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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20), чл. 5 и 20 Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20) и 
Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 193/16, 196/16, 
197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19 и 214/20), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ  
СТУДИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Члан 1
Овим Правилником ближе се уређује састав, начин рада и друга 

питања од значаја за рад Етичке комисије студија при Универзитету (у 
даљем тексту: Комисија).

Члан 2
Комисија има пет чланова од којих су:
• три из реда сарадника и наставника ангажованих на студијама 

при Универзитету,
• један студент уписан на студијски програм студија при 

Универзитету 
• један запослени у Стручним службама Универзитета.

За сваког члана Комисије именује се заменик.
Председника и чланове Комисије именује Сенат Универзитета 

на предлог ректора, након консултовања председника Већа за студије 
при Универзитету.

Члан 3
Мандат чланова Комисије траје три године и они могу бити 

поново именовани.
Мандат студента траје годину дана.
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Члан 4
Комисија даје мишљења поводом захтева за утврђивање повреде 

Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
Кодекс).

Члан 5
Комисија има секретара којег именује ректор.
Секретар врши стручно-административне послове за потребе 

Комисије, води евиденцију о изреченим мерама, даје потребна 
обавештења учесницима у поступку и раду Комисије и обавља друге 
послове по налогу председника Комисије.

Члан 6
На конститутивној седници чланови Комисије бирају заменика 

председника из реда чланова Комисије у звању наставника или 
истраживача.

Седницама Комисије могу да присуствују и лица која на седницу 
позове председник Комисије.

Члан 7
Председник Комисије:
– сазива седнице Комисије, 
– предлаже дневни ред и председава седницама Комисије,
– потписује акте које доноси Комисија.

Члан 8
Поступак пред Комисијом покреће се подношењем захтева за 

утврђивање повреде Кодекса (у даљем тексту: захтев), у два штампана 
примерка.

Захтев садржи личне податке и потпис подносиоца.
У случају непотпуног или неуредног захтева, или захтева по којем 

није могуће поступати, Комисија ће поступити у складу са чланом 
11 Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду и чланом 4 Правилника о поступку 
утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова.
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Члан 9
Уредан захтев председник Комисије доставља лицу против којег 

је поднет, ради писаног изјашњења у року од 15 дана и сазива седницу 
комисије у року 30 дана од дана пријема уредног захтева.

Комисија даје мишљење на основу навода и података из захтева, 
предметне документације и, по потреби, додатних појашњења.

Комисија одлучује већином гласова укупног броја чланова, 
јавним гласањем.

Комисија даје мишљење у писаном облику, у року од 120 дана од 
дана пријема захтева и доставља га ректору.

Члан 10
Ректор у року од 15 дана од дана пријема доставља Извештај са 

мишљењем Сенату, ради изјашњавања. 
Сенат може да донесе одлуку којом се захтев одбија, или одлуку 

којом се лице против којег је захтев поднет оглашава одговорним, на 
основу чега ректор изриче одговарајућу меру за повреду Кодекса.

На основу одлуке Сената, ректор доноси одлуку у року од 15 
дана. 

Одлука из става 3 овог члана доставља се подносиоцу захтева 
и лицу против којег је захтев поднет у року од осам дана од дана 
доношења.

Члан 11
Лице против којег је захтев поднет и подносилац захтева могу 

на одлуку ректора из члана 10 овог правилника поднети жалбу Сенату 
Универзитета у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Изузетно, лице којем је изречена мера јавне осуде може Одбору 
за професионалну етику да поднесе захтев за преиспитивање одлуке 
Сената донете по жалби, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Одлука Одбора за професионалну етику је коначна.

Члан 12
На поступање по захтеву за повреде из члана 21-25 Кодекса 

примењују се одредбе Правилника о поступку утврђивања 
неакадемског понашања у изради писаних радова.
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Ако је захтев уредан, председник Комисије у року од осам дана 
од дана његовог пријема доставља захтев лицу против којег је поднет, 
ради писаног изјашњења у року од 15 дана. 

У року од осам дана од пријема писаног изјашњења из става 2 овог 
члана, уколико постоји основана сумња на постојање неакадемског 
понашања, Комисија доставља захтев Сенату ради именовања стручне 
комисије (у даљем тексту: Стручна комисија).

Сенат именује Стручну комисију и упућује захтев Већу за 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне 
студије, као и Националном савету за високо образовање, за именовање 
по једног члана. 

Стручну комисију из става 4 овог члана чине: два члана из 
одговарајуће или блиске научне области, које именује Сенат; један 
члан којег именује Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне 
и трансдисциплинарне студије и један члан којег именује Национални 
савет за високо образовање. 

У саставу Стручне комисије не могу да буду наставници или 
истраживачи који су претходно написали позитивну рецензију рада, 
ментор и чланови комисије за оцену и комисије за одбрану, као ни 
потписници званичних извештаја.

Стручна комисија у року од 60 дана од дана именовања доставља 
Комисији образложено стручно мишљење. На образложени предлог 
Стручне комисије, овај рок у изузетним случајевима може бити 
продужен за додатних 60 дана. 

На основу стручног мишљења из става 7 овог члана и изјашњења 
из става 2 овог члана, Комисија у року од 30 дана саставља Извештај 
са мишљењем и доставља га ректору.

Извештај из става 8 овог члана ректор доставља Сенату, ради 
одлучивања. 

На основу одлуке Сената из става 9 овог члана којом је утврђено 
неакадемско понашање, ректор у року од 15 дана изриче мере 
предвиђене чланом 16 Правилника о раду етичких комисија и Одбора 
за професионалну етику Универзитета у Београду.

Члан 13
Лице против којег је изречена мера и подносилац захтева могу 

на одлуке из члана 12 став 10 овог правилника поднети жалбу у два 
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штампана примерка Одбору за професионалну етику у року од 15 дана 
од дана пријема одлуке.

Члан 14
Универзитет води евиденцију о изреченим мерама.
У евиденцију из става 1 овог члана уносе се: лични подаци 

учиниоца и врста повреде етичких начела, изречена мера и датум 
доношења одлуке.

Изречене мере јавне опомене и јавне осуде чине саставни део 
досијеа наставника, сарадника, истраживача, студента и запосленог.

Члан 15
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 61212-4380/1-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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, 
214/2020 и 217/2020), на предлог Наставно-научног већа Грађевинског 
факултета и Наставно-научног већа Факултета организациоих наука, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. новембра 
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 Грађевинског факултета, на мастер 
академске студије Грађевинарство, на српском језику, 60 ЕСПБ, уписаће 
се укупно 235 студената, 170 на терет буџета и 65 самофинансирајућих.

– У складу са предлогом Факултета организационих наука, на 
специјалистичке академске студије Менаџмент и информациони 
системи, на српском језику, 60 ЕСПБ, уписаће се укупно 35 
самофинансирајућих студената.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 3925/5-20)

 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 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
на предлог Већа за студије при Универзитету број: 06-3500/131-20 од 
26. октобра 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

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

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА 
ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Именују се за чланове Програмског савета:
1. Проф. др Весна Тодорчевић, Факултет организационих наука, 

председник 
2. Проф. др Александар Петровић, Филолошки факултет, 

заменик председника 
3. Проф. др Милош Миленковић, Филозофски факултет 
4. Проф. др Mилан Попадић, Филозофски факултет 
5. Доц. др Предраг Милосављевић, Учитељски факултет 

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 06- 3925/131/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20), а на 
предлог ректорског колегијума, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЕТИЧКОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТА 

Члан 1.
Разрешава се, на лични захтев, чланства у Етичком одбору 

Универзитета, проф. др Гордана Ћирић Марјановић, деканица 
Факултетa за физичку хемију.

Члан 2.
За члана Етичког одбора Универзитета именује се проф. др 

Жељко Томановић, декан Биолошког факултета.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 612-3790/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 61. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20) и члана 6. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета 
у Београду бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20), а на предлог ректорског 
колегијума, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. новембра 
2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

Члан 1.
Разрешава се, на лични захтев, чланства у Одбору за 

професионалну етику, Весна Симић, дипл. правник, Машински 
факултет.

Члан 2.
За члана Одбора за професионалну етику, из реда секретара 

факултета, именује се Милена Лазаревић, дипл. правник, Факултет 
спорта и физичког васпитања.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 612-3503/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 5 Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20) и члана 
2 Правилника о раду Етичке комисије студија при Универзитету, 
а на предлог ректора, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. 
новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ  

СТУДИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Члан 1.
За чланове Етичке комисије студија при Универзитету именују 

се:
1. Проф. др Павле Анђус, Биолошки факултет, члан и председник 

Комисије
– Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет, 

заменик члана
2. Проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет, члан 
– Проф. др Дарко Надић, Факултет политичких наука, заменик 

члана
3. Др Саша Радовановић, Институт за медицинска истраживања, 

члан
– Др Жељко Чупић, Институт за хемију, технологију и 

металургију, заменик члана
4. Бојана Марјановић, дипл. правник, стручна служба 

Универзитета, члан
– Марија Јоваановић, дипл. правник, стручна служба 

Универзитета, заменик члана
5. Лазар Давидовић, студент студија при Универзитету, члан
– Бојана Шаренац, студент студија при Универзитету, заменик 

члана.
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Члан 2.
Мандат чланова Етичке комисије траје три године, осим 

представника студената чији мандат траје годину дана.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 612-3925/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
а на предлог ректора, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. 
новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

Члан 1.
Разрешава се чланства у Одбору за финансије проф. др Љиљана 

Марковић, због престанка радног односа на Универзитету у Београду 
– Филолошки факултет.

Члан 2.
За члана Одбора за финансије именује се проф. др Иван Белча, 

декан Физичког факултета.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 06-3925/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању („Сл. 
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 18. новембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Филолошког факултета, 
бр.2792/3, који је донео Савет Факултета на електронској седници 
одржаној 15-16. октобра 2020. године, осим на члан 12 тач. 62, 63, 64, 
67, 68, 69 и 71, јер се наведене тачке односе на уже научне области 
које се изучавају на другим факултетима у саставу Универзитета у 
Београду.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на електронској 
седници одржаној 15-16. октобра 2020. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
27. октобра 2020. године, разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета са Статутом 
Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 2020. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања 
и дао је сагласност на Статут Филолошког факултета, осим на члан 12 
тач. 62 Филозофија, 63 Естетика, 64 Културолошка антропологија, 67 
Психологија, 68 Музеологија, 69 Архивистика и 71 Заштита животне 
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средине, јер се наведене уже научне области изучавају на другим 
факултетима у саставу Универзитета у Београду.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 612-3502/9-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању („Сл. 
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 18. новембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  
И ДОПУНАМА СТАТУТА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Географског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 5. октобра 2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 5. октобра 2020. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 2020. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 61212-3428/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању („Сл. 
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 18. новембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета организационих наука коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 9. новембра 2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 9. новембра 2020. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на електронској 
седници одржаној 13. новембра 2020. године, разматрао је Одлуку о 
изменама и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење 
о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 2020. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 61212-3913/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању („Сл. 
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 мишљења Одбора за статутарна 
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. новембра 
2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Економског факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 19. октобра 2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Економски факултет доставио је Универзитету у Београду 

Одлуку о измени Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 19 октобра 2020. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на електронској 
седници одржаној 13. новембра 2020. године, разматрао је Одлуку 
о измени Статута Факултета и није дао позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета, јер се наведеном 
изменом Статута Економског факултета не врши промена превода 
назива, већ промена назива на енглеском језику, која се може извршити 
само у складу са чланом 11 став 4 Статута Универзитета у Београду, 
што је у надлежности Владе Републике Србије.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 2020. 
године, прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео 
је одлуку као у изреци.

(Београд, 18. новембар 2020. године; Број: 612-3634/3-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 4. 

новембра 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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 29. маја 2015. год. 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 3. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/12-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 28. новембра 2014. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/13-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 20. марта 2015. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/11-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 29. маја 2015. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/15-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 28. новембра 2014. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/16-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 20. марта 2015. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/14-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма докторских 
академских студија, Право, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Правни факултет је дана 15. октобра 2020. године поднео 

Универзитету у Београду предлог допуне студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-000142/14/2019-03 од 14. фебруара 
2020. године. Допуна се односи на увођење изборног предмета 
„Рецепција римског права у нововековном српском праву" у оквиру 
Правноисторијске уже научне области.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. септембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3540/3-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 29. маја 2015. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/18-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 

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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 28. новембра 2014. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/19-20)

 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: 61201-3697/2-20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27. 
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 бр. 612-00-
377/2014-04 од 29. маја 2015. год. 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 26. 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61201-3697/17-20)

 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. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 4972/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3382/3-
20 од 20. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Симић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Симић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Александар 
Симић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3382/3-20)

 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. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 4690/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3383/3-20 од 
20. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ана Савић Радојевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска и клиничка биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска и 
клиничка биохемија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ана Савић Радојевић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Ана Савић 
Радојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3383/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

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”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 5049/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3388/3-20 од 
20. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ана Видовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (хематологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(хематологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ана Видовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Ана Видовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3388/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) 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 Пољопривредног факултета, бр: 300/9-
2/1 од 24. септембра 2020 године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-3247/2-20 од 13. октобра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бојан Стојановић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Исхрана, физиологија и анатомија домаћих и гајених животиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. 
јуна 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Исхрана, 
физиологија и анатомија домаћих и гајених животиња, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. јула 2020. године, на 
огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 24. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бојан Стојановић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 28. 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 6. октобра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
13. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Бојан Стојановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3247/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

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”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 5069/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3385/3-20 од 
20. октобра 2020. године , Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бојана Матејић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Социјална медицина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Социјална медицина, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бојана Матејић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Бојана Матејић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3385/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17) 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 Пољопривредног 
факултета, бр: 400/9-2/1 од 29. октобра 2020 године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-3842/2-
20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Радивојевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Опште воћарство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Опште воћарство, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. септембра 2020. године, 
на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Радивојевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 30. октобра 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 3. новембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 10. новембра 2020. године дало је мишљење да се др Драган 
Радивојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3842/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) 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 Хемијског факултета, бр: 479/6 од 8. октобра 
2020 године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 
бр: 61202-3579/2-20 од 29. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгица Тривић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област 
Настава хемије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Хемијски факултет (у даљем тексту Факултет) је 24. јуна 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Настава хемије, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 7. септембра 2020. године, у 
Библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 8. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгица Тривић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 13. октобра 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 22. октобра 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
29. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Драгица Тривић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3579/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) 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 Филозофског факултета, бр: 1022/1-III/1 
од 25. септембра 2020 године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-07 бр: 61202-3354/2-20 од 27. 
октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. јуна 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Социологија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. августа 2020. године, у 
Библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Душан Мојић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. октобра 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 20. октобра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 27. октобра 2020. године дало је мишљење да се др 
Душан Мојић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3354/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17) 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 Пољопривредног 
факултета, бр: 400/9-2/5 од 29. октобра 2020. године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-3839/2-
20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Енике Грегорић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Мелиорације земљишта.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Мелиорације 
земљишта, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. септембра 2020. године, 
на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Енике Грегорић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 30. октобра 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 3. новембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
10. новембра 2020. године дало је мишљење да се др Енике Грегорић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3839/3-20)

 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, 214/20 и 217/20), 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 Саобраћајног факултета, број: 342/10 од 22.9.2020.године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
3283/2-20 од 27. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Феђа Нетјасов за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 2020. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Аеродроми и безбедност ваздушне 
пловидбе, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. 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 Феђа Нетјасов 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 22. октобра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Феђа Нетјасов 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3283/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

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: 433/4 од 25. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, 02-04 бр: 61202-
3577/2-20 од 4. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 14. октобра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Лука Поповић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну 
област Астрофизика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 22. 
јула 2020. године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Астрофизика, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. септембра 2020. 
године на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 25. 
септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се 
кандидат др Лука Поповић изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 9. октобра 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 26. октобра 
2020. године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
електронској седници одржаној од 2. до 4. новембра 2020. године дало 
је мишљење да се др Лука Поповић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3577/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

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”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 4893/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3389/3-20 од 
20. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милена Тодоровић Балинт, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (хематологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(хематологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. август 2020. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милена Тодоровић Балинт 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Милена 
Тодоровић Балинт може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. септембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3389/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду52

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, 214/20 и 217/20), 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, 05-02 број: 4-49/1 од 23.9.2020. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 
61202-3285/2-20 од 27. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Миновић за редовног професора на 
Универзитету у Београду –Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Информационе технологије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 1. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Информационе 
технологије, због истека изборног периода.

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

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Миновић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 25. 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 22. октобра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Миновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3285/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17) 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 Пољопривредног 
факултета, бр: 400/9-2/4 од 29. октобра 2020. године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-3840/2-
20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Наташа Дудук, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Фитопатологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Фитопатологија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. септембра 2020. године, 
на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Наташа Дудук изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 30. октобра 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 3. новембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
10. новембра 2020. године дало је мишљење да се др Наташа Дудук 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3840/3-20)

 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. 22 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 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 Медицинског 
факултета, бр: 5042/2 од 23. септембра 2020. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-3386/3-
20 од 20. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Оливера Контић Вучинић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Гинекологија и акушерство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Гинекологија и 
акушерство, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Контић Вучинић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 6. октобра. 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 13.10.2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 20. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Оливера 
Контић Вучинић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3386/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду58

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, 214/20 и 217/20), 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, 05-02 број: 4-48/1 од 23.9.2020. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 
61202-3284/2-20 од 27. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Саша Лазаревић за редовног професора на 
Универзитету у Београду –Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Софтверско инжењерство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 3. јуна 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Софтверско инжењерство, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7. септембра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Лазаревић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 25. 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 22. октобра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Саша 
Лазаревић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3284/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду60

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17) 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: 1070 од 29. септембра 2020 године и мишљења 
Већа научних области природних наука, 02-07 бр: 61202-3682/2-
20 од 29. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Станка Јеросимић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу научну 
област Физичка хемија-квантна хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију (у даљем тексту Факултет) је 1. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Физичка хемија-
квантна хемија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 4. септембра 2020. године, у 
Библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Станка Јеросимић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 20. октобра 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 22. октобра 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
29. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Станка Јеросимић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3682/3-20)

 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, 214/20 и 217/20), 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, бр. 800/6 од 8. октобра 2020. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
3582/2-20 од 27. октобра 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 1. јула 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 17. септембра 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 8. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Живана Јаковљевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 14. октобра 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 22. октобра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. октобра 2020. године дало је мишљење да се др Живана 
Јаковљевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. новембра 
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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3582/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17) 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 Пољопривредног 
факултета, бр: 400/9-2/2 од 29. октобра 2020 године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-3841/2-
20 од 10. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. новембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Милеуснић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Пољопривредна техника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Пољопривредна 
техника, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. септембра 2020. године, 
на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Милеуснић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 30. октобра 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 3. новембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
10. новембра 2020. године дало је мишљење да се др Зоран Милеуснић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. новембра 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, 18. новембар 2020. године; Број: 61202-3841/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


