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На основу члана 3 став 6 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. 
априла 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
На основу Решења Владе Републике Србије бр. 119-1824/2021 од 

4. марта 2021. године констатује се да су разрешени следећи чланови 
Савета из реда представника оснивача:
1. проф. др Љиљана Мркић Поповић,
2. мр Мирко Петровић.

II
На основу Решења Владе Републике Србије бр. 119-1825/2021 од 

4. марта 2021. године констатује се да су именовани следећи чланови 
Савета из реда представника оснивача:
1. проф. др Мина Зиројевић,
2. проф. др Бојан Јокић.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 06-1209/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
и приговора Математичког факултета, бр. 162/2 од 7. априла 2021. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Одбија се као неоснован приговор Математичког факултета, 
бр. 162/2 од 7. априла 2021. године на Листу евидентираних кандидата 
за ректора Универзитета у Београду, бр. 612-270/10 од 5. априла 2021. 
године.

2. Потврђује се Листа евидентираних кандидата за ректора 
Универзитета у Београду, бр. 612-270/10 од 5. априла 2021. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду, бр. 06-52/3-21 од 
22. јануара 2021. године о расписивању избора за ректора и четири 
проректора Универзитета у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. 
и 2023/2024. годину („Одлука Савета“) образована је Комисија за 
спровођење избора ректора и проректора („Комисија“). 

У складу са чланом 3 став 5 Одлуке Савета, Комисија је на 
другој седници одржаној 5. априла 2021. године утврдила Листу 
евидентираних кандидата за ректора Универзитета у Београду, на којој 
су се нашла имена два кандидата: проф. др Владана Ђокића и проф. 
др Иванке Поповић. Приликом утврђивања Листе евидентираних 
кандидата за ректора Комисија је разматрала предлоге факултета о 
евидентирању три кандидата за ректора. Комисија није прихватила 
кандидатуру проф. др Александра Липковског, кога је Математички 
факултет евидентирао као кандидата за ректора, јер проф. др 
Александар Липковски не испуњава услове из члана 64 став 1 Закона 
о високом образовању, имајући у виду Аутентично тумачење одредбе 
члана 64 став 1 Закона о високом образовању од 11. фебруара 2021. 
године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/21).
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Комисија је на наведеној седници разматрала и узела у обзир 
целокупну документацију коју је доставио Математички факултет, 
укључујући и допис декана Математичког факултета, бр. 26/2-1 од 
29. марта 2021. године, Мишљење Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја од 23. марта 2018. године, Одлуку Сената 
Универзитета од 27. маја 2020. године о продужењу радног односа проф. 
др Александру Липковском, Решење декана Математичког факултета 
од 17. јуна 2020. године и Уговор о раду од 15. децембра 2003. године. 
Комисија је заузела став да не прихвати кандидатуру проф. др Александра 
Липковског за ректора имајући у виду релевантне одредбе Закона о 
високом образовању, Аутентично тумачење одредбе члана 64 став 1 Закона 
о високом образовању, одредбе Статута Универзитета у Београду, као и 
мишљење Одбора за статутарна питања са седнице одржане 5. априла 
2021. године, које је дато на захтев Комисије за спровођење избора.

Чланом 64 став 1 Закона о високом образовању прописано је да је 
орган пословођења универзитета ректор, факултета - декан, академије 
струковних студија – председник, високе школе и високе школе 
струковних студија – директор. Орган пословођења се бира тајним 
гласањем из реда наставника високошколске установе који су у радном 
односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време. 
Орган пословођења бира се на три године са могућношћу једног 
узастопног избора. Чланом 93 ст. 1 и 2 истог закона прописано је да 
наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је 
навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. 
Наставнику који је испунио услове из става 1. овог члана у звању 
редовног професора, уколико постоји потреба за наставком рада, може 
се продужити радни однос уговором са високошколском установом на 
одређено време до две године, уз могућност додатних продужења, а 
најдуже до краја школске године у којој навршава 70 година живота.

У Аутентичном тумачењу одредбе члана 64 став 1 Закона о високом 
образовању наведено је да ову одредбу треба разумети тако да се орган 
пословођења одговарајуће високошколске установе – ректор, декан, 
председник, односно директор не може бирати из реда наставника којима 
је престао радни однос на крају школске године у којој су навршили 65 
година живота (члан 93 став 1 Закона о високом образовању), а затим 
им је продужен радни однос уговором са високошколском установом 
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на одређено време до две године, уз могућност додатних продужења, а 
најдуже до краја школске године у којој навршавају 70 година живота 
(члан 93 став 2 Закона о високом образовању).

У мишљењу Одбора за статутарна питања од 5. априла 2021. 
године наведено је да из Закона о високом образовању и Статута 
Универзитета следи да сваком наставнику престаје радни однос на 
крају школске године у којој је навршио 65 година живота и најмање 
15 година стажа осигурања. Према томе, сваком оваквом наставнику 
коме је продужен радни однос претходно је престао радни однос. 
Стога сваки наставник коме је продужен радни однос спада у „ред 
наставника којима је престао радни однос на крају школске године 
у којој су навршили 65 година живота“ (члан 93 став 1 Закона о 
високом образовању), а затим им је прудужен радни однос уговором 
са високошколском установом на одређено време до две године, уз 
могућност додатних продужења, а најдуже до краја школске године у 
којој навршавају 70 година живота (члан 93 став 2 Закона о високом 
образовању)“, како се то прописује Аутентичним тумачењем.

Комисија сматра да сходно свим наведеним прописима професор 
Липковски не испуњава услове за избор за ректора јер му је радни однос 
престао на крају школске године у којој је напунио 65 година живота, а 
затим продужен на две године закључно са 30. септембром 2022. године.

У складу са чланом 3 став 5 Одлуке Савета, Комисија је 6. 
априла 2021. године, дописом бр. 612-270/11-21, проследила Листу 
евидентираних кандидата за ректора по азбучном реду презимена 
факултетима и институтима у саставу Универзитета, са образложеним 
предлогом факултета, биографијом и библиографијом евидентираних 
кандидата, њиховом писменом сагласношћу и изјавом о испуњености 
услове из члана 28 ст. 2 и 3 Статута Универзитета, као и изборним 
програмом евидентираног кандидата за ректора, ради изјашњавања о 
подршци кандидатима за ректора.

Математички факултет је 7. априла 2021. године упутио Савету 
Универзитета у Београду приговор бр. 162/2 на Листу евидентираних 
кандидата за ректора Универзитета у Београду, бр. 612-270/10 од 5. 
априла 2021. године.

У приговору је наведено да је Комисија „стала на дискутабилно 
становиште интерпретације Аутентичног тумачења одредбе члана 64 



Година LIX, број 224, 29. април 2021. 5

став 1 Закона о високом образовању“ и да се одлука Комисије базира на 
ставу Комисије да је „сваком наставнику коме је продужен радни однос 
претходно престао радни однос“, а професору Липковском није престао 
радни однос, Уговор о раду није прекидан и он ради на Математичком 
факултету у звању редовног професора од 10. децембра 2003. године 
без прекида до данас, као и да му радни однос није продужен новим 
уговором, тако да се Аутентично тумачење не може односити на њега. У 
приговору се даље наводи да је и ранијем ректору академику Владимиру 
Бумбаширевићу решењем продужен радни однос на крају прве 
године његовог другог ректорског мандата 2016. године. Уз приговор 
Математички факултет доставио је и Мишљење Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја од 23. марта 2018. године „из кога се види 
да је становиште извршне власти супротно интерпретацији Комисије“. 
Такође, у приговору је наведено и да је Одлука Савета донета 22. јануара 
2021. године, а Аутентично тумачење донето је 11. фебруара 2021. 
године, што би значило да се правила избора мењају у његовом току. 
Математички факултет је тражио да Савет донесе одлуку о проширењу 
Листе евидентираних кандидата за ректора тако да укључи и предлог 
Математичког факултета за професора Липковског као кандидата и да 
продужи све изборне радње за период од датума доношења оспораване 
одлуке Комисије до датума доношења одлуке Савета по овом приговору.

Савет Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године, разматрао је приговор Математичког факултета, који има 
карактер жалбе, мишљење Одбора за статутарна питања од 5. априла 
2021. године и став Комисије заузет на другој седници Комисије 
одржаној 5. априла 2021. године поводом утврђивања Листе 
евидентираних кандидата за ректора и изнет у допису бр. 612-270/11-
21, који је Комисија упутила 6. априла 2021. године факултетима и 
институтима у саставу Универзитета у Београду, као и Аутентично 
тумчење одредбе члана 64 став 1 Закона о високом образовању од 11. 
фебруара 2021. године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
11/21). 

Навод из приговора који се односи на продужење радног односа 
бившем ректору академику Владимиру Бумбаширевићу је неоснован 
јер је њему одлуком Сената Универзитета 2016. године продужен 
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радни однос у складу са одредбама Закона о високом образовању 
из 2005. године, који је престао да важи доношењем новог Закона о 
високом образовању 2017. године. Такође, академик Бумбаширевић у 
моменту избора за ректора није имао навршених 65 година живота. 
Неоснован је и навод из приговора који се односи на датум доношења 
Аутентичног тумачења, јер аутентично тумачење представља саставни 
део закона и важи од дана доношења закона.

На основу свега наведеног, а прихватајући ставове изнете у 
мишљењу Одбора за статутарна питања од 5. априла 2021. године, као 
и став Комисије заузет на другој седници Комисије одржаној 5. априла 
2021. године поводом утврђивања Листе евидентираних кандидата за 
ректора, изнет у допису бр. 612-270/11-21, Савет сматра да проф. др 
Александар Липковски не испуњава услов за избор за ректора из члана 
64 став 1 Закона о високом образовању, имајући у виду Аутентично 
тумачење одредбе члана 64 став 1 Закона о високом образовању од 11. 
фебруара 2021. године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
11/21), јер му је радни однос престао на крају школске године у којој је 
напунио 65 година живота, а затим продужен на две године закључно 
са 30. септембром 2022. године, па је одлучено као у изреци ове одлуке.

Да би приговор био прихваћен потребно је да гласа већина од 
укупног броја чланова Савета. Савет броји 41 члана. Од 26 присутних 
чланова Савета у моменту гласања, за прихватање приговора гласала 
су два члана Савета, против прихватања приговора била су 23 члана 
Савета, a један члан Савета био је уздржан.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се покренути управни спор пред 

Управним судом у року од 30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 06-1209/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/2020 и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 27. априла 2021. године, доноси 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2020. 
години са Акционим планом за 2021. годину.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу одредбе члана 41 став 1 тачка 8) Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), а поводом разматрања Молбе Универзитета 
у Београду – Машинског факултета број 291/1 од 9. фебруара 2021. 
године, заведене на Универзитету у Београду под 03 бр. 2561/8-20 
и Допуне Молбе број 291/2 од 24. фебруара 2021. године, заведене 
на Универзитету у Београду 03 бр. 2561/9-20, Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној дана 27. априла 2021. године, донео 
је следећу:

О Д Л У К У

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за упис у Катастру непокретности 
права коришћења земљишта на катастарској парцели КП 1988/2 КО 
Палилула, под објектом број 1, површине 9.196м2 и земљишту уз 
објекат површине 9.480м2, у Листу непокретности 1166 KO Палилула, 
у корист: Универзитета у Београду – Машинског факултета.

II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за упис права коришћења на 
објекту као целини и земљишту под објектом означеним у Катастру 
непокретности , бројем 4 и 5, укупне површине 268м2, од чега 164м2 на 
парцели бр. 1987/1, а део од 104м2 на кат. парцели 1988/2 КО Палилула, 
на адреси Краљице Марије број 16, све уписано у Лист непокретности 
1166, КО Палилула, у корист: Универзитета у Београду – Машинског 
факултета.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитет у Београду – Машински факултет доставио је 
Универзитету у Београду Молбу број: 291/1 од 9. фебруара 2021. 
године, заведену на Универзитету у Београду истога дана под 03 бр. 
2561/8-20 и Допуну Молбе број 291/2 од 24. фебруара 2021. године, 
заведену на Универзитету у Београду истога дана 03 бр. 2561/9-20, за 
давање сагласности за упис носиоца права коришћења на земљишту 



Година LIX, број 224, 29. април 2021. 9

на катастарској парцели КП 1988/2 КО Палилула, под објектом број 
1, површине 9.196м2 и земљишту уз објекат површине 9.480м2, као и 
за упис права коришћења на објекту и земљишту означеним бројем 
4 и 5 у Катастру непокретности, укупне површине 268м2, на адреси 
Краљице Марије бр. 16 у Београду, уписаној у Лист непокретности 
број: 1166, КО Палилула.

У молби се наводи да је на захтев Машинског факултета, а на 
основу Сагласности Универзитета у Београду, 02-09 број: 612-2561/5-
20 од 29. октобра 2020. године, Републички геодетски завод, Решењем 
бр. 952-02-16-015-15883/2020 од 15. јануара 2021. године, извршио 
упис права коришћења само на згради високог образовања-део број 1, 
изграђеној на кат. парцели 1988/2 КО Палилула, у Ул. Краљице Марије 
16, у корист Универзитета у Београду – Машинског факултета.

Служба за катастар непокретности КО Палилула није извршила 
исправку уписа и на земљишту, из разлога што Универзитет у Београду 
– Машински факултет није првобитно нагласио овај захтев, те у 
Одлуци Универзитета у Београду о давању сагласности није наведено 
„и на земљишту“, па је Универзитет у Београду – Машински факултет 
поново упутио молбу Универзитету у Београду за давање сагласности 
за упис права коришћења земљишта под објектом и уз објекат на 
кат. парцели 1988/2 КО Палилула, као и за давање сагласности за 
упис права коришћења на објекату – згради Аеротунела Машинског 
факултета, с тим што је део зграде означен бројем 4, површине 104м2 

на кат. парцели 1988/2, а део зграде означен бројем 5, површине 
164 м2, на кат. парцели 1987/1, КО Палилула, све уписано у Лист 
непокретности број 1166 КО Палилула, у својини Републике Србије 
са правом коришћења Универзитета у Београду.

Уз Mолбу су доставили: Извод из Листа непокретности 1166 КО 
Палилула од 12. фебруара 2021. године; Скицу обележавања и снимања 
фактичког стања кат. парцеле 1988/2 КО Палилула, на дан 12. јул 2020. 
године, израђену од стране овлашћене геодетске агенције „Geoinch“ 
Слободана Савовића ПР, у оргиналу и копију исте, на којој су означили 
границу парцеле и објекат означен бројем 4 и 5 – зграда Аеротунела 
Машинског факултета коју користи Машински факултет за обављање 
наставне делатности, а која је саграђена кад и главна зграда Факултета. 
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Универзитет у Београду – Машински факултет користи наведене 
непокретности у складу са наменом за обављање наставне делатности 
од изградње до данас и стара се о редовном одржавању објеката на 
којима није било промена у погледу корисника, односно означени 
простор користи као непосредни држалац.

На основу свега наведеног донета је Одлука као у изреци.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 став 8 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19) и предлога 
Студентског парламента Универзитета од 23. марта 2021. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној 27. априла 2021. године, 
донео је 

О Д Л У К У

1. Констатује се оставка Јагоша Стојановића, студента Машинског 
факултета, на функцију студента проректора.

2. Именује се Урош Мијатовић, студент Правног факултета, за 
вршиоца дужности студента проректора.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3 став 5 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. 
априла 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
На основу одлуке Већа групације друштвено-хуманистичких 

наука од 5. априла 2021. године верификује се мандат др Радета 
Станкића, редовног професора Економског факултета, као новог 
члана Савета Универзитета у Београду из реда представника 
Универзитета. 

II
На основу одлука Већа групације техничко-технолошких наука 

од 26. априла 2021. године верификује се мандат др Милана Мартића, 
редовног професора Факултета организационих наука и др Милана 
Антонијевића, редовног професора Техничког факултета у Бору, као 
нових чланова Савета Универзитета у Београду из реда представника 
Универзитета. 

III
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 23. 

марта 2021. године констатује се да су разрешени следећи чланови 
Савета из реда представника студената:

1. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког 
факултета 

2. Боријан Соковић, студент Технолошко-металуршког 
факултета 

3. Дино Мартинић, студент Биолошког факултета. 

IV
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 23. 

марта 2021. године верификује се мандат следећих чланови Савета из 
реда представника студената:
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1. Александра Ђурића, студента Медицинског факултета 
2. Луке Марошанина, студента Фармацеутског факултета 
3. Сање Николић, студенткиње Филолошког факултета.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. децембра 
2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. априла 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Фондације Милана 
Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, проф. др Маја Леви-
Јакшић, на лични захтев. 

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 27. априла 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Задужбине Влајка Каленића, 
проф. др Миомир Јакшић, на лични захтев. 

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, број: 06-
298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 27. априла 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Фондације „Сестре 
Булајић“, Јагош Стојановић, на лични захтев, због престанка функције 
студента проректора. 

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Година LIX, број 224, 29. април 2021. 17

На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. децембра 
2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. априла 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Фондације Милана 
Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке др Соња Јосиповић, 
ЈМБГ: , доцент Технолошко-металуршког 
факултета. 

II Мандат члана Одбора Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке траје до 26. фебруара 2025. године.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/10-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 27. априла 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Задужбине Влајка Каленића 
др Јелена Кочовић, ЈМБГ: , редовни професор 
Економског факултета. 

II Мандат члана Одбора Задужбине Влајка Каленића траје до 26. 
фебруара 2025. године.

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/11-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, број: 06-
298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 27. априла 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ 
Урош Мијатовић, ЈМБГ: , в.д. студент проректор. 

II Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ – 
представника студената траје једну годину. 

(Београд, 27. април 2021. године; Број: 06-1671/12-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 
и 6/2020 - др. закони) и члана 43, тачка 31 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 14. априла 2021. године донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву 
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску 
2021/2022. годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у 
саставу Универзитета у Београду.

2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити 
истакнути на веб страници Универзитета.1

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 06-1615/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.

1 http://bg.ac.rs/sr/upis/upis.php
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На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020 ) и члана 18 Правилника о упису студената на 
студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 208/2019 и 212/2019), Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
o именовању Универзитетске комисије за упис  

за школску 2021/2022. годину

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др Ненад Зрнић, проректор, председник Комисије
2. проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет
3. проф. др Предраг Иваниш, Електротехнички факултет
4. проф. др Небојша Икодиновић, Математички факултет
5. проф. др Анђелија Маленовић, Фармацеутски факултет 
6. Урош Мијатовић, в.д. студент проректор
7. Љиљана Дамјанов, стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, даје 
саопштења за јавност у вези са уписом за школску 2021/2022. годину 
и обавља друге послове које јој повери Сенат Универзитета.

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај 
о упису на Универзитет, који обухвата информацију о броју уписаних 
студената, проблемима који су настали током уписа, предлозима мера 
за побољшање квалитета уписа и другим релевантним подацима. 

III Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице 
Сената, на основу нових одлука Комисије за акредитацију и одлука 
наставно-научних већа, да допуни расписани Конкурс за упис 
студената за школску 2021/2022. годину и о томе извести Сенат на 
првој наредној седници.

(Београд, 14. априлa 2021. године; Број: 06-1615/5-21)

 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 Шумарског факултета, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. 
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 2021/2022. годину

(1) 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 2021/2022. 
годину:

– У складу са предлогом Шумарског факултета, на мастер 
академске студије Технологије дрвета, 60 ЕСПБ, уписаће се укупно 58 
студената, 28 на терет буџета и 30 самофинансирајућих.

(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике Србије 
о броју студената за упис у прву годину студијских програма који 
се финансирају из буџета за студијски програм мастер академских 
студија Технологије дрвета, чији носилац је Шумарски факултет – 28 
студената на терет буџета.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 06-1615/3-21)

 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 интердисциплинарне, мултидисциплинаре 
и трансдисциплинарне студије број: 06-148/X-2101/2-21 од 6. априла 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. 
априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

„Рачунарство у друштвеним наукама“ (60 ЕСПБ)

Именују се за чланове Програмског савета:
1. Владан Девеџић, редовни професор, Факултет организационих 
наука, председник
2. Вељко Јеремић, ванредни професор, Факултет организационих 
наука, заменик председника
3. Јелена Филиповић, редовни професор, Филолошки факултет
4. Ранка Станковић, ванредни професор, Рударско-геолошки факултет 
5. Јелена Сурчулија Милојевић, доцент, Факултет политичких наука 
6. Мирјана Сенић Ружић, доцент, Филозофски факултет 

(Београд, 14. априла 2021. године; Број: 06-1615/2101/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 
тачка 45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Машинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 29. децембра 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

Машински факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 29. децембра 2020. 
године, ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
25. марта 2021. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61212-1034/3-21)

 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 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 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“, бр. 139/07), на предлог Већа групације 
техничко-технолошких наука, бр: 61201-1526/2-21 од 7. априла 2021. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. 
априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 11. марта 2021. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Унутрашња архитектура, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-01700/2014-04 од 23. 
октобра 2014. године. Измене се односе на допуну листе изборних 
предмета, која се врши ради усклађивања са достигнућима науке и 
уметности. С тим у вези, листа се допуњује изборним предметом 
Професионални контекст – графичке матрице, 2 ЕСПБ, наставник 
предмета доц. др Владимир Парежанин. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 22. фебруара 2021. 
године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 6. и 7. априла 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
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студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као 
у изрeци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61201-1526/3-21)

 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 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 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“, бр. 139/07), на предлог Већа групације 
техничко-технолошких наука, бр: 61201-1524/2-21 од 7. априла 2021. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. 
априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 11. марта 2021. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Архитектура, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета бр. 612-00-00382/2015-06 од 17. априла 2015. 
године. Измене се односе на допуну листе изборних предмета, која 
се врши ради усклађивања са достигнућима науке и уметности. 
С тим у вези, листа се допуњује изборним предметом Дизајн и 
професионални контекст, 2 ЕСПБ, наставник предмета доц. др 
Ивана Ракоњац. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 22. фебруара 2021. 
године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 6. и 7. априла 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
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студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као 
у изрeци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61201-1524/3-21)

 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 интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансдисциплинарне 
студије број: 06-148/X-2101/2-21 од 6. априла 2021. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Рачунарство у друштвеним наукама“ (60 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Студијски програм „Рачунарство у друштвеним наукама“ (60 

ЕСПБ), је мултидисциплинаран студијски програм. У реализацији 
студијског програма учествују предавачи са: Факултета организационих 
наука, Саобраћајног факултета, Географског факултета, Филолошког 
факултета, Филозофског факултета, Рудраско-геолошког факултета. 
Програм се реализује на српском језику. Студијски програм је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
01402/2014-04 од 26.09.2014. год. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Већа за студије при 
Универзитету и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 14. априла 2021. године; Број: 06-1615/2101/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 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“, 
бр. 139/07), на предлог Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр: 61201-1525/2-21 од 7. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Архитектура.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 11. марта 2021. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма интегрисаних академских студија Унутрашња 
архитектура, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета бр. 612-00-01700/2014-04 од 23. октобра 2014. године. 
Измене се односе на допуну листе изборних предмета, која се врши ради 
усклађивања са достигнућима науке и уметности. С тим у вези, листа 
се допуњује изборним предметом Дизајн и професионални контекст, 2 
ЕСПБ, наставник предмета доц. др Ивана Ракоњац. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 22. фебруара 2021. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 6. и 7. априла 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61201-1525/3-21)

 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 
интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансдисциплинарне студије 
број: 06-148/X-3101/2-21 од 6. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија: „Историја и филозофија природних наука и 
технологије“ (180 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Студијски програм докторских академских студија „Историја 

и филозофија природних наука и технологије“ (180 ЕСПБ), је 
мултидисциплинаран студијски програм. У реализацији студијског 
програма учествују предавачи са: Филозофског факултета, Факултета 
организационих наука, Филолошког факултета, Биолошког факултета, 
Учитељског факултета, Института „Михајло Пупин” и други. Програм 
се реализује на српском језику. Студијски програм је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
1092/2010-04 од 30.05.2014. год. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансдисци-
плинарне студије размотрило је предлог Већа за студије при Универзитету 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 14. априла 2021. године; Број: 06-1615/3101/3-21)

 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 Биолошког факултета, бр: 13/22 од 12. марта 
2021. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
02 бр: 61202-1335/2-21 од 25. марта 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 23. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Биохемија и 
молекуларна биологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. фебруара 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 12. марта 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Јелена Лозо изабере у звање редовног професора.

Факултет је 16. марта 2021. 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 18. марта 2021. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
25. марта 2021. године дало је мишљење да се др Јелена Лозо може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1335/3-21)

 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, број: 19/3 од 
18.3.2021. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-1497/2-20 од 31. марта 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Радиша Јовановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Аутоматско управљање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 23. децембра 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Аутоматско управљање, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. фебруара 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној од 15. до 18. марта 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Радиша Јовановић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет је дана 23. марта 2021. 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 25. марта 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 31. марта 2021. године дало је мишљење да се др Радиша 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. априла 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1497/3-20)

 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 Технолошко-металуршког факултета, број: 
36/3 од 22.3.2021. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-1491/2-20 од 31. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Рада Пјановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну област Хемијско инжењерство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 30. 
децембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемијско 
инжењерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4. фебруара 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Рада Пјановић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 24. марта 2021. 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 25. марта 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 31. марта 2021. године дало је мишљење да се др Рада Пјановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. априла 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1491/3-20)

 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, 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 Технолошко-металуршког факултета, број: 
36/2 од 22.3.2021. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-1490/2-20 од 31. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Татјана Калуђеровић Радоичић за редовног 
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки 
факултет, за ужу научну област Хемијско инжењерство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 18. 
новембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемијско 
инжењерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. јануара 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Татјана Калуђеровић Радоичић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет је дана 24. марта 2021. 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 25. марта 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана 
31. марта 2021. године дало је мишљење да се др Татјана Калуђеровић 
Радоичић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. априла 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1490/3-20)

 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, 67/19 и 6/20 – др. закони), 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. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/22 од 17. марта 
2021. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, 02-03 бр. 61202-1337/2-21 од 30. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сандра Једнак, ванредни професор, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет организационих 
наука, за ужу научну област Пословна економија и макроекономија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 30. децембра 
2020. године у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови” бр. 914-915, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Пословна економија и макроекономија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. фебруара 2021. 
године, објављивањем на огласној табли, у Библиотеци Факултета, као 
и на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сандра Једнак изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 18. марта 2021. 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 23. марта 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 30. марта 2021. године дало је мишљење да се др Сандра 
Једнак може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. априла 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1337/3-21)

 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 
Филозофског факултета, бр: 194/1-III/2 од 19. фебруара 2021. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-
02 бр: 61202-1190/2-21 од 30. марта 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ирина Деретић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа филозофија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. новембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа филозофија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 20. јануара 2021. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ирина Деретић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 5. марта 2021. 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 23. марта 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 30. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Ирина Деретић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1190/3-21)

 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 
Филозофског факултета, бр: 194/1-III/1 од 19. фебруара 2021. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-
02 бр: 61202-1189/2-21 од 30. марта 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Љиљана Раденовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа филозофија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. новембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа филозофија, 
због потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љиљана Раденовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 5. марта 2021. 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 23. марта 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 30. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Љиљана Раденовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1189/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18, 67/19 и 6/20-други 
закон), 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), члана 27 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), 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) и Мишљења Изборног већа Архитектонског 
факултета, бр. 01-384/2-3 са седнице одржане 29. марта 2021. године, а 
поводом жалбе кандидаткиње др Катарине Анђелковић бр. 02-254/5 од 
10. марта 2021. године на Одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-1044/2-21 од 2. марта 2021. године, 
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на седници 
одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидаткиње др 
Катарине Анђелковић на одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-1044/2-21 од 2. марта 2021. године.

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-1044/2-21 од 2. марта 2021. године. 

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је 25. новембра 2020. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента за 
ужу научну област Визуелне комуникације и архитектонска графика, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 30. јануара 2021. године у 
дневном листу „Политика“ и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 22. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владимир Ковач изабере у звање доцента.

Факултет је 23. фебруара 2021. 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 24. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. марта 2021. године разматрало је захтев Факултета 
и донело одлуку и избору др Владимира Ковача у звање доцента за 
ужу научну област Визуелне комуникације и архитектонска графика 
јер испуњава услове прописане чланом 74 и 75 Закона о високом 
образовању и чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду.

Одлука Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука 
са поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања 
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 5. марта 2021. године.

На ову одлуку кандидаткиња др Катарина Анђелковић 
благовремено је изјавила жалбу, а Изборно веће Факултета је уз жалбу 
кандидаткиње доставило и своје мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14. априла 2021. године, разматрао је жалбу 
кандидаткиње др Катарине Анђелковић и мишљење Изборног већа 
Факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога: 

1. У жалби др Катарина Анђелковић наводи да др Владимир 
Ковач није испунио обавезни услов, јер нема објављен научни рад из 
области за коју се бира на овом Конкурсу. Кандидат др Владимир Ковач 
је као четврти аутор од 6 аутора, објавио један рад у категорији М22: 
"The Evaluation of Urban Renewal Waterfront Development: The Case 
of the Sava Riverfront in Belgrade, Serbla", Sustainabllity MDPI (Basel), 
12/16. (2 020). Међутим, како се у жалби наводи, провером садржаја 
текста и вештачењем стручног лица, утврђено је да предметни рад 
не припада ужој научној области ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
И АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА, за коју се кандидат бира на 
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предметном конкурсу. Предметни рад само делимично испуњава 
обавезни услов јер прати део услова који се односи на поље техничко-
технолошких наука у научном часопису са SCI, SCle, SSCI листе (М 
20). С обзиром да наведени рад под називом "The Evaluation of Ur-
ban Renewal Waterfront Development: The Case of the Sava Riverfront 
in Belgrade, SerЬia", SustainaЬility MDPI (Basel), 12/16 (2020), 6620 не 
припада области за коју се ради избор по расписаном конкурсу – за 
ужу научну област Визуелне комуникације и архитектонска графика на 
Департману за архитектуру, сагласно иницијално поменутим правним 
актима, подноситељка жалбе констатује да именовани не задовољава 
обавезни услов за избор у звање доцента на Универзитету у Београду.

У Изјашњењу Комисије за припрему реферата бр. 02-254/6 од 
19. марта 2021. године („Изјашњење Комисије“), које је саставни 
део Мишљења Изборног већа Факултета бр. 01-384/2-3 од 29. марта 
2021. године („Мишљење“), наведено је да према Правилнику о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду и Архитектонски факултет – Правилнику о минималним 
условима за стицање звања наставника, (Београд, 24. април 2017. 
године) – Минимални услови за стицање звање наставника на 
факултету – Опште одредбе – члан 10. – став 1: Научни радови 
се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача. Наведени правилник не разматра и не 
верификује ауторство над научноистраживачким радом већ ближе 
уређује начине квантитативног исказивања и вредновања резулата 
научноистраживачког рада. Правилник о поступку, начину вредновања 
и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача („Сл. гласник РС”, бр. 24/2016 и 21/2017) – Прилог 1. –
Елементи за квалитативну оцену научног доприноса кандидата – 1.4. 
Нормирање броја коауторских радова, патената и техничких решења: 
Став 3.: Са пуном бројем поена признаће се рад са до пет коаутора 
када је реч о нумеричким симулацијама или резултатима колективних 
теренских истраживања, или сложених експерименталних 
истраживања у техничко-технолошким и биотехничким наукама.
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Према Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника – Архитектонски факултет, (Београд, 24. април 2017. 
године), члан 14. – II Минимални услови за стицање звање наставника 
на факултету – Минимални услови – Доцент: ОБАВЕЗНИ УСЛОВ: 
Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне 
области за коју се бира. И Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 192/16, 195/16, 199/17 и 203/18) прописан 
је као обавезан услов за избор у звање доцента у групацији техничко-
технолошких наука објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 из научне области за коју се бира. 

2. Подноситељка жалбе даље истиче да није позвана на приступно 
предавање и наводи да се фаворизовање једног у односу на другог 
кандидата огледа и у непризнавању референци другог кандидата, др 
Катарине Анђелковић, и то непризнавањем рада у часопису са AHCI 
листе, који она има. 

Комисија за припрему реферата („Комисија“) истиче да 
кандидаткиња др Катарина Анђелковић није позвана на приступно 
предавање јер не испуњава један од прописаних обавезних услова, зато 
што нема објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи са 
подразумеваним импакт фактором, из научне области за коју се бира 
складу са утврђеним критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
Поред тога, у члану 2 Одлуке о измени и допуни Одлуке о извођењу 
приступног предавана на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета бр. 199/17) прописан је да се приступно предавање 
организује за све кандидате који испуњавају услове конкурса, или 
само за кандидате најбоље рангиране од стране Комисије.

3. У жалби се истиче да изабрана Комисија није релевантна 
да припреми раферат јер већина њених чланова није из уже научне 
области за коју се кандидат бира, нити сами испуњавају критеријуме 
који се траже од кандидата. Подноситељка жалбе поставља питање 
како неко ко не поседује те раференце и није из уже научне области за 
коју је расписан конкурс може да вреднује кандидате и категорише да 
ли испуњавају или не одређене критеријуме и наводи састав Комисије:
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– др Владимир Парежанин, председник Комисије, доцент 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, научна област: 
Визуелне комуникације и архитектонска графика; изабран у звање 
доцента на основу једног рада на SCI листи "Design of Anti-Tarnish 
Sterling Silver Ag  Cu-Zn Alloy and lnvestigation of Silicon Addition lnflu-
ence оп Mechanical and Corrosion Characteristics", међутим како и сам 
наслов говори ради се о раду из области технологије легура метала и 
није из уже научне области за коју се бирао;

– др Владимир Мако, члан Комисије, редовни професор 
Универзитета у Београду, није професор из уже научне области за коју 
је расписан конкурс, нема ниједан рад објављен у категорији М21 до 
М23 на SCI листи;

– арх Иван Рашковић, члан Комисије, редовни професор 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, уметничка 
област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, није 
из уже научне области за коју је расписан конкурс, није доктор наука 
већ је професор на уметничкој области, а конкурс је расписан за избор 
за научну област. Нема ниједан објављен рад у категорији М21 до М23 
на SCI листи;

– мр Душан Станисављевић, члан комисије, ванредни професор 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, научна област: 
Визуелне комуникације и архитектонска графика, није доктор наука, 
а учествује у раду Комисије за избор у звање доцента за чији избор је 
услов да је одбранио докторску дисертацију;

– Славимир Стојановић, члан Комисије, доцент Универзитета 
уметности у Београду – Факултет примењених уметности, уметничка 
област: Графички дизајн – Графичке комуникације, није из уже научне 
области за коју је расписан конкурс, нема ниједан објављен рад у 
категорији М21 до М23 на SCI листи.

Чланом 10 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду ” бр. 200/2017 и 210/2019) прописано је да се 
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима састоји 
од три или пет наставника, односно истраживача са научним звањем 
који су запослени на факултету, односно институту, од којих већина 
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мора бити из уже научне, односно уметничке области, а изузетно из 
научне области у случајевима када у Републици нема наставника у 
одговарајућем звању из уже научне области за коју се наставник бира.

У Изјашњењу Комисије се наводи да се приликом избора у 
наставничка звања, као и приликом именовања у управне и управљачке 
органе, те радна тела и комисије Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета, избор обавља Изборно веће Универзитета 
у Београду – Архитектонског факултета, а верификује и потврђује Веће 
научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета 
у Београду. Према Правилнику о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета (Београд, март 2019. године) – Члан 9. – 
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима – Став 1: 
Комисија се састоји од три или пет наставника, односно истраживача 
са научним звањем који су запослени на факултету, односно институту, 
од којих већина мора бити из уже научне, односно уметничке области, 
а изузетно из научне, односно уметничке области у случајевима када 
у Републици нема наставника у одговарајућем звању из уже научне, 
односно уметничке области за коју се наставник бира.

Комисију за припрему реферата именовало је Изборно веће 
Архитектонског факултета 26. октобра 2020. године у складу са 
општом правним актима Универзитета и Архитектонског факултета, 
у саставу:

– др Владимир Парежанин, председник Комисије, доцент 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, научна област: 
Визуелне комуникације и архитектонска графика;

– др Владимир Мако, члан Комисије, редовни професор 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, научна област: 
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа;

– арх. Иван Рашковић, члан Комисије, редовни професор 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, уметничка 
област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура;

– мр Душан Станисављевић, члан Комисије, ванредни професор 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, научна област: 
Визуелне комуникације и архитектонска графика;
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– Славимир Стојановић, члан Комисије, доцент Универзитета 
уметности у Београду – Факултета примењених уметности, уметничка 
област: Графички дизајн – Графичке комуникације.

Да би жалба кандидаткиње била прихваћена потребно је, у 
складу са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја 
чланова Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 32 присутна члана Сената 
у моменту гласања, за прихватање жалбе др Катарине Анђелковић 
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе била су 
32 члана Сената.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1044/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 
208/19) а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, бр. 287/3 
од 23. фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, бр. 61202-1084/2-21 од 30. март 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др ЗОРАНУ ТОМИЋУ, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две школске 
године, односно до 30. септембра 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Правног факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 23. фебруара 2021. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Зорану Томићу, за две школске године, 2021/2022 и 2022/2023, 
односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 30. марта 2021. године разматрало предлог Наставно-научног 
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова за 
продужење радног односа.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење 
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1084/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 
208/19) а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, бр. 288/3 
од 23. фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, бр. 61202-1083/2-21 од 30. март 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др СЛОБОДАНУ МАРКОВИЋУ, редовном професору 
Универзитета у Београду – Правни факултет, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета („Факултет”), на 

седници одржаној 23. фебруара 2021. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Слободану Марковићу, за две школске године, 2021/2022 и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 30. марта 2021. године разматрало предлог Наставно-научног 
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова за 
продужење радног односа.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење 
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1083/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о 
условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) 
а на предлог Грађевинског факултета, бр. 22/42-2 од 25. марта 2021. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 
61202-1484/2-21 од 7. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Дубравка Покрајац, (University of Aberdeen 
School of Engineering College of Physical Sciences), Велика Британија, 
у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 

предлог бр. 22/42-2 од 25. марта 2021. године, да се др Дубравка 
Покрајац, University of Aberdeen School of Engineering College of Physi-
cal Sciences – Велика Британија, изабере у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 6. и 7. априла 2021. године, разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 
3 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1484/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о 
условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) 
а на предлог Грађевинског факултета, бр. 22/48-2 од 25. марта 2021. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 
61202-1482/2-21 од 7. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Лидија Здравковић, (Imperial College), Лондон, 
Велика Британија, у звање гостујућег професора Универзитета у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/48-2 од 25. марта 2021. године, да се др Лидија 
Здравковић, Imperial College – Лондон, Велика Британија, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 6. и 7. априла 2021. године, разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 
3 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1482/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о 
условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) 
а на предлог Грађевинског факултета, бр. 22/43-2 од 25. марта 2021. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 
61202-1483/2-21 од 7. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Слободан Ђорђевић, (University of Exeter, 
College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences), Велика 
Британија, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/43-2 од 25. марта 2021. године, да се др Слободан 
Ђорђевић, University of Exeter, College of Engineering, Mathematics 
and Physical Sciences – Велика Британија, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској седници 
одржаној 6. и 7. априла 2021. године, разматрало је предлог Факултета и 
утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 Правилника 
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 
у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке о избору гостујућег 
професора, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-1483/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14), а на предлог 
Филолошког факултета, број: 673/1 и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука од 5. априлa 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Петра Жагар Шоштарић, доцент Филозофског 
факултета Универзитета у Ријеци, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
673/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. фебруара 
2021. године да се др Петра Жагар Шоштарић, доцент Филозофског 
факултета Универзитета у Ријеци, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

 Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 5. априла 2021. године разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду и предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-934/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14), а на предлог 
Филолошког факултета, број: 672/1 и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука од 5. априлa 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 14. априла 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Власта Кучиш, ванредни професор Филозофског 
факултета Универзитета у Марибору, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
672/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. фебруара 2021. 
године да се др Власта Кучиш, ванредни професор Филозофског 
факултета Универзитета у Марибору, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука, на седници 
одржаној 5. априла 2021. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду и предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 61202-935/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), на предлог Наставно-научног већа Медицинског 
факултета од 19. априла 2021. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Драгана Јанић, редовна професорка 
Медицинског факултета, чланства у Већу научних области 
медицинских наука.

2. Именује се др Татјана Пекмезовић, редовна професорка 
Медицинског факултета, за члана Већа научних области медицинских 
наука.

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

(Београд, 20. април 2021. године; Број: 612-1753/2-21)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


