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На основу члана 41 став 1 тачка 7) Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), а поводом разматрања Молбе Универзитета у 
Београду – Машинског факултета број 1094/1 од 27. јула 2020. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 29. октобра 
2020. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за упис/исправку уписа носиоца права 
коришћења у Катастру непокретности, на згради која се налази на 
адреси Краљице Марије број 16, уписаној у Лист непокретности 1166, 
КО Палилула, на КП 1988/2, КО Палилула, укупне нето површине 
19.507м2 у корист: Универзитета у Београду – Машинског факултета.

II Ова сагласност даје се за потребе доказивања испуњености 
стандарда квалитета простора и опреме у поступку акредитације 
Универзитета у Београду – Машинског факултета.

III На основу ове сагласности Универзитет у Београду – 
Машински факултет се може уписати код надлежног Катастра 
непокретности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
Универзитет у Београду – Машински факултет доставио је 

Универзитету у Београду Молбу број: 1094/1 од 27. јула 2020. године 
(примљену на Универзитет у Београду 17. августа 2020. године под 
бројем 03-612-2561/1-20) за давање сагласности за упис, односно 
исправку уписа носиоца права коришћења на згради Универзитета у 
Београду – Машинског факултета, на адреси Краљице Марије бр. 16 у 
Београду, уписаној у Лист непокретности број: 1166, на кат. парцели 
1988/2 КО Палилула.

У молби се наводи да је тражена исправка уписа у лист 
непокретности број: 1166 КО Палилула неопходна јер приликом 
оцене испуњености стандарда у поступку акредитације за доказивање 
тражених стандарда у погледу квалитета простора и опреме (стандард 
11), факултети морају доказати да поседују, односно користе одређене 
просторне капацитете.



Гласник Универзитета у Београду2

Уз Mолбу су доставили: Решење НОО Палилула, Одељење за 
комуналне послове, број 05877 од 14. маја 1957. године, којим је издата 
грађевинска дозвола Машинском факултету Универзитета у Београду 
да може подићи зграду факултета у Ул. 27. марта у Београду; Решење 
СО Палилула бр. 05-14060/1 од 28. децембра 1963. године, правоснажно 
8. фебруара 1964. године, којим је Универзитету у Београду дозвољено 
да може употребљавати зграду Машинског факултета у Ул. 27. марта 
бр. 80 у Београду; Извод из Листа непокретности 1166 КО Палилула у 
којем је Универзитет у Београду уписан као корисник зграде високог 
образовања, на објекту преузетом из земљишне књиге, на кат. парцели 
1988/2 КО Палилула, облик својине – државна и извод из земљишних 
књига ЗКУЛ 4437, КО Београд 2, за кат. парцелу 1988/2, на којој је 
уписана кућа к. број 1а Машинског факултета у Ул. Рузвелтовој и угао 
27. марта и три дела зграде, двориште, дограђени део Машинског 
факултета и школско двориште у површини од 1ha 95а 71м2.

Универзитет у Београду – Машински факултет користи наведене 
непокретности на кат. парцели 1988/2 КО Палилула у складу са 
наменом од изградње до данас и стара се о редовном одржавању 
објеката на којима није било промена у погледу корисника, односно 
означени простор користи као непосредни држалац.

Републичка дирекција за имовину Републике Србије је по захтеву 
Универзитета у Београду, актом број 954-2194/2020-02 од 9. октобра 
2020. године, известила Универзитет у Београду, позивајући се на 
одредбе Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 - други закон, 108/16 и 95/18), којима су поред осталог 
уређена имовинска права Републике Србије, да није предвиђено давање 
сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије за 
подношење захтева за упис, односно исправку уписа носиоца права 
коришћења на непокретностима. 

На основу свега наведеног донета је Одлука као у изреци. 

(Београд, 29. октобар 2020. године; Број: 612-2561/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 43 тач. 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/20), чл. 18 Пословника Сената Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Беораду“ бр. 134/07, 157/10 и 181/14) и 
Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 193/2016), на седници одржаној 14.10.2020. године Сенат 
Универзитета у Београду донео је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 4 СТАВ 2 
ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА  

И ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Одредбом чл. 4 ст. 2 Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику гласи: „Члан етичке комисије и Одбора 
за професионалну етику не може бити позван на одговорност због 
мишљења или става датог током разматрања предмета и доношења 
одлуке у поступку осим уколико његовим поступањем нису остварена 
обележја законом предвиђеног кажњивог дела.“

Ову одредбу треба разумети у смислу да члан етичке комисије 
(укључујући и етички одбор Универзитета) и Одбора за професионалну 
етику не може бити одговоран због гласа који је дао приликом 
одлучивања о предмету поступка нити због мишљења изнетог у 
образложењу одлуке или приликом разматрања предмета. Сврха ове 
одредбе је спречавање позивања на одговорност због коришћења 
права на изражавање слободног уверења, става и мишљења, пошто 
би такво позивање на одговорност било у супротности са домаћим и 
међународним прописима који за предмет имају заштиту људских права 
и основних слобода, због чега је било неопходно да оно буде изричито 
искључено из механизама који су на располагању субјектима који се 
позивају на правни оквир Универзитета у Београду или га примењују. 

Поред тога, одредба не искључује одговорност члана етичке 
комисије и Одбора за професионалну етику због повреде Кодекса 
професионалне етике, већ забрањује да он буде санкционисан само на 
темељу гласа, мишљења или става које је изнео.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На седници Сената универзитета у Београду, одржаној 
14.10.2020. године, в.д. Генерални секретар др Владимир Микић и 
Универзитетски омбудсман проф. др Младен Милошевић поднели су 
заједничку иницијативу за усвајање аутентичног тумачења одредбе чл. 
4 ст. 2 Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику универзитета у Београду, у циљу отклањања недоумица и 
доприношења ширем разумевању важности и циља члана 4 става 2 
Правилника, која је једногласно усвојена. 

Заједничка иницијатива за потребу доношења аутентичног 
тумачења уследила је након ступања на снагу допуне Правилника 
о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду, увођењем става 2 у члан 4 и расправе на 
првој наредној седници Сената, одржаној 9. септембра 2020. године, 
поводом тумачења смисла и домашаја одредбе наведеног става. 
Расправа је одржана у оквиру тачке дневног реда седнице која је била 
посвећена Иницијативи за стављање ван снаге Правилника о допуни 
Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду од 8. јула 2020. године.

Ова одредба је израз општеприхваћених правних начела, 
потврђених и релевантним одлукама Европског суда за људска права. 
Она гарантује слободу уверења, мишљења, гласа и изражавања 
и њом се онемогућава деликт мишљења, који је неприхватљива 
категорија у савременој правној држави и који представља директно 
кршење људских права утврђених Уставом Републике Србије 
(„Службени гласник РС“ бр. 98/06) и потврђеним међународним 
уговорима о људским правима и основним слободама. Недопустиво 
је санкционисање чланова академске заједнице због њихових ставова 
или гласања у комисији или одбору, односно, било којем колегијалном 
органу. Члан 4 став 2 Правилника гарантује да члан комисије или 
одбора неће бити санкционисан уколико је једино што му се ставља 
на терет – глас који је дао или образложење које је изнео (осим ако 
изношењем тог мишљења није повредио норму казненог права). 

Погрешно је тумачење по којем одредба члана 4 став 2 искључује 
одговорност члана комисије или одбора због поступања супротног 
нормама Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду. 
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Уколико током рада у комисији или одбору, лице повреди Кодекс 
професионалне етике својом радњом или учини одређено кажњиво 
дело, његова одговорност не може бити искључена. Циљ ове одредбе 
није да уведе апсолутни имунитет чланова комисије или одбора, већ 
да заштити њихово право на слободу уверења и гласа. 

Ово аутентично тумачење објавити у Гласнику Универзитета у 
Београду. 

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61214-3442/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду6

На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. 
закони), и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020 
и 214/2020), на предлог Наставно-научног већа Медицинског 
факултета и Наставно-научног већа Стоматолошког факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују на 

студијске програме који се организују на Универзитету,  
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,  

за школску 2020/2021. годину

УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују 
на студијске програме на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2020/2021. 
годину:

- У складу са предлогом Медицинског факултета, на интегрисане 
академске студије Медицина, на српском језику, 360 ЕСПБ, уписаће се 
укупно 70 самофинансирајућих студената.

- У складу са предлогом Стоматолошког факултета, на докторске 
академске студије Базична и клиничка истраживања у стоматологији, 
180 ЕСПБ, уписаће се укупно 10 самофинансирајућих студената.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 06-3336/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члaнa 2 и члaна 3 став 1 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 206/18 и 213/20), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године донео је 

О Д Л У К У 
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање 

професор емеритус у школској 2020/2021. години

1. У текућој школској 2020/2021. години може се доделити 
звање професор емеритус за осам кандидата, професора у пензији 
Универзитета у Београду, и то за по два кандидата из сваке од четири 
групације факултета.

2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до 15. 
марта 2021. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 612-3505-1/20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 
тачка 45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу 
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 21. септембра 2020. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 21. септембра 2020. 
године, ради давања сагласности, а на основу члана 43 став 1 тачка 45 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
6. октобра 2020. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.Београд, 14. октобар 2020. год.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61212-3024/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/3-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Филозофија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 14. 
новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/4-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Социологија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 26. 
децембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/5-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Психологија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 6. 
фебруара 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/6-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Педагогија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 6. 
фебруара 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/7-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Андрагогија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 14. 
новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/7-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/8-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Историја, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
20. марта 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/8-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/9-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Историја уметности, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 26. 
септембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/9-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/10-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Археологија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
22. маjа 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/10-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/11-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Етнологија - антропологија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/11-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/12-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Класичне науке, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/12-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/13-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Филозофија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 14. 
новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/13-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/14-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Социологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
23. јануара 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/14-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/15-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Психологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 6. 
фебруара 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/15-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/16-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Педагогија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 6. 
фебруара 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/16-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/17-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Андрагогија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 14. 
новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/17-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду24

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/18-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Историја, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
20. марта 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/18-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/19-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија историје, Друштво, држава, транзиција (Society, 
State, Transition), на српском и енглеском језику, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 

Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-356/2013-04 од 4. јула 
2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима 
за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/19-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду26

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/20-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Историја уметности, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
10. октобра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/20-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/21-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Археологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/21-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду28

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/22-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Етнологија - антропологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/22-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/23-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Класичне науке, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/23-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/24-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Филозофија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
17. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/24-2)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/25-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Социологија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
20. марта 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/25-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/26-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Психологија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 
од 8. маја 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/26-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/27-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Педагогија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/27-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/28-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Андрагогија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
7. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/28-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/29-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Историја, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
20. марта 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/29-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/30-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Историја уметности, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
10. октобра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/30-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/31-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Археологија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/31-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/32-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Етнологија - антропологија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02652/2013-04 
од 8. маја 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/32-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3211/33-20 од 8. октобра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Класичне науке, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 5. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-2652/2013-04 од 
3. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 2. октобра 2020. године. 

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

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61201-3243/33-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 и члана 
44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, 
бр: 13/54 од 11. септембра 2020. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, 02-08 бр: 61202-3075/2-20 од 24. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бранко Јовчић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 3. јуна 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Биохемија и молекуларна 
биологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 21. јула 2020. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Јовчић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 15. септембра 2020. 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 17. септембра 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. септембра 2020. године дало је мишљење да се др Бранко Јовчић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-3075/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 и члана 
44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, 
бр: 13/55 од 11. септембра 2020. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, 02-08 бр: 61202-3076/2-20 од 24. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јула 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Морфологија, систематика 
и филогенија животиња, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 25. августа 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Вера Николић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 15. септембра 2020. 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 17. септембра 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. септембра 2020. године дало је мишљење да се др Вера Николић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-3076/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Економског факултета, бр. 1643/1 од 9. јула 
2020. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, 02-03 бр. 61202-2622/2-20 од 6. октобра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Трифуновић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област: 
Економска теорија и анализа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 27. маја 2020. године, 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” бр. 
883, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област: Економска 
теорија и анализа.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. јуна 2020. године, 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 8. јула 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејан Трифуновић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 13. јула 2020. 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 30. септембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 6. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Дејан 
Трифуновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. oктобар 2020. године; Број: 61202-2622/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Математичког факултета, бр: 283/4 од 4. 
септембра 2020. године и мишљења Већа научних области природно-
математичких наука, 02-04 бр: 61202-2951/2-20 од 29. септембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зорица Станимировић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну 
област Нумеричка математика и оптимизација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 10. 
јуна 2020. године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. јула 2020. године на 
сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 
4. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Зорица Станимировић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 15. септембра 2020. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21. септембра 
2020. године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
електонској седници одржаној од 28. до 29. септембра 2020. године 
дало је мишљење да се др Зорица Станимировић може изабрати у 
звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-2951/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 725/6 од 
17.9.2020. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-3070/2-20 од 28. септембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Саша Живановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Производно машинство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 2020. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Производно машинство, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. јула 2020. године, 
објављивањем на сајту и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 17. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Живановић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет је дана 21. септембра 2020. 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 22. септембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28. септембра 2020. године дало је мишљење да се др Саша 
Живановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-3070/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 и члана 
44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Факултета за физичку 
хемију, бр: 722 од 16. јула 2020. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, 02-08 бр: 61202-3074/2-20 од 24. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Мојовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу научну 
област Физичка хемија-биофизичка хемија и динамика неравнотежних 
процеса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију (у даљем тексту Факултет) је 20. 
маја 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Физичка хемија-
биофизичка хемија и динамика неравнотежних процеса, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 23. јуна 2020. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 16. јула 
2020. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Милош Мојовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 15. септембра 2020. 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 17. септембра 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. септембра 2020. године дало је мишљење да се др Милош Мојовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-3074/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог 
Изборног већа Факултета организационих наука, бр. 05-02 број: 4/45 од 
26.8.2020. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 
бр. 61202-2272/10-20 од 28. септембра 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Младен Чуданов за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Организација пословних система. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 19. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Организација 
пословних система, због истека изборног периода. Извештај Комисије 
за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на 
увид јавности дана 20. маја 2020. године, објављивањем на сајту и у 
Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 24. јуна 
2020. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Младен Чуданов изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 30. јуна 2020. 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 30. јуна 2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јула 2020. године размотрило је целокупну документацију и 
донело Закључак којим се одлаже доношење одлуке, односно давање 
мишљења по предлогу Факултета за избор др Младена Чуданова 
у звање редовног професора за ужу научну област Организација 
пословних система и налаже допуна Реферата Комисије о пријављеним 
кандидатима, оценом о доприносу кандидата академској и широј 
заједници, уз посебан осврт на учешће кандидата у етичким комисијама 
Факултета и импликације истих на академску и ширу заједницу.

Факултет je допуњени Реферат доставио Универзитету 11. 
септембра 2020. године. У документацији Факултета је наведено 
да је Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима 
допунила Реферат и исти упутила Изборном већу и декану Факултета, 
с образложењем да није извршена суштинска измена реферата, те исти 
није стављен на увид јавности. Комисија и Изборно веће Факултета су 
имали у виду мишљење Универзитета од 23. јула 2020. год, добијено на 
захтев декана Факултета, у коме је између осталог наведено да општим 
актима Универзитета није изричито прописано да се реферат комисије 
о пријављеним кандидатима, који је допуњен на основу закључка 
већа научних области, ставља на увид јавности, као и да је, уколико 
је у питању суштинска измена реферата, а не техничка корекција, 
потребно измењени реферат ставити на увид јавности због могућих 
евентуалних примедаба. На основу предлога Комисије за припрему 
извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на 
седници одржаној дана 26. августа 2020. године, усвојило је допуњени 
Реферат и донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Младен Чуданов изабере у звање редовног професора. Универзитет 
је допуњену документацију коју је доставио Факултет ставио на web 
страницу Универзитета 22. септембра 2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана 
28. септембра 2020. године размотрило је целокупну документацију и 
од 24 присутна члана Већа (од укупно 27), са 15 гласова „за“, 5 гласова 
„против“ и 4 „уздржана“ гласа дало мишљење Сенату да се др Младен 
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Чуданов може изабрати у звање редовног професора за ужу научну 
област Организација пословних система.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-2272/12-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 218, 30. октобар 2020. 55

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Факултета oрганизационих наука, 05-02 
бр. 4-47 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа научних 
области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-3252/2-20 од 6. 
октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. 
октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Славица Цицварић-Костић за редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет oрганизационих наука, за 
ужу научну област: Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет oрганизационих наука („Факултет“) је дана 3. јуна 2020. 
године, у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
бр. 884, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област: Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. септембра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли, сајту и у библиотеци 
Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној дана 23. септембра године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Славица Цицварић-Костић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 24. септембра 2020. 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 30. септембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 6. октобра 2020. године дало је мишљење да се др 
Славица Цицварић-Костић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. oктобар 2020. године; Број: 61202-3252/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Факултета политичких 
наука, бр. 02-1454/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-3251/2-20 
од 6. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Душан Павловић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу научну 
област: Политичка економија и финансије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука („Факултет“) је дана 11. марта 
2020. године, у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: 
Политичка економија и финансије.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. јуна 2020. године, 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 17. септембра године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Душан Павловић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 24. септембра 2020. 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 30. септембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 6. октобра 2020. године дало је мишљење да се др 
Душан Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. октобра 
2020. године разматрао је захтев 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. oктобар 2020. године; Број: 61202-3251/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 218, 30. октобар 2020. 59

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22 и члана 
44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1 Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 1971/1 од 24. августа 2020. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
02-02 број: 61202-3048/2-19 од 22. септембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бојан Ђорђевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну област 
Библиотекарство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је 18. децембра 2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Библиотекарство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. јануара 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној 24. августа 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бојан Ђорђевић изабере у 
звање редовног професора.

Филолошки факултет је 8. септембра 2020. 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 15. септембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. септембра 2020. године дало је мишљење да се 
др Бојан Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. октобра 2020. 
године разматрао је захтев Филолошког 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се доставља 
факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 14. октобар 2020. године; Број: 61202-3048/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 
207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације медицинских наука број: 06-2881/5-20 од 21. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. 
септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У1

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија - Ветеринарска медицина, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет ветеринарске медицине је дана 16. септембра 2020. 

године поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-564/2014-
04 од 24. октобра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на 
седницама од 17. јуна и 16. септембра 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 21. 
септембра 2020. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2909/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
1 Напомена: У прошлом броју „Гласника Универзитета у Београду“, бр. 217/20, техничком 
омашком је објављен погрешан текст Одлуке Сената Универзитета, бр. 06-2909/2-20 од 
23. септембра 2020. године. У овом броју „Гласника Универзитета у Београду“ објављујемо 
исправан текст наведене одлуке.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 
207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације медицинских наука број: 06-2881/3-20 од 21. септембра 
2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. 
септембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У2

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних основних и мастер академских студија из медицинских 
наука – Ветеринарска медицина, 330 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет ветеринарске медицине је дана 16. септембра 2020. 

године поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-564/2014-
04 од 24. октобра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на 
седницама од 17. јуна и 16. септембра 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 21. 
септембра 2020. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. септембар 2020. године; Број: 06-2907/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
2 Напомена: У прошлом броју „Гласника Универзитета у Београду“, бр. 217/20, техничком 
омашком је објављен погрешан текст Одлуке Сената Универзитета, бр. 06-2907/2-20 од 
23. септембра 2020. године. У овом броју „Гласника Универзитета у Београду“ објављујемо 
исправан текст наведене одлуке.
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На основу члана 4. Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
149/2009), доносим 

О Д Л У К У

За школску 2018/2019. годину додељује се награда „Студент 
генерације“, следећим студентима:

1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
  ТЕОДОРА АРСЕНИЈЕВИЋ, 9,53
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  СОФИЈА МАРКОВИЋ, 9,97
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
  МАРИЈА ЗЕЉКОВИЋ, 10,00
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  ВЕРИЦА ЈУГОВИЋ, 9,65
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
  АНА ПЕТРОВИЋ, 9,97
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  ПРЕДРАГ ЈЕКИЋ, 10,00 
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  МАТИЈА СРЕЋКОВИЋ, 10,00
  МИЛИЦА ЂУКИЋ, 10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
  МИЛАН ЈАНКОВИЋ, 9,89
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  ИСИДОРА БАЊАЦ, 10,00
  НЕМАЊА УСЕИНОВИЋ, 10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
  СИМОНА ЈАЋИМОВИЋ, 10,00
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
  КОНСТАНТИН БАБИЋ, 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
  НЕМАЊА ВЕЛИЧКОВИЋ, 10,00



Гласник Универзитета у Београду64

13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  НЕДА НИШИЋ, 10,00
14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
  МИЛО ТОДОРОВИЋ, 9,94
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  СТЕФАН ВУЛОВИЋ, 9,87
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
  МИХАЈЛО ГРЕЧИЋ, 9,64
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
  СВЕТОЗАР ГАВРИЛОВИЋ, 10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
  ЈОВАН МAЦУТ, 9,72
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
  НИКОЛА ЦУКИЋ, 9,97
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
  МАЈА СТАМЕНKОВИЋ, 10,00
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
  СТЕФАН ДИМИТРИЈАВИЋ, 10,00
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
  ИСИДОРА ИВАНОВИЋ, 9,59
23. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
  МИЛИЦА МАРКОВИЋ, 10,00
24. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
  МАРКО КАПЕЛЕТИ, 9,57
  ИГОР ЗЛАТОВИЋ, 9,57
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
  НАТАЛИЈА МАНЧИЋ, 9,59
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
  ТЕОДОРА БУЛОГ, 9,75
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  МАРИЈА ШИНДИК, 10,00
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
  ВУКАШИН ЗОРИЋ, 10,00
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  НЕДЕЉКА ДЕЈАНОВИЋ, 9,96
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30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
  АЛЕКСА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 10,00
31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
  ПЕТАР НЕШКОВИЋ, 9,74

(Београд, 08. септембар 2020. године; Број: 612-1733/16-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-научног већа Грађевинског 
факултета од 17. септембра 2020. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Растислав Мандић, редовни професор 
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области грађевинско-
урбанистичких наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Ненад Иванишевић, редовни професор 
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 5. октобар 2020. године; Број: 612-3140/3-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-научног већа Грађевинског 
факултета од 17. септембра 2020. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Драгослав Шумарац, редовни професор 
Грађевинскогфакултета, чланства у Већу научних области техничких 
наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Ратко Салатић, редовни професор Грађевинског 
факултета, за члана Већа научних области техничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
30. новембра 2022. године.

(Београд, 5. октобар 2020. године; Број: 612-3140/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), на предлог Наставно-научног већа Математичког 
факултета од 25. септембра 2020. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор 
Математичког факултета, чланства у Већу научних области природно- 
математичких наука, због одласка у пензију.

2. Именује се др Предраг Јаничић, редовни професор 
Математичког факултета, за члана Већа научних области природно-
математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких 
наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 5. октобар 2020. године; Број: 612-3120/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 133а Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/20), а у вези са чланом 4 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 197/17 и 208/19) 
и дописа Пољопривредног факултета, бр.377/1 од 19. октобра 2020. 
године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ  

ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Разрешава се др Саво Вучковић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, чланства у Већу научних области 
биотехничких наука, из разлога наведених у члану133а Статута 
Универзитета у Београду.

(Београд, 29. октобар 2020. године; Број: 612-3640/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


