићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2128/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду114

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета, број 
16/3/138, са седнице од 7. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Александру Јовановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Александру Јовановићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2129/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета безбедности, број 
293/5, са седнице од 15. маја 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Ивани Симовић-Хибер, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет безбедности, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета безбедности, на седници 
одржаној 15. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивани Симовић-Хибер, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2286/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду116

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2040/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Гојку Рикаловићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Гојку Рикаловићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2259/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2138/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Љубинки Јоксимовић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љубинки Јоксимовић, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2261/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2136/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Синиши Зарићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Синиши Зарићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2264/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, број 
08-1253/1, са седнице од 24. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Ани Чекеревац, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 24. маја 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Ани Чекеревац, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2512/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду120

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
1190/1, са седнице од 25. априла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Цветани Крстев, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 25. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Цветани Крстев, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2517/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
891/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирјани Теодосијевић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Мирјани Теодосијевић, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2515/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду122

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Физичког факултета, број 374/1, 
са седнице од 29. новембра 2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Јаблану Дојчиловићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 29. новембра 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јаблану Дојчиловићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2599/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Физичког факултета, број 374/2, 
са седнице од 29. новембра 2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгољубу Белићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 29. новембра 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгољубу Белићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2598/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду124

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Физичког факултета, број 387/1, 
са седнице од 29. новембра 2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милану Кнежевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 29. новембра 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Кнежевићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2600/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/124, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Војиславу Ђековићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Војиславу Ђековићу, за једну школску годину, 2018/2019, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3433/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду126

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/123, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Михаилу Грбићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за једну 
школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Михаилу Грбићу, за једну школску годину, 2018/2019, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3436/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 206. 1. децембар 2018. 127

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/120, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милану Медаревићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Медаревићу, за једну школску годину, 2018/2019, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3438/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду128

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/119, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Др Милуну Крстићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милуну Крстићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3434/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/121, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Др Миленку Мирићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миленку Мирићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3435/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду130

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/122, са седнице од 18. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Матилди Ђукић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 18. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Матилди Ђукић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3437/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 206. 1. децембар 2018. 131

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Географског факултета, број 
400, са седнице од 10. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгици Живковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Географског факултета, на седници 
одржаној 10. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгици Живковић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3749/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду132

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Географског факултета, број 
401, са седнице од 10. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Миловану Пецељу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Географског факултета, на седници 
одржаној 10. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миловану Пецељу, за једну школску годину, 2018/2019, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3747/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/7, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Војиславу Божичковићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филозофски факултет, продужaва се 
радни однос за две школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Војиславу Божичковићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3746/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду134

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/3, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Шефики Алибабић Хоџић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филозофски факултет, продужaва се 
радни однос за две школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Шефики Алибабић Хоџић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3745/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/6, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Јовану Бабићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јовану Бабићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3744/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду136

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/5, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Дејану Тодоровићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Дејану Тодоровићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3743/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/2, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Браниславу Тодићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Браниславу Тодићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3742/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду138

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/4, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Војиславу Јелићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Војиславу Јелићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3741/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), 
а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, 
број 1223/1-II/1, са седнице од 7. септембра 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Ивану Ковачевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивану Ковачевићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3740/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду140

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Медицинског факултета, број 6868/1, од 5. септембра 2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 
2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Владимиру Бумбаширевићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Медицински факултет, продужaва се 
радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 
2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет, доставио је Сенату Универзитета у 
Београду документацију за продужење радног односа проф. др 
Владимиру Бумбаширевићу, за једну школску годину, 2018/2019, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3702/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Медицинског факултета, број 6868/1, од 5. септембра 2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 
2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Петру Сеферовићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет, доставио је Сенату Универзитета у 
Београду документацију за продужење радног односа проф. др 
Петру Сеферовићу, за једну школску годину, 2018/2019, односно 
до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3701/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Географског факултета, број 
402, са седнице од 10. јула 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 27. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Љубици Рајковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

2. Овом Одлуком поништава се Одлука број: 61202-3748/2-18 
од 19.9.2018. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Географског факултета, на седници 
одржаној 10. јула 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љубици Рајковић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је на седници одржаној 19.9.2018. 
године, након разматрања предлога Факултета, утврдио да није 
испуњен услов из табеле Г) групација друштвено-хуманистичких 
наука Правнилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), с обзиром да 
именована нема ниједан објављен рад из категорије М21, М22 или 
М23 од избора у звање редовног професора из научне области за 
коју се бира.

Проф. др Љубица Рајковић је Сенату Универзитета упутила 
допис број: 61202-3748/3-18 од 25.9.2018. године, у којем је 
наведено да именована има радове у категорији М14 који су 
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објављени у часописима Филозофског факултета Универзитета 
Источно Сарајево, а који се налазе у Одлуци о допуни листе часописа 
који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у 
групацији друштвено-хуманистичких наука, коју је донео Сенат 
Универзитета 16.1.2013. године.

Сенат Универзитета је на седници одржаној 27.9.2018. године, 
поново размотрио предлог Факултета и утврдио да су испуњени 
услови из Статута Универзитета, јер је Правилником о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број: 203/18) прописано да ће се престижним светским 
часописима за научне области у пољу друштвено-хуманистичких 
наука, који, за потребе избора у звања наставника, могу бити 
изједначени са часописима из категорије М21-М23, сматраће се 
часописи са Листе часописа који се вреднују у поступку избора у 
та звања у пољу друштвено-хуманистичких наука, коју је утврдио 
Универзитет.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 27.09.2018. године; Број: 61202-3748/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, 
број: 08-1255/1, са седнице од 19. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука, број: 08-1255/1 од 19. априла 2018. године, 
да се др Јелени Ђорђевић, редовном професору Универзитета у 
Београду-Факултет политичких наука, продужи радни однос до 
две школске године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 19. 
септембра 2018. године, разматрао је предлог Наставно-научног 
већа Факултета политичких наука, број: 08-1255/1 од 19. априла 
2018. године, да се др Јелени Ђорђевић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет политичких наука, продужи 
радни однос до две школске године.

Сенат Универзитета је, након разматрања предлога Факултета, 
утврдио да није испуњен услов из табеле Г) групација друштвено-
хуманистичких наука Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
с обзиром да именована нема ниједан објављен рад из категорије 
М21, М22 или М23 од избора у звање редовног професора из 
научне области за коју се бира.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2510/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број: 3/52, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. 
године, донео је 

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 3/52 од 22. маја 
2018. године, да се др Светлани Славнић, редовном професору 
Универзитета у Београду - Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, продужи радни однос до две школске године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 19. 
септембра 2018. године, разматрао је предлог Наставно-научног 
већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 
3/52 од 22. маја 2018. године, да се др Светлани Славнић, редовном 
професору Универзитета у Београду - Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, продужи радни однос до две школске 
године.

Сенат Универзитета је, након разматрања предлога Факултета, 
утврдио да није испуњен услов из табеле Г) групација друштвено-
хуманистичких наука Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
с обзиром да именована нема ниједан објављен рад из категорије 
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М21, М22 или М23 од избора у звање редовног професора из 
научне области за коју се бира.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-2495/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број: 3/51, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. септембра 2018. 
године, донео је 

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 3/51 од 22. 
маја 2018. године, да се др Зорици Матејић Ђуричић, редовном 
професору Универзитета у Београду - Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, продужи радни однос до две школске 
године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 19. 
септембра 2018. године, разматрао је предлог Наставно-научног 
већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 
3/51 од 22. маја 2018. године, да се др Зорици Матејић Ђуричић, 
редовном професору Универзитета у Београду - Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, продужи радни однос до 
две школске године.

Сенат Универзитета је, након разматрања предлога Факултета, 
утврдио да није испуњен услов из табеле Г) групација друштвено-
хуманистичких наука Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), 
с обзиром да именована нема ниједан објављен рад из категорије 
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М21, М22 или М23 од избора у звање редовног професора из 
научне области за коју се бира.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-1713/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број: 
3033/1, са седнице од 11. јула 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. септембра 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, број: 3033/1 од 11. јула 2018. године, да се др Љубиши 
Дабићу, редовном професору Универзитета у Београду - Економски 
факултет, продужи радни однос до две школске године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 19. 
септембра 2018. године, разматрао је предлог Наставно-научног 
већа Економског факултета, број: 3033/1 од 11. јула 2018. године, 
да се др Љубиши Дабићу, редовном професору Универзитета у 
Београду - Економски факултет, продужи радни однос до две 
школске године.

Сенат Универзитета је, након разматрања предлога Факултета, 
утврдио да није испуњен услов из члана 151. став 2. алинеја 
1. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/88), с обзиром да именовани нема 20 година 
радног искуства у високом образовању.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19.09.2018. године; Број: 61202-3417/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/IX-1218/4-18 од 
25. јуна 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. 
јула 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под 
насловом: „Испитивање интеракција срчаног и респираторног 
ритма код физиолошких пертурбација респирације“, кандидата 
Зорана Матића  (докторске студије: Биомедицинско инжењерство 
и технологије). 

2. За менторе се именују:
1) Др Мирјана Платиша, ванредни професор, Медицински 

факултет Универзитета у Београду (анализа сигнала, 
електрофизиологија, биофизика)

2) Др Тијана Бојић, виши научни сарадник, Институт за 
нуклеарне науке „Винча“ Универзитет у Београду (неуронауке, 
интегративна физиологија)

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

(Београд, 11.07.2018. године; Број: 06 – 3114 /1218/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 132. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017), члана 17. став 6. Правилника 
о вредновању страних студијских програма и признавању страних 
високошколских исправа ради наставка образовања („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 187/16 и 199/17), а по жалби 
Бранке (Симо) Рајић-Бијелић на Одлуку Комисије Универзитета у 
Београду за вредновање страних студијских програма и признавање 
страних високошколских исправа, број 06-61301-1596/4-17 од 19. 
јуна 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. 
септембра 2018. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Бранкe (Симо) Рајић-Бијелић на Одлуку 
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних 
студијских програма и признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61301-1596/4-17 од 08.06.2018. године.

ПОТВРЂУЈЕ СЕ Одлука  Комисије Универзитета у Београду, 
бр. 06-61301-1596/4-17 од 08.06.2018. године, којом се одбија 
признавање високошколске исправе другог степена студија, 
стечене на високошколској установи Универзитет у Сарајеву 
– Шумарски факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина, која 
је, под бр. 65, издата 18.11.2011. године на  име Бранка (Симо) 
Рајић-Бијелић и достављена Универзитету у Београду у сврху 
наставка образовања на Универзитету у Београду – Шумарски 
факултет, уписом студијског програма докторских академских 
студија (Шумарство), из разлога што је, у току обављања поступка 
признавања предметне исправе, утврђено да, у складу са чл. 95. 
ст. 1. т. 1. и т. 2 Статута Универзитета у Београду, подносилац 
захтева не може уписати докторске академске студије, будући да 
не испуњава услов остварене просечне оцене од најмање 8 (осам) 
на основним академским и мастер академским студијама, а нема 
остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног 
министарства пре уписа на докторске студије у складу са општим 
актом факултета, односно Универзитета.



Гласник Универзитета у Београду152

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Универзитету у Београду обратила се Бранка (Симо) Рајић-
Бијелић, рођена 12.01.1976. године у Јајцу, Босна и Херцеговина, 
захтевом за признавање високошколске исправе исправе другог 
нивоа високог образовања, издате од стране високошколске 
установе Универзитет у Сарајеву – Шумарски факултет, Сарајево, 
Босна и Херцеговина. Претходни ниво високог образовања 
именована је савладала на Универзитету у Бањалуци – Шумарски 
факултет, након окончаних четворогодишњих основних студија.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. По прибављању података 
о акредитованости стране високошколске установе на којој је 
исправа стечена и студијског програма који је подносилац захтева 
савладала, Комисија за вредновање страних студијских програма 
и признавање страних високошколских исправа Универзитета у 
Београду је, утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну 
процену студијског програма, донела одлуку о вредновању страног 
студијског програма број 06-61301-1596/2-17.

Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, 
достављена Шумарском факултету, који је размотрио све списе 
предмета и констатовао да кандидаткиња не испуњава услове за 
упис докторских академских студија, будући да је на претходним 
нивоима високог образовања остварила просечну оцену 6,93 (шест 
и 93/100), а у часописима са листе ресорног министарства пре 
уписа на докторске студије није објавила најмање два научна рада 
(категорије М51) или као замену радове више категорије. Комисија 
Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог Факултета и 
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку о 
признавању, бр. 06-61301-1596/4-17.

На наведену Одлуку именована је уложила жалбу бр. 06-
61301-1596/5-17, од 20.08.2018. године, са предлогом да Сенат 
Универзитета у Београду усвоји жалбу као основану и донесе 
решење којим се одобрава признавање предметне дишломе. 

Именована у жалби наводи да се предметним захтевом 
за признавање није обратила Универзитету у Београду, нити се 
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пријавила на конкурс за упис на докторске академске студије 
Шумарском факултету, којим би било решавано питање 
испуњавања услова за упис на докторске академске студије, већ 
да је својим захтевом тражила признавање високошколске исправе 
другог нивоа образовања, издате од стране Универзитета у Сарајеву 
– Шумарски факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина. 

На седници одржаној 19.09.2018. године Сенат Универзитета 
у Београду разматрао је наводе жалбе и констатовано да жалба 
није основана. Установљено је да је Комисија спровела поступак 
признавања и донела одлуку о признавању у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) 
и Правилником о вредновању страних студијских програма и 
признавању страних високошколских исправа ради наставка 
образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 187/16 и 
199/17). Саставни елемент наведене одлуке о признавању су и 
услову уписа на студијски програм због којег се подноси захтев, 
у овом случају, упис на докторске академске студије Шумарства 
на Шумарском факултету. Дакле, приликом одлучивања о сваком 
захтеву за признавање, Комисија је обавезна да у обзир узме 
услове за упис на одређени студијски програм, те да испита да ли 
су они у конкретном случају испуњени и да у складу са тим донесе 
одговарајућу одлуку. 

Са свега наведеног, Сенат је одлучио као у изреци ове одлуке.

(Београд, 28.09.2018. године; Број: 06-61301-1596/6-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
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Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.


