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12. др Алија Мандак, редовни професор Уч:итељскоr факултета, декан; 
13. др Браа:ко Јовав:овић., редовmr професор Филозофског факултета, декан; 
14. др Мирјана Маљков.а!i, редове:я професор Економског факултета, 'V!аи; 
l 5. др Драm:ца Парлић, редовни ирофесор Медицю{скоr факултета, члан; 

16. др Славиша Гуџхћ, редовни професор Пољопривредног факушета, 'Шан; 
17. др Сава А.ксић., Правни факултет, члан; 
18. др Рап:ко Самоиовић, редовни професор Природно-матема-пrч:.rсоr 

факутета, члан; 

19. др Душко Минић, редов ви професор Факултета техннчких наука, сm:ан; 

20. др Драган riоuовић, редовнн професор Факултета за спорт 1:1 физич:ко 
васпитање, члаа:; 

21. мр Пеко Никчевић, редовни професор Факултета уметности, члан; и 
22. др Марко Атла:rић, редовВЈI професор Филозофског факултета, Чl!ан. 

2. Фор~щрање стручних већа Ув:и:верзитета по областима :нау:ка: 

2.1. Стру'{НО веће за медицШЈске вау:ке 

!. др Драгица Парлић, редовни професор, rrредседи:ик; 
2. др Милан Парлић, редовви професор, члан; 

3. др Александар Васић, редовни професор, члан; 

4. др Србислава Милюшћ, редовни професор, '!Лан; 
5. др Милан Живковић, редовни професор, члан; 
6. др Здравко Витошевић, редо:ва:и професор, '!Пан; 

7. др Лепша Жорић, редовни професор, члан; 

8. др Љиљаsа См:п!tић, редовf!.И професор, члан; 

9. др На-rаша Катаа:ић, редовни професор, члан; 
10. др Ненад Шуловић, ванредшr професор, члан и 
11. др Мирјана Чукаловић, ванредни професор, члан. 

2.2. Стручно веће за спорт и фюичко васпитање 

1. др Драган Поповић, редовни професор, председнш<; 

2. др Верољуб Станковић, редовm професор, члан; 
3. др Еваrелиа Боли, редовни професор, члан; 
4. др Катарина Херодек, редовни професор, члан (У ни:в,ерзиrет у Нишу); 

5. др Томислав Окичић, редовни професор, члан (Универзитет у Нишу); 
6. др Звездан Савя.ћ, редовЮ! професор, члан (Универзитет у Нmду); 
7. др Љубшnа Л:arm.!i, вавредв:в професор, 'I!Iaн; 

8. др Драган Тоскић, ванредни професор, члан и 
9. др Слађан Карале.а!i, ва-яредки професор, члан. 

2.3. Струсmо веће за фи:лозофске, филолошке, историјске и сох:щолоnнсе 

Ј'lауке 

1. др Марко Атлаrи.ћ, редовни професор Филозофског факуЈПета 

предсе.mmк; 

2. др Вале~пива ПИтуrшћ, редовн:и професор Филозофског факутета, члан; 
3. др Драгомир Кост.аћ, редовни професор Филозофскоr факултета, члан; 

4. др У рош Шуваковић, ванредни професор Филозофског факултета, чла:в:; 
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5. др Драrае Лилић, ванредни професор Фялозофскоr факулrеrа, члан; 
6. др Мирјана Лончар-Вујновић, ванредни професор Филозофскоr 

факутета, члан; 

7. др Јасна Парлић-Божовић, ванреднн професор Фнлозофскоr факултета, 

члан; 

8. др Влвд:имир Јовић, ванредни професор Филозофског факултета, <rла:в; 
9. др Александар Милојевић, редовни професор Учитељског факултета, 

члан; 

10. др Бра:вко Рисr,ш, редовни професор Учитељског фа.куте-са, члан и 
! 1. др Сиюiша i'vш:нић, ванредни професор Учитељског факулrеrа, члан. 

2.4. Стручно веће за тех:яичко-техволошке науке 

Ј . др Душко Минић, редовни професор, председаи:к; 
2. др Блаrоје Недељковић, редовви професор, '!Лав; 
3. др Ранко Бабић, редовни професор, члан; 
4". др Андреја Тодоровић, редовнп професор, СЈЛан; 
5. др Александар Жорић, редовни професор, члан; 

6. др Велимир Дуmна, редовни професор, члан; 
7. др Томнслав Тодић, редовни професор, члав; 
8. др Миле Петровић, редовни професор, 'Ulaв; 
9. др Шефrо< Бајмак, редовни професор, члан; 
1 О. мр Звонко ПавЈIИ<~:в:ћ, редовни професор, ч..тан и 

11. др Кемал Тахирбеrовић, редовни професор, члан. 

2.5. Стручво вelie за б:цоте:uшчке :цау:ке 

1. др Славиша Гуџић, редовни професор, председнm<; 
2. др Све-rомнр Стаменковић, редовв:и професор, члан; 
3. др Божидар Милошевић, редовни профес.ор, члан; 
4. др Звонко Спасић, редовни професор, члан; · 
5. др Саша Бapali, редовни професор, члан; 
6. др Биса Радовић, редо1нm професор, члан; 
7. др Ми.ћа Младеновић, редовни професор Пољопривредноr факултета у 

Земуну Универзитета у Београду, члан; 

8. др Драrав Јанковић, редовни професор, 'Ulaн и 
9. др НебојшаДелети.ћ, редовни професор, члан. 

2.6. Стручно вelie за уметничке облае1,1 

1. мр Пеко Никчевић, редовни професор, председн.и:к; 

2. мр Петар Ђуза редовни професор, ЧЈiан; 
3. мр Светлана Бабић, редовни професор, члан; 
4. мр Жарко Вуqковић, редовви професор, 'U!ан; 
5. мр Ервин Ћатоваћ, редовни професор, tf.!Jaв:; 
6. мр Ав:дријав:а Видев:овић, редовни професор, члан; 

7. Јовица Павић, редовни професор, члан; 
8. Јасшmа Новокмет, редовв:я професор, члаа; 

9. мастер Марина Денић, редовни професор, члаа; 

1 О. мр Саша Божидаревић, ванредни професор, члан и 
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проф. др Александар Ћорац, радно ашажовање на Факутету техmrчю!Х 

ааУ)(а у Пришrmm-Косовска Мкrровица 

проф. др Здравко Витошевић, радно авrажовање на Факултету за спорт и 

туризам " Тиме" у Новом Саду 
проф. др Славшпа Став:иmиli, радно ангажовање на Фармацеутском 
факултету Европског универзитета у Новом Саду 
проф. др Снежана Стевић, радно ангажовање ва Фармацеутском факултету 
Европскоr ун:и:верзитета у Новом Саду 

доц. др Момир Дуњић, радно анrажовање на Фармацеутском факултету 
Европског ушrверзитета у Ноаом Саду 

проф. др Наташа Катанић, радно ангажовање ва Стоматолошхом факуп:rету 
УШ1Ј.1ерзитета" Прm~реДЈ:{а академија" у Ноаом Саду 

проф. др Дијана Мирић, радно ангажовање на Медицинском факултету у 

Фочи 
проф. др !vlирјана Мирић, радgо ангажовање на Медици.нском факутету у 

Фочи 
проф. др Златибор Анђелковић, радно ангажовање ва Медишшском 
факултету у Фосrи 

доц. др Бојана Кисић, радно ангажовање на МедШIИRском факуmету у Фочи 

доц. др Љиљана Кулић, радно антажоваље на МеДЈЩИНском факултету у 

Фочи, Високој здравственој школи у Београду и Високој медишIRској школ:н 
" М:илутив 1vlиланковић " у Београду 
проф. др Предраг Мандић, .радно ангажовање на Факултету за спорт и 
фяз!!ЧКо васrrитаље у Лепосавићу 

проф. др Наташа Ђукић-Мацут, радно ангажовање на Факултету за спорт и 

фязячко васпитање у Лепосавићу 
доц. др Јелена Тодић, радно ангажовање ва Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу 

Правни факултет -

доц. др Јелеяа Беловић, радно авrажовање на Високој техн:ичкој mкол:н 
струковних студија у Заечану 

- Пр11родно-математ1r-ЧЮ1 фажултет-

- проф. др Дојчин Петковић, радно ангажовање на Факуmету техв:и'IЮD< наука 
УШ1Ј.1ерзитета у ПрншrИШ!, са прнвремеRИМ седшптем у Косовској Ми,ровици; 

-- проф. др H~ojma Жи:t!Ф, р!!Щ!О ашЗ?1<овање !'!а Уч;атељскџм факуЈтТУ у 
Београду; 

-- проф. др Владнца Стојановић, радно ангажовање на Факуmету за и:вжењерски 
менаџмент у Београду а 

- доц. др Стефан Паа:аћ, радно ангажовање аа Факулте-rу теХЈШЧКИХ наука 

Универзитета у ПрlППТи:ви, са привременим седишrем у Косовској Митровици 

-Фажуmет теХШ!'l:кнх наука -
- проф. др Нв:кола Маричић, радно ангажовање на Факут-ету за машинство а 
грађеви:варство у Краљеву 
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- проф. др Александар Чукарић, радио ангажовање иа Високој техничкој :ш:коmr 
струковних студија у Звечану 

- проф. др Боrдан Ћирковић, радно ан:rажовање на Високој те,--ој IШ<Omt 

струковmtХ ,студиј а у Звечану 

- nроф. др Гордана Мплевтијевпh ра.дно анrажоваљ _ :яа Високој техннчкоЈ 
школи. струковних ,студ:ија у Звечану 

- доц. др Срђан Јовић,. радио ангажовање на Високој теХВИ'ЧI(Ој школи 
струковних студија у Звечану 

-доц. др Зора:и Голубовић, радв:о ангажовање на Високој те:х:вич:в:ој школи 

струковп:их студија у Звечану 

асистент Драган qуканов.и:ћ, pa,mio авrал~:ова:ње на Високој т,ехв:ичкој IШ<оли 

струковних студија у Краrујевцу 

-Фа1султет у rетиост -
- t1роф. мр Ервин Ћатовић, радно ангажовање на Ущпељско:м факуЈПi г; 

Уни.верз:~пе· а у Беоrраду 

- проф. Мр Жар о Вуtn<ови.ћ, радна анrажовз.ње на Ушrверзит-ету у Источном 

Сарајеву-Ор1·mшзац:и:онаједин.ида АЛУ Требmье· 

доп. др Велим:нр Каравеmlћ, радно ангажовање на Факултету уметности 
Универзитета у Нишу 

7. Из,бори у звања наставника: 

Мед.пЦ1Шсd ,факуr1 ет-

- др Бранко Михајловић. избор у зваље ре.д,овноr профе.сора за ужу научну област 
Орална х:ирурmја. 

- Др Суза.на Матејш\ избор у зваље редовног професора за ужу научну област 
Судска медн:ФПШ 

~ Др Даница Ву:кllћеаиl\ избор у зваље ред,овноr професора за ужу научну област 

ПатолоIШСа анатомија 
- др Драган Марјаноэпћ, избор у звање ваиредяоr професора за ужу научну област 

Пародонтолагија и орална медицн·на 

~ др Милица Мцјови:ћ, избор у зваље ва:нредноr професора за ужу научцу област 

Патоподr:каанатомија 

др Б~серка Ћо,рђевић-Недељко:вп:ћ, избор у звање доцента за ужу тучву област 
Интерна медиnяв:а-пвеумофПIЗиолоrија 

- др Саша Табаковић избор у звање доцента за ужу научну област 

Максвлофацијапва mpyprиja 
др Славиша 'Маrејић1 избор у звање доцеЕ:ТЭ..за уж-у научну област Хирургија 

- др Божидар Одаловић, избор у звање доnет:а за ужу ваучну обла.ст Хирургија 

- др :Илија Драrојевиh, избор у з:в:ање доцента за, ужу научну област Биохемија 

- Правп ф,зку т,ет -

др Радо:мв:р Стојавовпћ1 избор у зваље вз._нредnог nрофесора за ужу 
соцналоmк.::1 правну ваучиу област 
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- др Сава А!<саћ, и.1бор у звање ванредног професора за ужу теоријско правну 
научну област 

- Прwродnо-матемаТИЧЮ1 факултет-

- др Б.аља:аа Деюdi, избор у звање ванредног професора за ужу научну област 
Органска xewxja 

- др Војяслав Јо:вав:овић, избор у звање ванредпоr професора за ужу в:аучву 

област Ицдустријска и примењена хемија 

- др Милена Петроваћ, избор у звање доцеRТа за ужу научну област Примењена 
математика 

-У=сљсЮ1 факултет-

- Миљан Миљковић, избор у звање наста.вн.ика страног језика-Енглески језик 

Факултет техничких наука -
др Бранко Пејовић, избор у зваље редовног професора за ужу научну област 

Производно машинство и индустрцјскн ивжењеривr 

др Предраг Лекић, избор у звање ванредног професора за ужу научну об.uаст 

Електровm:а, аутоматика я микроnроцесорски системи 

цр Миљан Јакшић, избор у звање ванредног професора за ужу научну област 

Технологија подземне експлоатације · 
др Милена Премовић, избор у звање доцента за ужу научну област 
Материјаmr 
Јелена Вукићевић, избор у звање наставника страног језика· Евrлескијезик· 
Славица Савић, избор у звање наставШ!Ка страног језика - Енглески језик 
Евrев:ија Кост.аћ, избор у звање наставника страног јез.ика - Руски језик 

-Фа"-у лтет уметuостн-

- др Бранка Гуrољ, избор у звање доцента за ужу научну област Историја 

уметности 

- Ивана Оrњавоваћ, избор у звање доцента за ужу теоријско уметюrч:ку 
област Контрапункт 

Јелена Радоичић, избор у звање наставника стручног предмета за ужу 
стручно умеТ!ШЧf<У област Комтmемеmаряи юrавир 

-Филозофски факултет-

др Мирјана Лоячар-Вујноваћ, избор у звање редовног професора за ужу 

научну област Аrо-лофона књижевност 

др Мила Алеч:ковић-Николић, избор у звање ванредног професора за ужу 

научву област Оmпта психологија и мерење у психологији 

8. Даеа.u, е саrлас.ности на реферате о урађеяим докторским дисертацијама: 
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МедицивСЮ! фа_ку4тет -
дисертација под називом: "Неурофизиолошка и неуропсихолоШI<а процена 
коrв:ятивног с-rатуса бодесВЮ<а након исхемич:коr моящаа:оr удара", кандидата 
Мирјане Дејановнћ 

дисертација под називом: "Оцева ризика појаве психопатолоШЮРС реаю:щја 
током лечеља психодерматолошхнх поремећаја", кандидата Лид:аје Дејановић. 

- Првродно-мате~tатИЧЮ1 факуптет-

дисертација под називом: "Прим:ена матема'tl!'!!<.ах модела као инструмента 

информационих технолопrја за crpoцegy залиха резервних делова у авио 

иадустрији", канд1:1дата мр Наташе Контрец 

-Факултет за спорт и физичхо васпитаље-

дисертација аод ваз.явом: "Разли:ке у нивоу коrнитн.вних, i'I}'ЗИЧКИХ, конаnmних 

и социјалних димензија код плесача и плесачица и њихов утицај ga успех у 
народним сrлесовима ", кандидата мр Биљане Каранов 

- Фа,.Ку птет теХШIЧЮIХ наука -

- дисертација под наз11Вом: 

матричних трансформација 
!<андидата мр Уроша Ј а.кшаћа 

"Прилог мерењу валона и струја уз примену 

и препознавање симетричних компоненти", 

9. Давање саrласноств на предлоге тема до~сrорсюю, дuсертација: 

Медицински факултет -

тема под насловом: "Артеф1ЩИјални преК.!!Д трудноће и његове 

психосоматске последице", кандпдата Мирјане Јовановић 
тема nод в:асдовом: "Ком~:rјутеризо1.1ана томографска aerиorpaфflja плућа и 

ехокардиоrрафuја код nлућ.Rе ембоrоrје", кандидата Бојана Том:в:ћа 

тема nод насловом: "У лога и значај мијелопероксидазе код запаљења пр.вуљка 
у деце и корелација са клиничким и биохемијским параметрима", канlЏЏ(ата 
Александре Секуmlћ-Фрковиli 

тема под насловом: "Инфекција и настанак премалшних и ма,оо аих лез.аја 
доњег гениталног тракта", каIЩИДата Радмиле Урошевић. 

тема nод насловом: "Систематски биомаркери инфла.х1ацf!је и квалитет 

живота безубих и крезуби.х пацијената са хроничном опструкти.вном болеш.ћЈС 
nлylia", кандидата Даю.rеле Јокић · 

-Правни факултет -

тема nод насловом: "Способност за наслеђивање у српском праву", кандидата 

мр Бранка Милетића 

- Природяо-i\-tатематич.ки фа.култет·-

тема под насловом: "Анализа флоре и ф.итоrеоrрафска прЮ!адност плани:в:е 
Рогозне ", ка!Џ(НДата мр Оливере Паnови.ћ 

10. Разматрање за;тева везан.их за Меднциnс.ки факултет 
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11. Реадизаццја Уrовора о иаучuо-образов·аој сарадљи са Белrородскпм 

државним технодоm:ю1м ув:иверзитетом ,,В.Г.Шухов" из Руске 

федерације 

11.1. Извештај о дос:щаmљој сарад1ЫЈ 

11.2. Доношење одлуке о расцисяваљу конкурса за студентску размеuу 
са БДТИ "В.Г. Шухов" у m:колсЈ:-ој 2015/2016 год:ив:и (летњи семестар), 
за по qетцро студе~nа Еково~rског факут-ета, Факултета техnnчюn 
ваука и Фnлозофског факултета (са катедре за русЮЈ језик) и нач1t11 

фивансярања путних трошкова 

12.Teкylia питања 

Предложени дневв:я ред једногласно је прях:ваћен. 

1 

Проф. др Срећко Милачић, ректор Уюmерзатета, упознао је присутне са 

саставом Сената Уяяверзитета за наредни трогодишњи мандатв:и период: 

l. др Срећко Милачић, редовни професор Економског факултета, ректор; 
2. др Александар Јовановић, редовни професор Медкцmrског факултета, 

проректор; 

З . др Душа.вка Јововић, редовЮI професор Правног факултета, проректор; 
4. др Звездица Симић, редовви професор Економског факултета, декаn; 

5. др Раде Грбић, редовни професор Медицинског факултета, декан; 
6. др БоЖIЩар Милошевић, редовви nрофесор Пољопривредног факултета, 

декан; 

7. др Владан Михајловић, редовни професор Правног факуmета, декан; 
8. др Небојша Живић, редова:и професор Природно-математичког фа.'<ултета, 

дек~т; 

9. др Небојша Арсић, редоsни професор Факултета технн'IКИХ наука, декан; 
10. др Верољуб Стан:ковић, редовю,; професор Факултета за спорт и физичко 

васпитање, декан; 

11. мр Зоран Фуруновић, редовни професор Факултета уметности, декан; 
12. др Алија Ма.ада!<, редовшr црофесор Учитељског факултета, декан; 
13. др Бранко Јовановић, редовШI професор Филозофског факултета, декав; 
14. др Мирјана Маљковић, редовни професор Економског факултета, члав; 
15. др Дралща Парrmћ, редовни професор Медицинског факултета, члан; 
16. др Спав.аша Гупиli, редовни професор Пољоцривредног факуmета, члан; 
17. др Сава Акси.li, Правни факуmет, члан; 
18. др Ранко Симоновић, редовни професор Природно-матема-шчког 

факу лtета, rщав; 

19. др Душко Миюlћ, редовни професор Факултета техничких наука, члан; 
20. др Драган· Попови.li, редовни професор Факуmета за спорт и физпчко 

васmпање, члан; 

21. мр Пеко Никчевић, редовни професор Факутета уметности, члан; и 
22. др Марко Атлагиli, редовни професор Филозофског факуmета, члан. 
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Верифnацијом мандата предложених чланова, конституисан је Сенат 
Ув:и:верзатета у Праа:rтюш, са седишrем у Косовској Митрощщв, за варедни 
троrод:ишњи мандатни аервод. 

II 

На предлог наставно - научних већа факултета, Сенат Универзитета донео је 
одлуке о формираљу стр}"nl.ИХ већа по областима ~аука, в то: 

2.1. СтрУ'{НО sсћс за м:едщщнске вауке 

1 . Др Драгица Парлиli, редОВ!Щ професор, председтuс; 
2. Др Мюхан Парлиli, редовв:а професор, сщан; 
3. Др Александар Васић, редовнн арофесор, <тан; 
4. Др Србислава Милинић, редовни професор, члан; 
5. Др Милан Жя'вковић, редовни професор, члан; 
6. Др 3Дравко Витошевић, редовни професор, члм; 
7. Др ЛепшаЖорић, редовни професор, члан; 
8. Др Љиљана Смилнћ, редовни професор, члан; 
9. др Наташа Ката.в:ић, редо.вюr професор, члан; 

1 О. Др Ненад Шуловкћ, ванреДЮЈ професор, 'IЛан н . 

l l. Др Мирјана Чукаловић, ванредни професор, члан. 

2.2. Струч'!:10 веће за спорт и фпзич:ко васпитаље 

1. Др Драrан Поповић, редовни професор, председник; 
2. Др Верољуб Станковић, редовни арофесор, члан; 
3. Др Евагелиа Боли, редовки професор, члан; 
4. Др Катарина Херодек, редован професор, <mан (Уюrверзитет у Нишу); 
5. др Томислав Окичић, редовни професор, '!Лан (Увкверз.атет у Нишу); 
6. др Звездан Савић, редовни професор, члаа (Уюmерзнтет у Ншпу); 
7. др Љубиша Лилић, ванредни професор, члан; 
8. др Драrаа Тоскиli, ваиреднв професор, члан и 
9. др Слађан Караленћ, ванредни арофесор, члан. 

2.3. Стручно веће за фнлозофске, филолошке, истрријске и социолошке 

науке 

1. др Марко Атлагић, редован арофесор Филозофскоr факултета 
председш~:к; 

2. др Валентина Питулић, редовшrnрофесор Фwтозофскоr факутета, члан; 
3. др Драгомир Костић, редовни професор Филозофског факултета, члан; 
4. др Урош Шуваковић, ванредан професор Филозофског факуm:ета, члан; 
5. др Дра.ган: Лилић, ванредни професор Филозофског факултета, члан; 
6. др Мирјана Лоачар-Вујиовић, ванредни професор Филозофског 

факуmета, члан; 

7. др Јасна Парлиli-Божовић, ванредни професор Филозофског факултета, 
члан; 

8. Др Владимир Јовић, ва1;rредвн професор Филозофског факултета, члан; 
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9. др Александар Милоје:ваli, редо:вн.а професор У"!Ю'ељскоr факултета, 

члан; 

10. др Бранко Ристић, редовни _професор Учитељског факултета, чдан 

и 

ll. др Cmm:ma Минић, ванредан професор Уч:атељскоr факултета, 
члан. 

2.4. Стр)"iНО веће за теХЮ1-чко-тешолоmке науке 

1. др Душко МИ11ић, редовни професор, председник; 
2. др Благоје Недељковић, редовни професор, члан; 

3. др Ранко Бабаli, редовни професор, qлан; 
4. др Андреја Тодоровић, редовни професор, q:лан; 

5. др Александар Жорнћ, редовни професор, члан; 

6. др Велимир Дутина, редовни професор, члан; 

7. др Томислав Тодаћ, редовни професор, члан; 

8. др Миле Петровић, редовни професор, '!Лан; 

9. др Шефи:к Бајмак, редовни професор, члан; 

10. мр Зво.ако Павличић, редовни професор, члан 1:1 

11. др Кемал Тахирбеrовић, редовни професор, члан. 

2.5. Стручно веће за биотехнпчке пауке 

l. др Сла.вшпа Гуџ:иli, редовни професор, председник; 
2. др СветоМl:!р Ста.\!.ев:ковић, редов!Ш професор, члан; 

3. др Божидар Милошевић, редовЈШ професор, члан; 
4. др Звоm<о Спасић, редовни професор, члан; 

5. др Саша Бараћ, редовпи професор, члан; 

6. др Биса Радов!:!ћ, редовни професор, члан; 

7. др Мића Младеновић, редовни професор Пољопри:вредног факул:rета у 
Земуну Увиверзитета у Београду, члаа; 

8. др Драган Јанковић, редовни професор, mан 0' 

9. др Небојша Делетић, редовШI професор, "!Лан. 

2.6. Стручно вelie за уме-пшчке областв 

1. мр Пеко Нl:!кч:еви.ћ, редо:вв:я професор, председн:нк; 

2. мр Петар Ђуза редоввн проф~ор, ч.лм; 
3. мр Светлана Бабиh, редовни професор, члан; 
4. мр Жарко Вучковић, редовни професор, члан; 

5. мр Ервин Ћатовић, редоввн професор, члан; 
б. мр Андријана Виденовић, редоваа професор, чла:я; 

7. Јо.ваца Па.вић, редовни професор, члан; 

8. ЈасмШiа Новокмет, редовш професор, qл:ав:; 

9. мастер МаринаДешiћ, редовни професор, члан; 
ЈО. мр Саша Божядареви.ћ, ванредни професор, члан и 

11. Естер Милентијевић, ванредни професор, члан:. 
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2.7. С.ручно веће за nрпродuо-~rатематпч.ке науке 

1. др Ранко Симоновић, редоВШI професор, председник; 
2. др Зоран Крнвошеј, редовни професор, члан; 
3. др Хранислав Мшrошевић, редова:а професор, члан; 
4. др Драган Петковић, редовни rrpoфecop, члан; 

5. др .Сузаяа Самаржвја-Јовановић, редовни професор, члан; 
6. др Гојко Савић, редов!lИ професор, <mан; 
7. др Гордана Мнляћ, ванредюr rrpoфecop, члан; 
8. др Јово Медојевић, вазредни професор, члан; 
9. др Владица Стојановић, ванредни професор, <ЈЛЭЯ; 
10. др Радомир Ивановић, ванредни професор, члан и 
11. др Стефан Пэняћ, доцент, 'Uiaя. 

2.8. Стручно .веће за пра.впо-екоаомске науке 

1 . .цр Тања Вујовић, ванредни професор Економског фа:куmета, председник; 
2. др Славиша Трајковпћ, редовни професор Економског факултета,члан; 
3. др Александар Доrащшћ., редован професор Економског факултета, 'fl!aн; 
4. др Љиљана Арсић, редовни rrpoфecop Економског факултета; 
5 . .цр Радмила Мицић, ванредни професор Економског фаI<ултета, <Uiaн; 
6. др Владан lv.[ихајловић, редовни професор Правног факуmета <mан; 
7. др Братислав Мшrановић, редов!lИ професор Правног факултета, члан; 
8. др Петар Станојевић, редовни .арофесор Правног факултета, члан; 
9. др Владимир Боранијашевнћ, ванреДIIИ професор Правног факултета, ч.1rан; 
10. др Олга Јовнћ-Прлашrовић, ванредюr .арофесор Правног факултета, члан; 
11. др Сава Аксић, Правни факултет, члан. 

Надлежност стручних већа Универзитета утврђена је Статутом, Правитm:ком о 

бл:яж.им условm. а за избор у зваље наставннка и другим ошптим актима УНЮ1ерзате-rа. 

Сеј!•, Уннверзитета формирао је стр~а већа, по областима наука, за наред:rm 

трогодишњи мандаТШI период. 

Заказивање седниnа стручних већа врпшће се у коордонацији Ректората са 

председницима и деканима факултета. 

m 
Сенат Ув:и:верзитета једногласно је донео Оддуку о доношењу Студијског плана 

и програма двосеместралне наставе на Здравственим специјал:истичким студијама 

стоматологије Медици:вскоr факултета Увюзерзитета у Приштини. 

IV 

Сеаат УЈ'l:и:Верзитета једноrлас:ао је донео одлуку о давању саrласносrи на 

Измене и допуне Статута Филозофског факутета Универзитета у Приш,ивя. 
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Сенат УНf!Верзитета једногласно је довео Одлуку о форџарању Комисије за 
IIризаавање страве вксокоm:колске исnраве - Медицински факултет Ув:и:верзтета у 

Сарајеву. Комисија је формирана у следећем саставу: 

1. проф. др Андријана Цветковић, председник; 
2. проф. др Милан Живковић, члан и 
3. проф. др Јасна Павловић, qлщ~_ 

VI 

Сенат Универзитета једногласно је довео длуке о давању сагдасностн на радно 
анrажовање ааставннка у другим високощколскпм установама, за ШI<олску 2015/2016. 
годину: 

-Мед.яцински факултет -

проф. др Звездан Милановић, радно ангажовање на Филозофском факултету у 

Приштиин-Косовска Митровица 

nроф. др Александар Ћорац, радно ангажовање на Факулrету техн.ачюrх 
наука у Пришrиmr-Косовска Митровипа 

проф. др Здравко Витошевић, радно ангажовање на Факулrету за спорт и 

туризам " Тиме" у Новом Саду 
проф. др Славщпа Станшmd\, радво ангажовање аа Фармацеуrском 
факулrету Европског универзитета у Новом Саду 

проф. др Снежана Стевић, радно ангажовање на Фармацеутском факултету 
Европског уви:верзкrета у Новом Саду 

доц. др Момир Дуњнli, радно ангажовање на Фармацеутском факултету 
Европског универзитета у Новом Саду 

проф. др Натаща Катаннћ, радно ангажовање на Стоматодоmком факултету 

УШ!Верз111:ета" Прrозредна акадеl(!_аја" у Новом Саду 
проф. др Дијана Мирнli, радно ангажовање на Медицинском факултету у 

Фочи 

проф. др tv!:ярјана Мирнli, радно анrажоваље на Медицааском факуmету у 

Фочи 
проф. др Златибор Анђелковнli, радно ангажовање на Медицинском 
фaкyrrre-ry у Фочи 

доц. др Бојана Кисић, радно анrажовање на Медицинском факуmету у Фочи 
доц. др Љиљана Кулић, радно ангажовање е:а Медmсиасжом факултету у 

фоqи, Високој здравственој школи у Београду и Високој медицинској =оли 

'' Милутин Милан:ковнli " у Београду 
проф. др Предраг Мавднli, радно ангажовање на Факулте-rу за ·спорт и 

физичко васrштање у Лепосавнliу 

проф. др Наташа Ђукнli-Мацут, радно ангажовање на Факутету за спорт и 
фязнч.:ко васпитање у Лепосавићу 

доц. др Jeneaa То.!(f(ћ, радно анrажовање ва Факултету мед:sшmских наука у 

Крагујевцу. 

Правни факултет -

доа. др Јелена Беловић, радно ангажовање на Високој теХБВ"Qtој ЈIIКОЈШ 

струковних студија у Звечану. 
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• Природио-математячкв фа:ку1rrет-
- nроф. др ДојЧШI Пеп:оваћ, радно ангажовање на Факулrету тех:е:Јr':!КНХ наука 
Универзитета у При=mm, са прявремее:ям седmmем у Косовској Мm;ровици; 
- проф . др Небојша ЖИ.Вић, рад:ао ашажоваље на Учитељском факуmету у 
Беоrраду; 

- проф. др Владв:да Стојановић, радно ав:rажовање на Факултету за инжењерски 

менаџмевт у Беоrраду; 

- доц. др Стефан Панић, радно ангажовање на Факултету теХВ1fЧЮfХ наука 

Универзитета у При:штшrи, са привременим седиштем у Косовској Мm;ровнци. 
-Факултет тепrнч:ких наука -

- проф. др Никола Маричић, радно ан:rажовање на Факултету за машинство и 

rрађевmэ:арство у Краљеву; 

- проф. др Алексащар Чукарић, радно авгажовање на Високој теХШЈЧЈ<ој школе: 
струковних студија у Звечану; 

- проф. др Богдан Ћирковаћ, радно ангажовање на Високој техничкој l]]I(ОЛИ 

струковних студија у Звечану; 

- проф. др Гордана Милентијевић, радио шrrажовање на Високој техЮ!<n<Ој 
школи струков.е:в:х студија у Звечану; 

- доц. др Срђан Јовић, радно авгажовање на Високој техЮfЧКој шкоЈЈЈI 
струковнюс студија у Звечану; 

-доц. др Зоран Голубовић, радно авгажовање на Високој техничкој школи 

струковних студнја у Звечану; 

- ас.псте~п Драrаи Чукаиовв:ћ, радно аиrажовање на Високој тех:в.нчкој школи 

струковних студија у Крагујевцу. 

-Фа'!С)'лтет уметвости -
- проф. мр Ервин Ћатовић, радно авгажовање ва Учитељском факултету 
Ун:аверзитета у Беоrраду; 

- проф. мр Жарко Вучковић, рэдв:о ангажовање на Ун:иверзнтету у ИстоЧRом 

Сарајеву-Организациона једюпща АЛУ Требиње; 
- доц. др BeJJIOd}{J) Каравел:н.ћ, радно авrажовање на Факултету уме.ности 

У!!Юlерзтета у Н.пmу. 

vп 
Сенат Универзитета једногласно је донео одлуке о давању сагласности на избор 

у звања следећих наставника: 

Медиwmскu факултет -
др Бранко Михајловић, избор у зваље редовног професора за ужу наУЧRУ област 

Орална хирургија; 
др Сузана Матејић, избор у з:вање редовног професора за ужу научну област 
Судска медиднеа; 

др Давица Вукићевић, избор у звање редовног професора за ужу научну област 

ПатолоШI<а анатомија; 

Др Драган Марјановић, избор у зваље ванредног професора за ужу научну област 

Пародоатолоrаја и орална медицина; 

др Мшm:ца Мијовић, избор у звање ванредног nрофесора за ужу вауча:у област 

П~n:олошка ан~n:ом.е:ја; 

др Бисерка Ђорђевић-Недељковић, избор у звање доцента за ужу научну област 
Иатер.аа меДИ'Цl:!На-IIRеумофтяз:е:олоrnја; 

др Саша Табаковић, избор у зваље доцента за ужу научну област 
Максилофац:нјална хнрурrяја; 

Др Слав.аша Матејић, избор у звање доцента за ужу ааучну област Хирургија; 
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др Бож:адар Одапо.ве:ћ, избор у зgаље дoцeirra за ужу аауq:ну област Xиpypnrja; 

др Ил:t:~ја Драrојеваћ, избор у звање доцеата за ужу научну област Биохемија. 

- Правяи факултет -
др Радомир Стојановић, избор у звање ванредног професора за ужу 

социолошко правну научну, област; 

• др Сава Акси.ћ, избор у звање ванредвоr професора за ужу теоријско правну 
па)'"'(ЯУ област. 

• Природно-математич-ки факултет-
- др Биљана Декић, избор у звање 1ЭЭ.Rредноr професора за ужу научну област 
Органска хемија; 

- др Војислав Јовааовић, избор у звање вааредноr nрофесора за ужу научну 

област Индустријска и примењена хемија; 

• др Милена Петровић, избор у звање доцента за ужу научну област Лримењееа 
матемт-я:ка. 

-У'!11тсљсЮ1 факултет-

• Миљан Миљковић, избор у звање наставника страног језкка-Еаrлескн јези:к. 

Факултет те:uн1чких 1;1аука -

др Брав.ко Пејо.вић, .избор у звање редовног nрофесора за ужу научну област 

Производно машинство и индустријски инжењер.иш; 

др Предраг Ле.кић, избор у звање ванредног професора за ужу научну област 
ЕлеКtроюnса, аутоматя:ка и м:икроrqхщесорски системи; 

др Миљан Јакшић, избор у звање .ванредноr професора за ужу научну област 

Технологија подземне експлоатације; 

др Милена Премовић, избор у з.вање доце1:n:а за ужу научну област 

Материјали; 

Јелена Вукићевић, нзбор у звање наставника страног језика - Енглески језщ; 
Сла.в!lt(а Caвl'!!i., избор у звање настав!ШКа etpaнor језика - Еаrлески језЮ<:; 
Евrенија Костић, избор у звање наставника страног јез:ака - Руски језик. 

-Фа~-ултет уметности-

- др Бранка Гуrољ, избор у звање доцента за ужу научну област Историја 
уметности; 

Ивана Qпьаgовић, избор у звање доцента за ужу теоријско уметничку област 
Коаtрапункт; 

Јелена Радоичић, избор у звање наставника струqноr предмета за ужу 

стручно уметнИ'П<)' област Комплементарни клавир. 

-Филозофски фа~-ултет-

др Мирјана Лончар-Вујновић, избор . у звање редовног професора за ужу 

на)'"'(ЯУ област А.Б:rдофона юьюкевност; 
др Мила Алечко.вић-Нш<оли!i, избор у звање .ванредноr професора за ужу 

научну област Omnтa психолоmја и мерење у психолоm:ји. 

УШ 
Сенат УШIВерзитета једногласно је дао саrласвост на реферате о урађеним 

докторским дисертацијама: 
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Медпдивски факултет -

дисер.ацяја под називом: "НеурофизиоnоШ!<а и неуропсnхолоmка процена 
коmитивноr статуса болесии:ка након исхемичкоr можданог удара", кандвдата 
Мирјаве Дејановаћ; 

дисертација под аазw~ом: "Оцена ризика појаве психопатолошких реакција 

током лечења псnходерматолошких поремећај а", кандидата Лидије Дејановић. 

- Природно-матемаТRЧЮ!: фа:куmет-

дисертација под називом: "Примена математИ'IКИХ модела као .нв:струмента 
Ю!формационих технолоrнја за процену за.rтха резервЈ.tИХ делова у авио 

индустрији", кавдидата мр Наташе Коатред. 

-Фu.--уm·ет за спорт и физИЧ!(О васпитање-

дисерта~щја под називом: "Разлике у н:явоу ко1ю11ивн.их, музичких, конативна:х 
и социјалних димензија код тrлесача и плесачица и љюсов уrицај .на успех у 

народнm,1 1mесов.1:1ма ", кащwдата мр Биљане Kapaeo.s. 
- Факултет техничких наука -

- дасертација под називом: ''Прилог мерењу напона и струја уз приме.ау 
матрич.них трансформа~щја и препознавање симетр.нч:них компоненти", 

канщщата мр Уроша Јакшића. 

IX 
Сев.ат Уuнверзитета једногласно је дао сагласност на предлоге тема докторских 

дисертација: 

Медицдвски факултет -

тема под насловом: "Артефицијатm прек:ад трудноће и њеrове 

псахосоматске последице ", кандидата Мирјане Јовановић; 
тема под насловом: "Комnјуrер.азовала томоrрафска а.в:rиоrрафија плућа я 

ехокардиоrрафија код nлyl'iнe ембо.rmје", каRдЦДата Бојана Томића; 

тема под насловом: "У лога и значај мијелоrrероксsдазе код запаљења црву љка 

у деце и корелација са клиничким и биохемијск.ам nараметряма", кацдидата 

Алексаадре Секулић-Фрковић; 

тема под насловом: "Инфекција и настанак премалиrних и малшннх лезија 
доњег ген:и:галноr тракта", кан.дидата Ра.дМW:tе Урошевић; 
тема под насловом: "Систематска биомаркери инфламацнје и ЈСваЈ\Вl:ет 

жнвота безубих и крезубих пацијената са хровичном опструкrивном болешћу 
плу!iа", кандццата Даниеле Ј окаћ. 

-Праваu: факуЈЈТет -

тема под насловом: "Способност за наслеђивање у српском цраву", кандвдата 

мр Бранка Милетића. 

- Прарод:во-математачки фаl<)'лтет-

·rема под насловом: "Анализа флоре и фитоrеографска прШ!адност планине 

Роrозпе ", кандидата мр О,швере Паповић. 
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Ректор УНЮЈерзmета IIpOф. др Срећко М:ила"Ш.!Ј. mrформнсао је npacyrнe о 

праспелом до.пису ( Саоnmтељу за јавност) Наставно-научног већа и Савета 

Медяцю1скоr факут:ета; подRесrwма наставника Медицинског факултета, који указују 

на несавесност орrава посдовођења проф. др Радета Грбића, декана Медицинског 

факутет.~, као а о Премогу закључака Одбора за образовање, науку, технолошк:и 

развој и информатичко друштво Народне скуuшrиве Репубше Србије са седюще, 

одржане 15.10.2015. године; захтевима професора: проф. др Војкана Несторовића и 
проф. др Александра Ћорnа за присуство.вање сеr(НИЦ.И, а који су поменути на 19. 
седшщи Сената, одржаној 9. јула 20!5. rоДШiе . Ректор је мишљења да би поменути 

ваставющи требало да прасуст:вују приликом разматраља ове тачке дневног реда и 

пита присутве да ли су са -гам сагласни ? 

Учешће у дискусији узео је декан Медицинског факултета проф. др Раде Грбuћ, 

супротстављајући се овом пред.r1оrу: ,, Овде се поново један ма.111 број наста1:1ю1ка 

ставља испред чптавоr Факултета. За следећи Сенат ће сви ови наставRRо;и .11 сарадющи 

којн су били присупm на седници Наставног већа rражитв. да присуствују Сенату, да и 

они кажу оно шта имају. Мислим да је непримерено да се на седmщу Сената доводе 

наставници који ће изаосити .веке своје ставове, а да се при томе не уважава једво 

Саоnштење које је поmисао председник Савета факултета, једяо саопштење које је 

једногласно усвојио Савет факултета, и једно саопштење које је од присупmх 73 
наставШ(!(а и сараднm<а на Нас-rавном већу за које је гласало 68 нас-rавника и сарадшп<а 
а против свега 5 наставника и сарадника који већ дужи временски период пншу 
ра.злич:яте дописе на раз11ИЧИ1:е адресе. Значи, за следећи Сенат ће сви ови наставН1l1I11 и 

' сарадющи, који су бил:и присутн:и на Наставном већу, доћи да кажу оно што мисле и 

оно што имају. Значи, тражиће да буду равноправви са онима који долазе. Ја саы 

про"I:!Цао ово, М:ИCЛffiv! да !fИСЭ..'1,f имао прилике да прочита..1v1 раније, али све ово што овде 

roune, све је нещто што смо Ю<С nута qули, иеwто што је било на претпрошлом Сенату. 

Овде у саопштењу за јавност стоји јасно да Наставно веће и Савет осуђују такво 

понашање наставника и да се тражи: од Сената и од руководства У ниверз~пета да се 

онемогући једно неарrумешо=о изношење разл'Я"!Итнх неистина. На вама је да 

одлучите ко lie присуствовати овој седници Сеnата, али lieтe Gnтn у обаве:ш да 

обезбедите присуство свима онама којн буду затр3Ж1,1ЛИ да присуствују следећем 

Сенату". 

Ректор Милачић је напrасио да ће сви којн у негатавном к0втексту буду 

поменути, доб!ПИ право да кажу оно шrо мисле. ., Ја мнсЈI.ИМ да треба примити 
поменуте професоре, оин ће бити присутан само у вези са овом тачком.Ови су се мени 

обраћали пре три месеца и ја их нисам примао. Након тоrа су уследюш познщи 

догађаји и ми смо и рекли на Сенату јула месеца да све остане ва нивоу Универзитета, 

да не иде вав У в:и:верзщета. А,ж, пошто овде имамо Зах.ев, неуобичајено је да ес 

Уннверзнтету овако шаље Саопmтеље за јавност. Ја сам бно декан шест година, три 

године ректор, ово ми је десета година како сам у Ректорату и никада се овако нешто 
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RИЈе десило, да имамо саопштење, тако да ја мне~ да је ово преседан први пуr 

учињен. И да тамо стоји, значи да уколико то не ставимо на дневни ред ја не бих ШI 

стављао ово на дяевm ред, в:вти бих звао, нити би прихватио да присуствују друrи 

професори. Али о:вде стоји да а:ко ми то ве урадимо, да he се захтевати то што ће с~ 
обавеста-п. ivf.юшст.1рство, ја мислим одмах треба обавестити за све, шта год имате, 

яеправшшости, треба се обавестити Канцеларија. Зато бих ја замолио да се позову 

професори који су стигли. 

Декан Грбић сматра да " ако се на дневни ред стави допис од петоро наставF.rша, 
онда треба ставити и допис од 68 наставника, тако да ово није уоtIШТе примерено да се 
на дневни ред стави неn01'nисани допис од петоро настав.БШ<а". 

Стнм у вези, ректор Милачић је истакао: .. Не, ја са.'М вам и npoIПml nyr рехао да 
је било шест дописа и да су сви редом бюm: noтnиca:rm, mro сам вам: на претпропиој 
сеедници и показао. Вн пренебрегавате чиљеницу да је б.яло шес:r доnиса и да је један 

допис уврштен у двевmз ред. Ниса."1 ја могао да уврстим свих шест дописа који који су 

упућеюt на адресу Ректората са Медицинског факултета. Према томе, и неуобичајеяаје 

nракса да се на ова1<ав начин обраћамо, мн то знамо. Саопштење за јавност издаје 

Факултет, а ве Универзитет ? Ево, обраћам се .н професорима који су присуrни. Ми 

смо уважи,111 ваш захтев да присуствујете данашњој седници Сенэ:rа. Декан нам се 

обратио Саопштењем за јав1:1ост; ми смо то ставиm1 на дневви ред, али сам встовремево 
испоштовао и ово што сте ви тражили." 

Присутним члановима Сената обратио се проф. Др Војкан Несторовић, 

представивши се као наставНИI< Медицинског факултета у Пришr.ини, са Института за 

физиологију. За.хвалио су у своје и:ме и у име наста.вНИI<а и сарадню<а Медицинског 

факултета који више од 18 месеци покушавају да успоставе легитиман рад на 

Ме.дю(Шiском факултету, а са.'М'ИМ тим и на Уии:верзитету. У наставку дискусије изнео 

је следеће: ,, М7дшщнскя факултет је један од десет факултета вашег универзитета. 
Некад био цењен и престижаи факултет , у задње време постао је генератор 

нестабилности на овом Универзитету. Заједно са наставви:ц.ама које сада представљам 

пре l 8 месеци покушали смо да врло конструктивним разrо.вором са деканом Грбићем 

урадимо пози=в:е радње за наш факуmет и да нерегуларности, које су се јавиле у 

старту искључимо. На добронамерно указн:вање о пропустима рада Факул-rе-rа, дежан је 

реаговао репресивним мерама. Своје неистомишљешr.ке ж.и:гоmе код остал:и:х колега, 

проглашава нх криминалцима, ш:изофревичарима, руmитељима Факултета н 

Унв:верзктета. Мене свуда и на сважом месту назива криминалцем, па је између осталог 

ва овом · Сенату ю јула месеца, меие и rрупу професора, који се не слажу са 

аезакоmm~:м радом назвао криминалном групом. Међути:м, да бн био убедњивији 

вероватно, умешао је и моју породицу и рекао да се и о.е:а бави крв:ми:е.алв:им радњгма. 
Захваљујем се још једном, господине ректоре, што сте нашли за сходно и омогућили да 

пред свама вама укажем на позадину напада професора Грбића на мене и ва моју 

породицу. Одговорно тврдим да никада нисам осуђиван, IШ ја ШI било ко Други из моје 

уже и шире породице за било какво кривично дело. Али користим прилику, када сам 

стављен у такву конотацију, господине декане, да упитам Вас, овде, па о:вом 
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противзаконито. Постоје званични папири, постоје звавич,ш извештаји, нема l!И1'аквих 

проблема. Колеrе су поднеле своје пријаве које су имале, тако да ако сам ја рацио 

прQТИВЗаковито али и за вишак уписаних студената Закон предвађа шrаје казна, то је у 

домену прекршаја. Нигде :ве mrшe у Закону да декан треба да се смени због тога шrо је 

примио вишак студената. Где то пише, у ком закону? Који су то елементи због којих 

декан треба да поднесе оставку, и да се смеЮI? И :ва крају крајева, ко то треба да смени 

декана? Ане1<си уговора-па ја кад сам дошао на место декана 45 настав:вя:ка и саращrи:ка 
на нашем факултету је било са анексима. Шта сам ја требао, nреко нооя да дам 45 
отказа? Па смо то довели у ситуаrщју, ево и сада смо реm.нли юrроблем у сарадљи са 

Министарством. Прошлог пет:ка сам ја био у Министарству и са помоћни:ком ми:вистра 

Шуваковим и са њиховом правном службом смо изнашли: нач:и.н да регулишемо статус 

сарадника у настави преостал:их, који су бил.и на анексима. На нашем факултету до 

краја године више неће бити ни једног наставни:ка и сараднш<а са анексима" 

На ову исцрпну дискусију надовезао се ректор Милачић, ваводеliи да овде није 

у mпању само вишак студената . ., Мн смо увек били за то да што више студената буде 
уписано на наш универзитет. И где год је било прилкке, вч сами знате, траж;т0 смо и 

обра11ал.и се да се ycrиme што већи број студената. Али проблем је овде кцда не уrmшете 

81. а ymnneтe 157. На друm."1 факултетима знате како то функционише. Yll1icyje се 80 
студе.вата, проширује се листа за још 20, први испод листе се уписује до 100. места. 

Значи, овде је у питању замена теза. Није само у питаљу !П1'О сте уписиваrm студенте са 

Medical School-a, да ли је то факуmет или академија ја не знам, .вего је ствар у томе nrro 

сте их уписивалн за време стеq:аја. Знач:а, уведен је стечај, чини мн се, у марту месецу а 

тамо у уверењу о положеним исП11Т11Ма стоји датум из априла месеца. Студенти не могу 

да полажу испите док је стеq:ај у току". 

У9.ецrће у дискусяј.и опет је узео декан Грбић и обрати.вши се ре::тору навео да 

постоји нешто што се зове Просветна янспекци;ја и да тумаче.ње Закона о високом 

образовању, заачн маццат за тумачење Закона, има Просветна инсаекц.ија. 

Penop Милачић је истакао да бат о тим стварима и говори: ,, Зашто је било 
поmшrrаваља исmrта? Ме:в:и су се обраliали новинари и n:итали су ме у вези неке 

ди:пломе. Ја ca.>.i рекао да не знам о чему се ради, избеrавајуоя да дам взјаву_ 

новинарима. Дао сам само једном изјаву да нећу да потписујем док Министарство не 

донесе коначну ОЈЈЈГfКУ о томе. Затим су ме питали да ли з.аам да је та диплома изда~:а 

јуна месеца 2014. године, па сте је поништили 2015. rодвне jyna месеца, па сте је 

издали оцет сецrембра месеца 2015. године. Ја мислим да је то стварно урушавање 
креднбимсrета ове янст.итуције п да је проблем код нас управо због тога. Када нас 

n::ятају за објашњење, ја нисам дао нови:нарима ви објашњење нн информације. PeI<ao 
сам да liy сачекати шrа ће рећ.и Мшшстарство, а вв одлячно знате, и на почетку смо 
разrовараля да сам исто био прО'ПIВ тог упкса. Ако Медвдннс:ки факултет у Беоrраду 

уписује, у реду је, упксујте и ви. Уколико донесете одлу:ку на Зајецв:иця мецшщнских 

факу;пета, уписујте, нико ту яе може да прави проблем. И управо је проблем нас-тао 

око тоrа. С друге стране, ми се сва овде Од.,Ш'ШО познајемо између себе. Сви знамо 

наше вртtае и наше маs:е, па према томе одлично знамо ка:кви смо, п 1:0 нам је можда а 
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!<раrујеваЧЮ! факултет смо после тоrа добили податак да је у априлу месецу један број 

студеgата полагао тај једаg иcmrr и МЈ! смо на осеову тоrа тим студентима понюпmmr 

испите ю аnралског рока. Према томе, све је jac:so, Мквистарство зна mта је рађено, 
како је рађено. Ја опет кажем даје ту било :crrra nротввзаконито рађено, Мшщстарство 
би сигурно реаговало. Ја само хоћу да кажем једну ствар деканима н сенаторима: проф. 

Војкан Несторовић је био мој цротивкандидат иа изборима. И све ове приче. су биле и 

пре тоrа, и ја сам добио на свих десет катедри гласове. И био сам једини кандидат на 

НаСТ3Вном већу. Зашто је све ово покренуто, шта је била жеља, то је све јасно". 

Након ове дискусије ректор је дао реч цроф. др Божидару Мил9шевићу, који је 

навео следеће: ., Ја сам био укључен и у ogy седнипу на којој сам говорио када су 

помињана проф. Несторови!i, проф. Ћорац и још један професор. И тада смо говориmr 

да није у реду да користимо ову юrституцкју, овај Сенат, као највишf1 орrап 

Универзитета, да би смо неке ствари и изговорили и ири<rал.и и користи.ЈШ неке изразе 

који нису адекватни датој ситуацији. И тада смо инсистирали да се та nрнча стави у ад 

акта; да то затворимо, да то буде на юrвоу Универзитета, на нивоу факултета и да 

изађемо из тоrа кеукаљаноr угледа, неукаљаног образа Ушmерзнтета. У том тренутку 

сам н рекао да мя , углазном, као декаtrн, као '!Ланови овог Сената, идемо неком 
лwшјом маљег отпора, линијом незамерања међусобног. И генерално, за ове три год!!l:!е 

смо добро радили. Говорим о претходном сазиву Сената до момеата када су рас1111сани 

избори за ректора и за дека.не факултета. Од тоr тренутка no'tIOЬe срозаваље угледа 

Уаиверзнтета и угледа овог Сената. Ја ово говорим емоти:вно, говорим као појединац, 

као професор овог уннверзитета, не као декан. Ми смо дозвоЛИЈШ да се о ономе што се 

износи на Сенату и Савету Универзитета говори по кафанама и кулоарима разним. 

Значи, дозволюm смо да се по кафанама праве листе декана. Поменута је аутономија 

Универзитета и дааас. Аутономија Универзитета је неприкосновена, институт сваке 

високошколске уставове. Аутономија Уаиверзитета говори о томе да не може ни један 

локални nommrcrap да утиче ко ће бити декан факултета или ректор Универзитета. AI<O 

дозволимо да било ко од тях локал~шх па и неЮDС других високорангирашrх 

сrолнт!Nара, менн као декану, могу да кажу: Ако не урадиш то за два дана, ниси тн ту, 

биће неко други - онда rде говоримо о квалитету студирања на овом нашем 

универзитету. Наш универзитет јесте у веома тешкој ситуацији, у једном по,шrвчком 

окружењу у коме треба да даје допринос опстанку овог народа и сопственом опстанку. 

Све док се будемо бавила неким ствара-ма којяма, хојама се бавимо н овде, данас на 

Сенату, ми нећемо моћ.и да изађемо из те прl'tЧе где црознвају Пряштинскн ун:нверзите,:. 

као тамо кеки ункверзнтет. Приштински уннверзитет и овај Сенат, а сваки декан, и 

сваки сенатор мора да погледа о чему се ради, мора да гласа по савести, и по 

прави.лима, и по закону. У овој ситуацији ова дискусија је изнуђена. Декан Грби.h је 

помев:уо професоре и сма'!ра.1\4 опра.вдав:им што су они доI.ПIШ овде да образлож~ своје 

аргументе. Међутим, в:исмо мн ни суд, ни било хаква устааова која може да се одреди о 

тим стварима. Постоје институције које се тиме ба.ве. У одређеном делу rде се помиње, 

ја сам: одгледао, вара.вно, и с:вима.к са сеДВЈЩе Одбора и видео да nостојя много 

оптужби, много ствари које нарушавају, не само углед Медицинског факултета, него и 

углед Пољопривредног факутета, као саставног дела Универзитета у ПрНШ1ини са 
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nрв:временим седяшrем у Косовској Мm:poswni. Елем, ако 1'1..111.(амо све те ствари на 

столу а покушали смо да их избеIЋемо, морамо да донесемо неш суд. У овој ситуацији 

законитост рада декана је у некој мери ван оквира овог Сената. Зна'Ш, ми не можемо да 

се бавимо око плата, финансија -то је у ингеренцијама менаџмента, пословsе по1щтяке 

као правног субјекта, у то нећу да улазим.За мене је врло дискутабилна ситуација, 

господо, око анекса уговора. Једна је од врло важних ствари која нарушава 

кредибилитет и функционисање Универзитета. Шта ако је неки доцент или ванредни 

професор био члаs Комисије за одбрану докторске дисертације у моменту када је на 

анексу уговора? Ја се извињавам, ја као декан не смем овом Сенату да одузмем право да 

звање доцента траје пет година и да је овај Сенат дао некоме звање од 01.0 1.2010. 
године до 01. 01. 2015. године. После 01.01.2015. године то више Н11је доцент, mt 

ваиредmr сrрофесор, то је само доктор. Ако је као такав учествовао у неr<ом органу, у 

некој комисаји, постазља се сmтаље леrа.~rности и леrитямности таквюс одлука овог 

Сената. То зна•rи да постоји реапно, и субјективно r-ледано одговорност декана. О 

субјективној одговорности I01c1<io ту да одЛ)"{)'јемо; нисмо ни да одлучујемо о томе шта 
је no мени у овој ситуацији, самим тим што је све дошло на ниво на који је дошло, 

постоји објективна одговорност декана. С обзиром да је декан Раде Грбић, у више 

наврата, заједно самном, говорио да није рођен у фотеља, .и ако је дошло до овога да је 

озбиљно нарушен углед Универзитета, молим вас, самим тим и овај допис овога 

председника Савета у коме говори да ће он обавести-m надлежна министарства и 

Канцеларију за К и М је одраз oпmrer расположеља и опште атмосфере улоге овог 

уЮ1Верзитета у друштву, нарочито на Косову. Јер овде опет пов:ављам, да сутра може 

да ме смени било ко, ја ћу да поднесем оставку ако је то интерес државе и не интересује 

ме фотеља, и то са.>,[ доказао вю:nе r.ryтa и в:а вюде места, и немам проблема .нm<аквог јер 

ја сам редовН11 професор уни:верзи:rета, то в-е може вико да ми узме, може само 

позицију, и у пензију кад одем на надгробном споменику ће ми писати професор. Бити 

фующионер, би:rи декан, то је релативаа ствар и временски ограничена.· Не дозвољавам 

да се користи институција овог универзитета за веке л:ичне rrромоције, за ремећење 

реда установљеног на Уииверзитету. Молим вас, ово је први пут да је овај универзитет 

у два мандата, ако гледате реално имао декане и ректоре у складу са Заr<оном о в.исоком 

образо:зању. Од 1999. годнне, наовамо, мешали су нам се разни министри. Молим вас, 

ја не желим да сазнајем ко је декан Пољопривредног факултета у кафани, на неком 

crrnc.кy, који је неко наrrрав.ио и дао тамо неком политичару. У овој ситуацији, ја 

сматрам, а пози:зам де.кана Грбића да поднесе оставку. Слажем се са тим да је нарушен 

његов леrит:и:митет као декана, и са.'1!ВМ својю,1 деловањем је довео у питање интеrрнтет 

овог УН11Верзитета. Нема личн:их ствари, ово је објективна ствар. Ја се борям за овај 

универзитет, ја живим од овог универзитета, живим од свог рада. Ако ra ве буде, ја 
већу имати где радити. !У1:в знэ..-.,:10 колика је хиперпродукција не само на нашем 

ушmерз.итету и хиперпродукција доктора gаука и различитих профила. Сутра, господо, 

са тим Таr<ВИМ и јаким стручњацима ми нећемо моћи да се носимо укоЈI'Ю<о ве будемо 
имали институцију на којој ћемо моћи да будемо професори. Ја се извињавам 

члановима Сената DПО сам мало гласније говорно и пrro се са новим члановима 

упозаајемо у оваквој ситуацији". 
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Ректор Мила'Шћ је у потnуностп подржао дискусију декана Милошевића :и 

њеrов предлог, истичући да је потребно радити у циљу очува.ња Универзитета я у 

заштяти његових иптереса. 

У наставку седаице ректор је дао реч декану Грбићу, :који се у даљој дискусији 

осврпуо на претходно излаrаље декана Милошевића." Ево, дежан Милошевић овде 

прича да се залаже за закот:11:ост у раду, а он ради једну незакониту радњу. Тражи од 

колеге декана да под:аесе оставку. Нема никаквих проблема, Ви то можете да тражите, 

ја оставку већу да поднесем! Када буду дошли званичви папири, и ако буде зваиич:~mх 

папира, а очигледно их нема, да се овде води једе.а хајка проnоз мене, то је очигледно. 

Једна хајка, у којој учествују појединци и :из овог Сената, и поједwщи из руководства 

Ушs.верз;пеrа. Ја оставку нећу да поднесем. По Закопу на који ,се Бп, колеrа декаве, 

позивате, декана има право да смени Савет, на предлог Наставног већа, а не Сенат. 

Према томе, овде говоримо о анексима. Ја ћу да лоднесем оставку оноr тренуrка кад 

поднесу оставке и декани са других факул1:ета, на којима ис,о и:ма наставвкка и 

сарадника са анексом. То су биле неке изнуђене ствари, то су неке спеЦ]i!фнч1юсти, 

нажалост, наше кадровске сrrецифнчности. И ја бих волео да кад расщ1шемо коRКУЈ)с за 

сарадНИI<а у настави да ва.'<! се јави специјалиста, на.ма се јави лекар оп:r.nте праксе, који 

може да буде у наст~и две rодине, а ви ааправmе за две rодиае, где је 

специјализација? Најкраћа специјализација на медицmш је чеn~ри године, а ви за две 

године ваправате специјалисту кога ћете да бярате у асистента. Ту специфичност су 

разумели у Мшmстарс-rву просвете. Ја сам у петак био на састанку у МнниС1"11рс-rву 

просвете и са помоћнкком мшшстра Шуваковим изнаmли једно законско решење, 

решили смо тај проблем сарадmп<а у вастав,а. Тако да опет, ја кад сам дошао яа место 

декана, 45 иаставВШ<а и саращrика је било са анексима. Да Щ! сам ја требао да дам 45 
отказа, да угрозим акредитацију Факут-ета? Сигурв:о не. Према -томе, све оно ппо је 

рађеао на Медицинском факултету је рађено у шпересу Факултета. Постоје органи 

који ће да просуде да ли је рађено у складу са Закоgом F1ЛИ ае. На крају крајева, већ је 

доста тога и урађено, има доста .извештаја". 

Ректор је, затим, дао реч декану Милошевићу који је навео следеће: .. Ја сам се 
позеао ан на који закон када сам говорио о оставцв. Наса.'<! ја говорио о смени. Ја сам 

потпуно свестан, као и Ви, да смена може да дође само од одређешrх окоЈШосrи и ко 

може да смени дексШа. Савет факутета је тај, то је уцраво о.а;а реч о аутономији 

факултета и а"уrономији Универзитета у првом делу. Ја нисам тражио то, ја сам рекао: 

позвао сам Вас, лично, не по закону неком. Мислим да је морално, с обзиром ва опо 

шго се издешавало у задњих годи:ну дана да поднесете оставку, јер уrрожея је рад 

вашег факултета и углед вашег факултета. Што се мене тиче, ја немам нишrа лпчво 

про1"ИВ Вас и није шrкаква хајка". 

Декан Грбић обратио се професору Милошевићу: ,, Управ<> у тим кафана."!а о 
којима причате, Ви сте учествоватr у cмeH<h'vfa декана. Немојте да мене прозивате за 

неке ствари". Декан Милошевић је одговорио: .. Ја не седам по кафанама и немојте тако 
пауша.т:tо да причате. Ја нисам имао проблем с тим, па ја сам вel:i декан и није уопште 
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хај1<а проnrв Вас. Ја сам рекао да постоје дасте 1<оје се праве по кафанама н пе ЗВ:<IМ an:o 
се Ви аалазюе у томе". 

Ректор lvfилач:и:ћ је поводом овога нагласио да када се о стзарама, везан:нм за 

У!IШlерзюет расправља у кафанама значи да нема аутономије: ,, Нас једв:но штити 
аутономија. Не можемо с подозрељем говорити о варуш11Вању аутономије, вего ви и 

сами знате, углавном стари декае.и, када смо rод имали разговоре, све шrо смо 

доrоворюш, све је испоаn:овано. Нш<ада се није десяло да дођете код мене да вам ја 

кажем једно, а кад одете од мене, 'ШМ затворите врата, да· вам кажем друго. Јер то не 

прИЈШС!И' нн месту на коме седимо н ви и ја, не приличи нашим годинама, пе пршmч:и 

нашем образоваљу. Уве1< са.',{ се залагао за један коректан однос, који треба да ю!амо, а 

не за миСТЈ:tфЯЈ<овање реалв:оr стања тиме што ћете неког омаловажити или ПО!<азата да 

је гори, а да сте ви, язиад аекога или бољя и паметнији". 

Зaвpmimro:я своју дискусију, ректор је реч дао декану Арсићу. 

Проф. цр Небојша АрсиВ: ,, Нисам био на тој јулској седнкци, нешrо сам начуо, 
читао Са.\1 Њвод из записНШ<а. Морам да кажем да ј е за мене који долазн са Тех:в.К'U<оr 

фа!<уЈПета ово нека врста "deja vu". Ми који дуже седимо у овом Сенату, задњих шест и 
више година, памтимо ситуацију, можда и гору вероватно, када се ,адашњи Сенат исто 

бавио слич:н:им mrrањима, када је исто стављен предлог за траже!Ње оставке тадашњег 

декана. Ја мислим да смо се сви ми трудили да у досадашњем раду избегавамо 

ситуације, бар мени лично, претпоставља.м и свкма нама, да неком ко седи са нама све 

ове rодиие, вежемо омчу око врата. Ја сам покушавао да прочитам све папире, нисам 

гледао снимак са Скупштинског одбора, јер нисам био ту, био са.'<! на ауту. Наравно, 

моrу сад да кажем да немам појма о чему се ради. Можда би било лакше да се 

язјашњава.\1 110 овом тпаљу да л:и је Раде Грбић непријатељ, да ја нисам са њим у 

добрим односима. Подједнако би било тешко да против било кога дигнем руку за или 

против. Хоћу да кажем шта мени упада у очи. Прво, уnада ми у оч:и и питам Радеrа као 

декана, да 11И се Савет или Наставно веће изјаmљавало о овим предлозима 

Скупmmнскоr одбора? ( Декан Грбић: ,, Не, то је Предлог за!<Ључака Скупшпшскоr 
одбора, не ЗЗ!<Ључхrn"!) Сматрам да је то требало да буде тачка бар на Наставном већу 

ако ае и иа Саве1'у. Па добро, да се предупреде Закључци. Декан ГрбиВ је навео да 

,,нема потребе, ако Скупштински одбор доаесе закључак, нема пробпема; ово је 

Предлог закључака и оно је поднео један од присутних посла.IОU{а који mrje чак ШI члан 

Одбора. То је Предлог закључака, то није усвојени закључак" 

Након овога декан Арсић је наставио дискусију: ,, Свн се ми трудимо, оно што је 
ре1<1ор рекао, да се заиста не мешамо у ствари других факултета, посебно ми кој.а смо 

прошли већ кроз све то, колико смо емотивно проnатtши, тако да ми је жао што је до 

овакве ситуације дошло. То још nо:казује потребу да људи међусобно морају да 

разговарају, да декан не сме да исказује охолост нн према коме, без обзира да ли му се 

саговорник свиђа, с њям мора да прича. Ово ппо је решено, заиста ствари треба држати 

у кући. Нюсо од нас ае сме да ради незакоНЈПо, али сматрам да су ту државни орга.ни 

коки треба да коатрол:ишу законитост рада нас, као органа пословођења ва свој.нм 
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факултетима. Зато у вези са овим захтевом: да ли подржавате незаконито понашање 

декана? - ја IIR'ПIO о томе не могу да се изјашњавам о законитости юm незаконитости, 
јер пред собом немам ни један акт неке надлежне институције кој.и ће да каже: де.кая је 

направио неко незаконито :кривично дело. О овој другој тачки, наравgо да лн ћете 

ставити на гласање, ие знам, изјасннћу се. Неко је помињао кафане. Ја, Раде, морам да 

те гледам у очи и да те питам. Био сам у иностранству и дошле су до мене rлacIO:Ie, 

кажу - смењен ректор. Ко га смењује, у договору са локалним полнтИ'!арЮ4а? То је 

мени кључ:но у целој овој ситуацији. И ми смо имали анексе. То је за меае 

ирелевантно. Зашто? То је потврдила &спекпија рада на мом ф.а:култету, кад је биrrо 
исто ово што сада причају за анексе, то је било и код мене. То је послед.еда кашњења 

извештаја, рецензентна комисија не достави азвеmтаје на време и: онда се даје анекс до 

завршетка. То је рађено на мом факултету и ја немам шта да кријем. Ми смо то реlШ!ЛИ 

и Инспекција је то подврднла. То се ради 11 на друrнм факултетима по Србији: из 

објективних разлога, нпр. болестан је рецензент и не достави извештаје на време итд. 

Декан Грбић је упитао: ,, Знач:и било је анекса и на вашем факуЛ'1-ету" ?- .. Наравно, ја 
нисам овде судија да судим, нити хоћу да се мешам у послове било кога од колега 

декана. За мене је , Раде Грбићу, овде релева1:1тно да пи си ти покушао да смешrm 
ректора незаконитим путем ? .. Не, које су моје ин.rеренrо~је да ја могу да сменю,1 
ректора"- одговорио је декан Грбић. - ,, Немаш ин.rеренције, да имаш, можда би ra 
смекио. Него ја тебе питам као човека да кажеш овде пред свима нама. Ја ћу о томе да 

се одредим према теби, не према некоме ко даје анекс, не према некоме :ко се огрешио о 

ове људе - то ће да одреде надлежни орrани, суд, инспекција. Ја не моrу да пре-узимам 

улогу поротника, ни судије, нисам правник. Ја ca.w чуо од дpyrm< орrана и од људи 
званичника да си ти покушавао да смен:и:ш ректора. Било је реч:и о смени де:кана, о 

смени ректора са локаЈШИМ политкчарима"! Декан Грби!\ је ово негирао, а репор 

Милачић је потврдио да је то тачно! Декан Арсяћ је наставио: ,, Раде, !ШКО мени не 
може да нареди шта ћу ја да кажем, ево пред свим овде људима одговорно причам. 

Нити ме је ректор звао да каже: Арсо, нападни Грбяћа, оа то зна. Ја и он имамо 

коректан однос у смиспу сарадње, поштовања институције Ре:~.."Тората и Факуmета. 

Могу и у све живо да се закунем да никада вије звао да ми каже: УдРИ по Грбиl\у, дај да 

ra сме1U1Мо. Знача, а.ла са.',\,! чуо, и са пол:ит.а:ч:ке стране да си то покушавао иза леђа и 
радио аа смени ректора. То је оао што је мене забопело Раде Грбићу, гледам те у О"Ш и 

.кажем". 

Декан Грбић је одговорио: ,, Гледам и ја тебе у очи и кажем - ја 1Шсам члан ви 

једне странке, овде има људи који су чланови владајуће странке. Према томе, ја yon=e 
нисам у позЈЩИји да одлучујем да ли ће неко б.lПИ смењен и да ва било који начин 

утичем да ли ће неко бити смењен. Можда је века институција задовољна шm 

незадовољаа нечијим радом. Али то ради појединац, не радим ја, нити ја имам ту моћ 

да притискам· Владу, премијера или министра просвете за смену ректора". Декан Арси!\ 

му је приговорио да изврће његове речи, а декан Грбић је рекао да то ~е ч:ини. Декан 

Арсяћ: ,, Изврћеш моје pe<m! Нисам ја рекао да тв притв:скащ премвјера, Владу. 
Наравно, ја сам причао о твојим акпrвностима. И ја нисам члан ни једне партије. ,. Ацо, 
а које су то моје активности? - упитао је декан Грбић два пута. ,, Па то, на смени 
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ректора, сас-rавд!I' са ПОЛВ'Пf'iарвма, са овим са о.1mм" - одrоворио је декан Арсић. 

Декан Грбнћ је -ro негирао, наводеqи да то није у реду а декан Арснћ одговорио: 
"Мислим да је вЈШiе ово у реду веrо да диrвем руку и тражим твоју оставку. МиСЈЩМ да 

је управо због неЈсЯХ nplirЧa све ово я nокреауто. Морао са.\1 ово да ти кажем овде, пред 

свима зарад свог мира и да сутра могу да те гледам у очи, а -m можеш да окренеш 
главу" - овим је декан Арсић завршио своју дискусију. 

Приводећи крају ову тачку дневног реда, ректор је дао реч проректорки за 

нас-rа:ву проф. др Душанки Јововнћ, која се сложила са дискусијом декана Apcrilia, 

ис-rичући при томе следеће: ,, Би знате да сам ја у два мандата била декан, значи у 
другом мандату када сам бма декан, ректор је био професор Срећко Милачић, који ј е 

ректор и сада у другом мандату; викада ме није позвао, не само због професора 

Грбића, декана Медицинског факултета, ве.ћ ни због једног декана, како би ми биIЈо шта 

сугерисао, иако сви знате да смо ми велики дугогодишњи пријатељи. И морам с-rварно 

да кажем, како је сада рекао декан Арсић, да су ме јако заболеле ове приче око тога да 

декан Грбнћ хоће да смени ректора, wто ме је стварно изненадило, јер знам да је проф. 

Грбић изабран за декана други мандат а нащ ректор ва свих десет факултета. 

једногласно. Декан Грбић је упао у реч питањем: ,, Па иде и прича да. ректор хоће да 

смев:и декана, па wта ћемо сада да радимо" ? Проректорка Јововић се извинила u 
замолила да јој се дозвопи да заврши дискусију. Значи, св.и ви знате да је ректор 

Милачић једногласно предложен на свих десе-r факултета, па и на вашем факултету; 

затим на Сенату и на Саве-rу једногласно язабран за ректора Универзитета. Зато ми је 

ова прича изненађујућа. Тим поводом смо се чули декан Арсић и ја, који је ме је тада 

из иностранства позвао да mrra да ли је тач:на информацнја о смени ректора, urro сам ја 
и потврдила да ту информацнју имам већ три дана. 

Ректор Ммачић је поводом овога нагласио: ,, Истина је најјаче оружје, све је ово 
та<шо, не бих помињао људе, јер зна се која интересна група стоји иза целе ове приче. 

Ви то сами знате, не бих ја да вам причам, ово је звав:и'i!П! сасrэ..аак. Оно што сам рекао 

мало пре, одлично се познајемо и одлично знамо ко је у тој причи". 

Декан Грбић је поново узео учешће у дискусији: ,, Ми смо седницу свели на 
рекла - казала. Исто као што може-rе ово да. причате, ис-rо тако до мене долазе пр0Че да 

ректор хоће да сме~rн декана Медшw11ског факуmета. И то зва,\1 поуздано rде је 

изговорено. Према rоме, занета је аеозбаљно да ми на Сенату nрича."'!о прТ1.Че, јесте, 

чуло се и то тако. МиСЈХЈ!СМ, на основу тога што се npf!'la да де:кан хоће да смени ректора, 
есад ћемо да rражимо смену деr<ава. Заас-rа је gепримереао".· 

Penop је истакао да бн ~ао на гласање предлог декана N1илошевића и 
обратио се професорима Војкану Нес-rоровнћу и Александру Ћорцу да нanyc-re 
седницу. ,, Имамо предлог да се подрже закључци Скупштинског одбора за образова~ье, 
науку и технолопrкя развој д предложи декану Грбићу да поднесе ос-rавку. Ко је за тај 

предлог"? 

За реч се јавио декан Арсић: ,, Молим Вас, ректоре, ја бих се са.\10 ограничпо на 

подржавање Прещrоrа Скупшт1П1с1<:ог одбора, без прејудицирања, немојте да нздвајамо 
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nојед:пве предлоге. З'аа'П!, Предлог за:кључака Скупштинског одбора, о томе прис.ајем 

да гласам, ве пристајем да гласам за опције". 

Ректор Милачић се сложио са ов01t1 предлогом и ЈШтао ко је за? 

Декан Грбић се nosoвo јавно за дискусију: ,, Сам:о ја бах још нешто да пре 
гласаља кажем. Овде Сенат покушава да прејудитrра одлуку Скушпхинског одбора." 

Скупштнаски одбор је донео Предлог закључа:ка и G.кушптинс:ки одбор је у Предлогу 

закључака истовремено тражио и проверу мера које је Медицински факултет спровео. 

Према томе, Предлог закључака не значи и закључак. Сенат, ово је злоупотреба у 

смислу да се прејудицирају одлуке, закључци Скупштинског одбора. Значи, када 

Скупштински одбор буде донео закљуqке, овда може да буде изјашњавање. О Предлогу 

закључака се још није изјаснио. Скупштински одбор lie се тек изјасюrrи о овом 
Предлогу закључака. Ово је rrрејущщирање ствар.и, ово је једна про-rЮ!Законнта радња". 

Наков овако дуге расправе, приступило се гласању. 

Сенат Ун.и.верзю·ета донео је Одлуку о прихватању Предлога закључака Одбора 

за образовање, науку, тех.нолошк.и развој и иаформаТИ'UСо друштво Народне скупштине 

РепубЈШке Србије, са седниnе, одржаsе 15.10.2015. године, а поводом пр~:rrужбн у вези 
са радом високошколских установа - органа пословођења, односно Медшщискоr 

факултета Универзитета у Приштини са привременим седнштем у Косовској 

Митровнци н декана факултета проф.др Радета Грбића. Наиме, од 19 (деветнаест) 
riрисутs.ю< чланова Се:аата Универзитета, 18 (осамнаест) је гласало ЗА, а Ј ( једая) је 
бно ПРОТИВ, што значи да је од 1 О факуmеrа у саставу У нкверзнтета, овакву одлуку 
подржало укупно 9 факултета. 

XI 

Проректор за међународну и међууниверзитетску сарэд:њу проф. др Александар 

Јовановић упознао је присутне са реализацијом Уговора о научно - образовној сарадњи 

са Бе!П'ородс.ким државним технолошким универзитетом "В.Г.Шухов" из Руске 

Федераunје 

XI-1 

Проректор је, такође, аоднео Извештај о досадашњој усдешпој ваУ'П!О -
образовној сарадњи нашеr универзитета са Белrородским држазЮ!М технолошким 

универзитетом ,,В.Г.Шухов" вз Руске Федерације, као н предстоје.ћим активностима за г 

школску 2015/2016. rодииу. 

XI - 2 

У циљу реализације riредвнђеЕIИХ актив!Iости, Сенат Унн:верзитета једногласно 

је донео Одлуку о расЈШсивању Конкурса за студентску размену са БДТИ ,,В.Г. 

Шухов" у школској 2015/20 16. години (летњи семес.ар ), за по четири студента 
Економског факуmета, Факултета техничких наука и Фмозофскоr факутета ( са 
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