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На основу члана 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања 
4. новембра 2021. године, а на предлог Сената од 17. новембра 2021. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 2. децембра 2021. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1
У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), у чл. 55 ст. 1 
мења се и гласи:

„(1) Универзитет има Одбор за статутарна питања, Одбор за 
финансије, Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета и Одбор за 
заштиту животне средине, као стручна и саветодавна тела Сената, 
ректора и Савета.“.

Члан 2
После чл. 58 додаје се нови члан 58а, који гласи:
„Одбор за заштиту животне средине

Члан 58а
(1) Одбор за заштиту животне средине је стручно и саветодавно 

тело Сената, које Сенату и другим органима и телима Универзитета 
подноси предлоге у сврху заштите и унапређења животне средине.

(2) Одбор за заштиту животне средине има осам чланова и то:
 1) два члана које одреди ректор и то једног члана из реда 

проректора, који је председник Одбора за заштиту животне средине, и 
једног члана из реда наставника Универзитета;

 2) по једног члана из реда наставника, представника сваке 
групације, којег именује веће групације;

 3) једног члана из реда истраживача, којег именује Веће 
института;



Гласник Универзитета у Београду2

 4) једног члана из реда студената, којег именује Студентски 
парламент Универзитета.

 (3) Рад Одбора за заштиту животне средине уређује се општим 
актом Универзитета.“.

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 став 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20) и предлога Студентског парламента Универзитета од 
15. новембра 2021. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
2. децембра 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

АНА ГРЧИЋ, студенткиња Факултета политичких наука 
изабрана је за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за 
школску 2021/2022. и 2022/2023. годину.

Ова одлука објављује се у гласилу „Гласник Универзитета у 
Београду” и на Интернет страници Универзитета.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 63 став 1 тачка 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18, 67/19 и 67/21) и члана 41 
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 на предлог 
Сената од 17. новембра 2021. године, Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2021. годину, 07 бр. 40-47/2021-7.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС'', бр. 91/19) и члана 41 став 1 тачка 18 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 2. децембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена и допуна Списка набавки на које се закон 
не примењује Универзитета у Београду за 2021. годину.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 став 1 тачка 10 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), а на предлог Сената од 17. новембра 
2021. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 2. децембра 
2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ  

ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „НАПРЕДНА АНАЛИЗА 
ПОДАТАКА“ (90 ЕСПБ) ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

1.Висина годишње школарине за студенте држављане Републике 
Србије за упис на мастер академске студије: „Напредна анализа 
података“ (90 ЕСПБ), на српском језику, износи 120.000,00 (словима: 
сто двадесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.500 евра.

3. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 
или у два једнака дела приликом уписа летњег, односно зимског 
семестра.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 став 1 тачка 10 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), а на предлог Сената од 17. новембра 
2021. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 2. децембра 
2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА  

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „ADVANCED DATA  
ANALYTICS“ (90 ЕСПБ) ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

1.Висина годишње школарине за студенте држављане Републике 
Србије за упис на мастер академске студије: „Advanced Data Analyt-
ics“ (90 ЕСПБ), на енглеском језику, износи 120.000,00 (словима: сто 
двадесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.500 евра.

3. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 
или у два једнака дела приликом уписа летњег, односно зимског 
семестра.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8 Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 20/3 
од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  
МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Разрешавају се чланства у Управном одбору Фондације за 
решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета 
у Београду:

1. Проф. др Иванка Поповић, ЈМБГ: 
2. Проф. др Марко Иветић, ЈМБГ: 

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/10-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8 Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 20/3 
од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 2. децембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  
МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Именују се чланови Управног одбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду:

1. Проф. др Бранислав Боричић, проректор, за председника 
Управног одбора Фондације, ЈМБГ: ,

2. Проф. др Зорица Вујић, проректорка, ЈМБГ: ,
3. Проф. др Жаклина Стојановић, деканица Економског факул-

тета, ЈМБГ: .

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/11-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 13 Статута Фондације „Mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“, број: 06-17567/14-12 од 
22. децембра 2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 2. 
децембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Фондације „Mr ph Љубица 
Војтех Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“, проф. др Марко 
Бацковић, због одласка у пензију. 

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/13-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 13 Статута Фондације „Mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“, број: 06-17567/14-12 од 
22. децембра 2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 2. 
децембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Фондације „Mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“ др Дејан Трифуновић, 
ЈМБГ: , редовни професор Економског факултета. 

II Мандат члана Одбора Фондације „Mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.occe Никола Драгићевић“ траје до 26. фебруара 
2025. године.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/14-21)

 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 I 217/20), 
Савет Универзитета, на седници одржаној 2. децембра 2021. године, 
доноси

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски 
центар „Београд”:

1. др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског 
факултета и ректор Универзитета у Београду и

2. др Дејан Филиповић, редовни професор Географског факултета 
и проректор Универзитета у Београду.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/12-21)

 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, на седници одржаној 2. децембра 2021. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 15. 

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

1. Матија Васић, студент Факултета политичких наука и 
2. Лука Марошанин, студент Фармацеутског факултета 

II
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 15. 

новембра 2021. године верификује се мандат следећих чланова Савета 
из реда представника студената:

1. Алексе Шкундрића, студента Правног факултета и 
2. Милоша Живковића, студента Учитељског факултета. 

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 06-4523/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду14

На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, 
донео је

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о докторским студијама на Универзитету у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 191/16, 212/19, 
215/20, 217/20 и 228/21), у члану 20 после става 2 додаје се нови став 
3 који гласи:

„Уколико је кандидат радно ангажован на институту у саставу 
Универзитета, као други ментор може му се одредити истраживач 
из одговарајуће научне области, који је у сталном радном односу у 
институту у саставу Универзитета.“.

Досадашњи ст. 3 и 4 постају ст. 4 и 5.

Члан 2
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 06-4597/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 3 став 2 Правилника о давању сагласности 
за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој 
високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 132/06 и 153/09), Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ 

КОНКУРЕНТСКИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Члан 1
У Одлуци о утврђивању Листе конкурентских високошколских 

установа („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 153/10), у члану 1 
одељак II додаје се нова тачка 22. која гласи:

„Висока школа социјалног рада, Београд.“.

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 02-4597/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), 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, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 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

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 Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00349/3/2021-03 од 29.10.2021. године, на студијски програм 
мастер академских студија Грађевинарство, 60 ЕСПБ, на Грађевинском 
факултету, уписаће се укупно 240 студената, 145 на терет буџета и 95 
самофинансирајућих.

(Београд, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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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) 
и члана 15 став 4 Правилника о дисциплинској одговорности студената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА

1. Разрешава се проф. др Мирјана Ивановић, Стоматолошки 
факултет, чланства у Дисциплинској комисији Универзитета, због 
одласка у пензију.

2. Именује се проф. др Љиљана Стојчев Стајчић, Стоматолошки 
факултет, за члана Дисциплинске комисије Универзитета.

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 06-4597/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 17. 
новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА  

ЗА ФИНАНСИЈЕ 

I
Разрешавају се чланства у Одбору за финансије:
1. Проф. др Жељко Томановић, Биолошки факултет, члан
2. Проф. др Ратко Ристић, Шумарски факултет, члан
3. Проф. др Владан Кузмановић, Грађевински факултет, члан
4. Проф. др Алекса Марковић, Стоматолошки факултет, члан
5. Проф. др Иван Белча, Физички факултет, члан
6. Проф. др Саша Јаковљевић, Факултет спорта и физичког 

васпитања, члан. 

II
За чланове Одбора за финансије именују се:
1. Проф. др Саша Ранђеловић, продекан за финансије, Економски 

факултет, члан
2. др Александар Ђукић, доцент, продекан за финансије, 

Грађевински факултет, члан
3. Проф. др Горан Попарић, продекан за финансије, Физички 

факултет, члан
4. Проф. др Александра Костић Љубисављевић, продекан за 

финансије, Саобраћајни факултет, члан
5. Проф. др Александар Грбовић, продекан за финансије, 

Машински факултет, члан
6. Проф. др Војкан Лазић, продекан за финансије, Стоматолошки 

факултет, члан. 
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III
Председница Одбора за финансије је проф. др Зорица Вујић, 

проректорка за финансије.

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 02-4597/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 06-4394/I/14.2-21 од 
8. новембра 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

I
Разрешава се чланства у Програмском савету докторских 

академских студија Биомедицинско инжењерство и технологије: 
1. проф. др Дејан Поповић, академик, Електротехнички факултет, 

председник
2.проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет, 

заменик председника

II
Именују се у чланство Програмског савета докторских 

академских студија Биомедицинско инжењерство и технологије: 
1. проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет, 

председник
2. др Саша Радовановић, научни саветник, Институт за 

медицинска истраживања, заменик председника
3. др Милица Ђурић, виши научни сарадник, Електротехнички 

факултет, члан

(Београд, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/3775/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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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), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, 
донео је

З А К Љ У Ч А К

Сенат Универзитета у Београду подржава иницијативу о захтеву 
за повраћај или обештећење имовине одузете након Другог светског 
рата Универзитету у Београду, Српској академији наука и уметности 
и Матици српској.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Између два светска рата Универзитет у Београду био је један 
од три најбогатија у Европи, када је приходовао средства од преко 80 
задужбина и фондова. Бројни знаменити и имућни Срби завештали су 
своју имовину Универзитету у Београду, са циљем да се из средстава 
од прихода награђују студентски стручни и научни радови, помажу 
сиромашни студенти и студентске установе, да се додељују студентске 
стипендије, као и за опште универзитетске потребе. 

У току Другог светског рата имовина универзитетских задужбина 
претрпела је велике штете – неке зграде су срушене, другима је опала 
вредност, а новчани фондови су се гасили због обезвређивања новца. 
Крајем педесетих година прошлог века имовина задужбина и фондова 
је национализована и дуго времена након Другог светског рата 
Универзитет није имао право управљања истом.

Током 1995. и 1996. године, на основу члана 24 Закона о 
задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“, 
број 59/89) и Правилника о утврђивању станова који се изузимају од 
откупа у зградама задужбина које би могле обновити рад („Службени 
гласник РС“, бр. 29/94, 41/94 и 63/94), Министарство културе РС 
обновило је рад 13 задужбина и фондација доношењем решења о 
обнови рада и тиме их предало на управљање Универзитету. Задужбине 
и фондације уписане су у Регистар фондова Министарства културе.
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Задужбине које су обновиле рад решењима Министарства 
културе:

1. Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, зграда 
у Ул. Андрићев венац 12 у Београду, циљ: награђивање студентских 
радова из области правних и економских наука и помагања студената 
на студијама у земљи и иностранству,

2. Задужбина Веселина Лучића, зграде у Ул. Ђорђа Јовановића 
број 5 и ½ зграде у Ул. Венизелосова 30, на углу са Ул. Гундулићев 
венац број 39 у Београду, циљ: награђивање научних радника на 
Универзитету у Београду, као и у циљу награђивања књижевних 
остварења појединаца, 

3. Задужбина Влајка Каленића, зграде у Ул. Светогорска 12, циљ: 
помагање одличних студената Економског факултета Универзитета у 
Београду, 

4. Задужбина Ђоке Влајковића, зграде у Ул. Влајковићева број 5 
у Београду, циљ: помагање општих потреба Универзитета у Београду, 
у области високог образовања и науке,

5. Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге 
Даринке, зграда у Ул. Теразије број 39 у Београду, циљ: подстицање 
развоја менаџмента као и других научних дисциплина чији је 
предмет унапређење трговине, а који се изучавају на Универзитету у 
Београду,

6. Задужбина Светозара Видаковића и жене Магдалене, зграда 
у Ул. Јевремова 55 у Београду, циљ: помагање студената Универзитета 
у Београду,

7. Задужбина Љубице М. Здравковић, зграде у Ул. Синђелићева 
број 26 у Београду, циљ: у циљу помагања студената Универзитету у 
Београду,

8. Задужбина Раде и Милана Вукићевића, зграде у Ул. Ресавска 
9 и Ул. Рузвелтова 20 у Београду, циљ: унапређивање здравства на 
Универзитету у Београду,

9. Задужбина Драгољуба Маринковића, зграда у Булевару 
краља Александра број 26 у Београду, циљ: унапређивање здравства 
на Универзитету у Београду, враћена наследницима у поступку 
реституције јер није испуњена воља задужбинара
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10. Задужбина Глише и Марије Ракић из Земуна, зграде у 
Ул. Орачка 53 и Бежанијска 58 у Земуну, циљ: помагање студената 
техничких факултета Универзитета у Београду,

11. Фондација Олге и Миодрага Л. Панића, зграда у Ул. 
Далматинска бр. 95, циљ: материјално помагање научног и стручног 
рада свршених студената фармације и стварању услова за њихов 
развој,

12. Задужбина Гашић др Живана, зграде у Српских владара 56 у 
Београду, циљ: помагање студената Универзитета у Београду и

13. Задужбина Луке Ћеловића-Требињца, зграде у Ул. Краљевића 
Марка бр.1, угао Карађорђеве 65 и Загребачке 1 (данас Коче Поповића), 
Гаврила Принципа 14-16 и Загребачка 3-9 (данас Коче Поповића) у 
Београду, циљ: помагање остваривања научних потреба Универзитета 
у Београду.

Потом су 2000. године општине Стари град и Врачар Универзитету 
пренеле на коришћење и управљање зграде задужбина и фондација са 
њихове територије, док остале општине то нису учиниле.

Задужбине и фондације које су обновиле рад решењима 
Министарства културе РС у поступку усклађивања са Законом о 
задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“ број 88/2010), 
уписане су у Регистар задужбина и фондација Агенције за привредне 
регистре.

У складу са одредбама члана 42. Закона о враћању одузете имовине 
и обештећењу („Службени гласник РС“, број 72/2011), Агенцији за 
реституцију Републике Србије, поднето је укупно 35 захтева за повраћај 
имовине и обештећење задужбина које су обновиле рад, али и оних 
које нису обновиле рад решењима Министарства културе, а биле су 
национализоване, и за које је захтеве поднео Универзитет у Београду. 

Агенција за реституцију, Министарство финансија као 
другостепени орган, као и Управни суд, одбили су захтев, жалбу 
и тужбу са истим образложењем, а то је да Универзитет у Београду 
нема активну легитимацију за подношење захтева за враћање имовине 
задужбина које нису обновиле рад. 

Захтеве задужбина и фондација које су обновиле рад, Агенција 
одбија због недостатка континуитета у њиховом раду. Након 
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национализације и одузимања имовине, задужбине и фондови нису 
могли да испуњавају циљеве јер је имовина основ за стицање прихода. 
До данас 21 захтев је одбијен, остали су у поступку.

Одбијајућа решења из поступка реституције отворила су 
могућност откупа задужбинских станова од стране физичких лица, 
закупаца станова на неодређено време у складу са чланом 150. 
Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 
број 104/2016), па је Министарство финансија дало у откуп станове 
(по расположивим подацима 9 станова) у Задужбини Раде и Милана 
Вукићевића, а на захтев Стамбене заједнице Светогорска 12, у циљу 
откупа станова од стране станара са станарским правом, Веће Градске 
општине Стари град донело је Решење којим се поништава решење 
ИО СО Стари град из 2000. године и раскида Уговор о преносу права 
коришћења и управљања на непокретности, након чега је обустављен 
прилив прихода од закупнина Задужбини Влајка Каленића. 

Оваквим чином воља здужбинара остаје неиспоштована, а самим 
тим се у потпуности обесмишљава задужбинарство и занемарује 
чињеница да је реч о остваривању друштвено корисних циљева.

САНУ, Универзитет у Београду и Матица српска поднели 
су у мају 2018. године председнику РС, Влади РС, Министарству 
финансија и Министарству правде Иницијативу за решавање статуса 
имовине одузете од националних установа и задужбина које су у 
њиховој управи, са циљем доношења lex specialisa (у јуну 2019. предат 
текст Нацрта Закона) у односу на Закон о враћању одузете имовине 
и обештећењу, који би по угледу на конфесионалну реституцију на 
посебан начин уредио повраћај имовине и обештећење задужбинама 
којима су управљале наведене три институције од националног 
значаја.

Како након подношења Нацрта Закона није било никакве 
формалне реакције, 9. фебруара 2021. године је одржан састанак 
руководстава САНУ, Универзитета у Београду и Матице српске са 
председницом Владе Србије и њеним сарадницима којом приликом је 
председница Владе Србије исказала подршку захтеву за реституцијом 
одузете имовине ових институција и обећала одговор надлежних 
органа у року од месец дана. Никакав одговор никада није стигао.
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Како без обзира на све активности Универзитета у Београду 
и његових руководстава не постоји никакав рационалан одговор 
надлежних државних органа, јасно је да је потребно питање одузете 
имовине Универзитета на различите начине и различитим методама 
довести у фокус јавности.

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 06-4587/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21) 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 бр. 612-4414/2-21 од 4. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Архитектонског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 14. октобра 2021. 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

Архитектонски факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 14. октобра 2021. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
4. новембра 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 17. новембра 2021. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 612-4414/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 06-4047/I-2114/5-21 од 2. новембра 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Образовне политике, 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
Програмски савет студијског програма мастер академских 

студија Образовне политике је дана 14. септембра 2021. 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 612-00-00016/5/2018-03 од 02. августа 
2019. године. Допуна се односи на измену наставника. На предмету 
Психологија образовања уместо проф. др Тинде Ковач Церовић, са 
Филозофског факултета, биће ангажованa проф. др Драгица Павловић 
Бабић, са Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре 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, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/2114/6-21 21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 06-4047/I-3680/3-21 од 2. новембра 2021. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Религија у друштву, култури и европским 
интеграцијама, 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
Програмски савет студијског програма мастер академских 

студија Религија у друштву, култури и европским интеграцијама је 
дана 21. септембра 2021. 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 612-00-00211/5/2020-03 од 22. фебруара 2021. године. Допуна 
се односи на ангажовање проф. др Зорана Крстића са Православног 
богословског факултета Универзитета у Београду на реализацији 
наставе на предмету Хришћанство – Православна црква.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре 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, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/3680/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 06-4047/
I-3775/3-21 од 2. новембра 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Менаџмент пословних перформанси, 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

Програмски савет студијског програма мастер академских 
студија Менаџмент пословних перформанси је дана 17. септембра 
2021. 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 
612-00-00123/8/2018-03 од 27. децембра 2019. године. Допуна 
се односи на ангажовање проф. др Иване Ковачевић, Факултет 
организационих наука на обавезном предмету Менаџмент и 
развој људских ресурса. Такође, предлаже се да се на предметима 
Индикатори еколошких перформанси, Циркуларна економија и 
еколошко инжењерство, Одрживост и управљање пројектима, 
ангажује доц. др Марко Ћировић, Факултет организационих наука 
Универзитета у Београду

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

(Београд, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/3775/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 06-4047/I-3775/4-21 од 2. новембра 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија: Биофотоника, 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

Програмски савет студијског програма докторских академских 
студија Биофотоника је дана 09. септембра 2021. 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 612-00-00712/2015-06 од 19. јуна 2015. 
године. Допуна се односи на ангажовање др Владимира Лончара, 
научног сарадника Института за физику, на предмету: Дубоко учење 
у биофотоници, као и ангажоване проф. др Александре Јаношевић 
Лежаић и проф. др Анђелије Маленовић са Фармацеутског факултета 
на предмету Биофотоника у фармацији. Такође, уводи се нови 
предмет Квантна биофотоника на којем ће бити ангажовани доц. др 
Александра Димић, Физички факултет и др Бранислав Јеленковић, 
научни саветник, САНУ.

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

(Београд, 17. новембра 2021. године; Број: 06-4597/3775/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 Архитектонског факултета, бр: 01-1811/2.1 
од 25. октобра 2021. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 бр: 61202-3728/4-21 од 2. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Игњатовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу 
научну област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних 
уметности и обнова градитељског наслеђа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. јуна 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 25. септембра 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 
одржаној 25. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Александар Игњатовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 26. октобра 2021. године 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 26. октобра 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. новембра 2021. године дало је мишљење да се др 
Александар Игњатовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-3728/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 Архитектонског факултета, бр: 01-1811/2.2 
од 25. октобра 2021. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 бр: 61202-4425/2-21 од 2. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Ђукић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну 
област Урбанизам.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Урбанизам, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 25. септембра 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 
одржаној 25. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александра Ђукић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 26. октобра 2021. године 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 26. октобра 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. новембра 2021. године дало је мишљење да се др 
Александра Ђукић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4425/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 Архитектонског факултета, бр: 01-1811/2.3 
од 25. октобра 2021. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 бр: 61202-4427/2-21 од 2. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Ђукановић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну 
област Урбанизам.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 30. јуна 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Урбанизам, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 2. октобра 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 
одржаној 25. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Ђукановић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 26. октобра 2021. године 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 26. октобра 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. новембра 2021. године дало је мишљење да се др 
Зоран Ђукановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4427/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 13/78 од 11. октобра 2021. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 бр: 
61202-4332/2-21 од 28. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Тамара Ракић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 23. јуна 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Екологија, биогеографија 
и заштита животне средине, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 30. јула 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 
одржаној 11. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Тамара Ракић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 15. октобра 2021. године 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 21. октобра 2021. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
28. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Тамара Ракић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4332/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закони, 67/19, 6/20 – др. 
Закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 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), 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 Географског факултета бр. 1250 од 14. октобра 2021. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 
61202-4336/2 од 2. новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Павловић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Географски 
факултет, за ужу научну област Туризмологија. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет („Факултет“) је дана 18. августа 2021. 
године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
бр. 947-948, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Туризмологија. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. септембра 2021. 
године, објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 14. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сања Павловић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 25. октобра 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 27. октобра 
2021. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 2. новембра 2021. године дало је мишљење да се др 
Сања Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17. новембра 
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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4336/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закони, 67/19, 6/20 – др. 
Закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 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), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Економског факултета бр. 3548/2 од 27. октобра 2021. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 
61202-4461/2 од 2. новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Божовић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Економски 
факултет, за ужу научну област Статистика и математика. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 21. јула 2021. године у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” бр. 943-
944, као и на инернет страници Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Статистика и математика. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. септембра 2021. 
године, објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милош Божовић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 27. октобра 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 27. октобра 
2021. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 2. новембра 2021. године дало је мишљење да се др 
Милош Божовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17. новембра 
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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4461/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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, 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: 1015/6 од 21. октобра 2021. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-4435/2-21 од 4. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Благојевић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Моторна возила.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 30. јуна 2021. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Моторна возила, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. септембра 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 21. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Благојевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 26. октобра 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на интернет страницу Универзитета дана 29. октобра 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 4. новембра 2021. године дало је мишљење да се др Иван 
Благојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17. новембра 
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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4435/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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, 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: 1037/6 од 21. октобра 2021. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-4436/2-21 од 4. 
новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. 
новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Ђукић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Технологија материјала – машински материјали, заваривање и сродни 
поступци.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 23. јуна 2021. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Технологија материјала – машински 
материјали, заваривање и сродни поступци, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. септембра 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 21. октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милош Ђукић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 26. октобра 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на интернет страницу Универзитета дана 29. октобра 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 4. новембра 2021. године дало је мишљење да се др Милош 
Ђукић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17. новембра 
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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4436/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5109/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4182/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(кардиологија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ана Ђорђевић Дикић изабере у звање 
редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду50

Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Ана Ђорђевић 
Дикић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4182/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5314/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4185/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Арсен Ристић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(кардиологија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Арсен Ристић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Арсен Ристић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4185/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 3303/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4189/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Велимир Марковић, 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 19. маја 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Велимир Марковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Велимир Марковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4189/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5174/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4187/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ивана Лазаревић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Микробиологија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Лазаревић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Ивана Лазаревић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4187/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5202/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4188/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ивана Ћирковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Микробиологија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Ћирковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Ивана Ћирковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4188/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 4187/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4191/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Марковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Имунологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 16. јуна 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Имунологија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милош Марковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Милош Марковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4191/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5280/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4183/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Наташа Марковић Николић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(кардиологија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Наташа Марковић Николић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Наташа Марковић 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4183/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 5067/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4184/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Предраг Митровић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(кардиологија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Предраг Митровић изабере у звање 
редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду64

Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Предраг Митровић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4184/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 3304/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4190/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Славко Матић, 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 19. маја 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Славко Матић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Славко Матић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4190/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Медицинског факултета, бр: 3360/2 од 22. септембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4186/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 19. маја 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (дечја хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2021. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слободан Илић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Слободан Илић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4186/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 300/1-
2/1 од 4. новембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-4542/2-21 од 9. новембра 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ Анита Клаус, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Технолошка микробиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. 
септембра 2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Технолошка 
микробиологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. октобра 2021. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. новембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат Анита Клаус изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 4. новембра 2021. године 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 4. новембра 2021. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
9. новембра 2021. године дало је мишљење да се др Анита Клаус може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4542/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 300/1-
2/2 од 4. новембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-4541/2-21 од 9. новембра 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Игор Томашевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Технологија анималних производа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. 
септембра 2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Технологија 
анималних производа, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. октобра 2021. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. новембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Игор Томашевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 4. новембра 2021. године 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 4. новембра 2021. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
9. новембра 2021. године дало је мишљење да се др Игор Томашевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4541/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 Учитељског факултета, бр: 16/3/319 од 21. 
септембра 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4071/2-21 од 26. октобра 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Благданић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну област 
Методика наставе природе и друштва.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет (у даљем тексту Факултет) је 23. јуна 2021. 
године, у публикацији „Службени гласник РС” бр. 87, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Методика 
наставе природе и друштва, због потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сања Благданић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. октобра 2021. године 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 19. октобра 2021. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 26. октобра 2021. године дало је мишљење да се др 
Сања Благданић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4071/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног већа Факултета 
ветеринарске медицине, бр: 01-222/8 од 29. септембра 2021. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-
4115/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дарко Маринковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Патологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 7. 
априла 2021. године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета 
и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Патологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. маја 2021. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дарко Маринковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 1. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Дарко Маринковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4115/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење и 67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног већа Факултета 
ветеринарске медицине, бр: 01-218/8 од 29. септембра 2021. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-
4114/2-21 од 19. октобра 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Василев, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Хигијена и технологија меса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 7. 
априла 2021. године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета 
и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хигијена и технологија меса, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. маја 2021. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Василев изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Драган Василев 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4114/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење 
и 67/21), 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, 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, 203/18 и 223/21), а на 
предлог Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, бр: 01-
224/9 од 29. септембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4116/2-21 од 19. октобра 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Тамара Илић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Паразитологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 7. 
априла 2021. године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета 
и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Паразитологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. јуна 2021. године, на 
сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Тамара Илић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. октобра 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 12. октобра 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
19. октобра 2021. године дало је мишљење да се др Тамара Илић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4116/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.



Година LIX, број 230, 3. децембар 2021. 81

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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, 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, број: 05-02 бр. 4/61 од 20. октобра 2021. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 
61202-4334/2-21 од 4. новембра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слађан Бабарогић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Информациони системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 21. јула 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Информациони 
системи, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. септембра 2021. 
године, објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 20. 
октобра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се 
кандидат др Слађан Бабарогић изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 22. октобра 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 интернет страницу Универзитета дана 29. октобра 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 4. новембра 2021. године дало је мишљење да се др Слађан 
Бабарогић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17. новембра 
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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-4334/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 42 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16) 
и члана 23 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16), а поводом жалбе др Предрага Мирчетића од 1. октобра 2021. 
године, која је поднета на Одлуку Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 број: 61202-3615/2-21 од 21. септембра 
2021. године, Сенат Универзитета, поступајући као другостепени 
орган, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба др Предрага Мирчетића која је поднета 
на Одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
02-02 број: 61202-3615/2-21 од 21. септембра 2021. године, као 
НЕДОЗВОЉЕНА јер је Одлука на коју је поднета жалба поништена 
Одлуком Већа научних области друштвено-хуманистичких наука 02-
02 број: 61202-3615/4-21 од 14. октобра 2021. године

2. Ово решење је коначно.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Већа научних области друштвено-хуманистичких наука („Веће“), 
на седници одржаној 21. септембра 2021. године, на основу предлога 
Изборног већа Филолошког факултета од 13. септембра 2021. године, 
донело је Одлуку бр. 61202-3615/2-21 о избору др Оливере Жижовић у 
звање доцента за ужу научну област Општа књижевност на Факултету.

С обзиром на то да је Одлука бр. 61202-3615/2-21 садржала 
формалне недостатке, јер су приликом израде писаног отправка одлуке 
техничком омашком погрешно наведени прописи који нису важили на 
дан расписивања конкурса, из чега је проистекла и погрешна поука о 
правном леку, Веће је на седници одржаној 14. октобра 2021 године, по 
службеној дужности, а у складу са чланом 183 став 1 тачка 11 у вези са 
ставом 4 Закона о општем управном поступку, донело одлуку којом се 
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поништава одлука Већа број: 61202-3615/2-21 од 21. септембра 2021. 
године о избору др Оливере Жижовић у звање доцента. 

Др Предраг Мирчетић је 1. октобра 2021. године поднео жалбу 
Сенату против Одлуке Већа бр. 61202-3615/2-21 од 21. септембра 2021. 
године, коју је доставио преко Факултета. Факултет је 11. октобра 
проследио жалбу др Предрага Мирчетића Сенату. Како Сенат не може 
да поступа по жалби која је поднета против одлуке која је поништена, 
донето је решење као у изреци.

Сенат броји 46 чланова. Седници је у моменту гласања 
присуствовало 36 чланова Сената. Сенат је једногласно, са 36 гласова 
„за“ донео решење о одбацивању жалбе др Предрага Мирчетића.

Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути 
управни спор пред надлежним судом.

(Београд, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-3615/10-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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 Физичког факултета, бр. 205/3 од 15. септембра 2021. 
године и предлога Већа групације природно-математичких наука, бр. 
61202-3653/2-21 од 27. октобра 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Часлав Брукнер, редовни професор Факултета 
за физику Универзитета у Бечу, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр205/3 од 15. септембра 2021. године да се проф. др Часлав 
Брукнер, редовни професор Факултета за физику Универзитета у Бечу, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 27. октобра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-3653/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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 Фармацеутског факултета број: 01-1741/2 и предлог Већа 
групације медицинских наука број: 61202-3535/2-20 од 8. новембра 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
17. новембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гуенка Иванова Петрова, редовни професор 
Фармацеутског факултета Медицинског Универзитета у Софији, у 
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет доставио је образложени предлог број: 
01-1741/2 са седнице Наставно-научног већа одржане 9. септембра 
2021. године да се др Гуенка Иванова Петрова, редовни професор 
Фармацеутског факултета Медицинског Универзитета у Софији, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 8. 
новембра 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, 17. новембар 2021. године; Број: 61202-3535/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), а на предлог Наставно и научно-уметничког већа 
Архитектонског факултета од 25. октобра 2021. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се арх. Владимир Лојаница, редовни професор 
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

2. Именујe се арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

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

(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 612-4838/2-21)

  Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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 Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију од 16. новембра 2021. године, 
доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Марина Шестић, редовна професорка 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, чланства у Већу 
научних области друштвено-хуманистичких наука.

2. Именује се др Александар Југовић, редовни професор 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, за члана Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 612-4866/2-21)

 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.



Година LIX, број 230, 3. децембар 2021. 89

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 Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију од 12. октобра 2021. године, 
доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА  
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Дијана Лазић-Пушкаш, редовна професорка 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, чланства у Већу 
научних области медицинских наука, због одласка у пензију.

2. Именује се др Миле Вуковић, редовни професор Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, за члана Већа научних 
области медицинских наука.

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

(Београд, 2. децембар 2021. године; Број: 612-4865/2-21)

 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 51 ст. 4 тач. 1 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), Веће институтa Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 1. децембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

I
Бира се др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за председницу Већа 
института.

II
Бира се др Диана Бугарски, научни саветник Института за 

медицинска истраживања за заменицу председнице Већа института.

(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 06-4729/2021)

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА ИНСТИТУТА 
 П Р О Р Е К Т О Р

 проф. др Бранислав Боричић, с.р.
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На основу чл. 42 ст. 2 тач. 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), Веће институтa Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 1. децембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

I 
Разрешавају се, због истека мандата, следећи представници Већа 

института у Сенату Универзитета:
1) др Јелена Беговић са Институт за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство;
2) др Диана Бугарски са Института за медицинска истраживања;
3) др Мирјана Михаиловић са Института Институт за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“;
4) др Снежана Пајовић са Института за нуклеарне науке „Винча“;
5) др Јасмина Стевановић са Института за хемију, технологију и 
металургију.

II
Бирају се следећи представници Већа института у Сенату 

Универзитета:
1) др Јелена Беговић са Институт за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство;
2) др Александар Богојевић са Институт за физику;
2) др Диана Бугарски са Института за медицинска истраживања;
4) др Снежана Пајовић са Института за нуклеарне науке „Винча“;
5) др Јасмина Стевановић са Института за хемију, технологију и 
металургију. 

(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 06-4729/2021)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић, с.р.
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На основу чл. 45 ст. 2 тач. 3 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020), Веће институтa Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 1. децембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

Бирају се следећи представници Већа института у већима 
групација Универзитета у Београду:

1) за Веће групације друштвено-хуманистичких наука: др Газела 
Пудар Драшко са Института за филозофију и друштвену теорију, 
др Бојана Радовановић са Института за филозофију и друштвену 
теорију, др Вук Максимовић са Института за мултидисциплинарна 
истраживања и др Данијела Војновић Милутиновић са Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“;

2) за Веће групације медицинских наука: др Олгица Недић са 
Института за примену нуклеарне енергије – ИНЕП, др Драгица 
Станковић са Института за мултидисциплинарна истраживања, др 
Саша Филиповић са Института за медицинска истраживања и др 
Снежана Пајовић са Института за нуклеарне науке „Винча“;

3) за Веће групације природно-математичких наука: др Дејан 
Опсеница са Института за хемију, технологију и металургију, др Наташа 
Илић са Института за примену нуклеарне енергије – ИНЕП, др Весна 
Ђорђевић са Института за нуклеарне науке „Винча“ и др Јелена Беговић 
са Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство;

4) за Веће групације техничко-технолошких наука: др Никола 
Томашевић са са Института „Михајло Пупин“, др Јасмина Стевановић 
са Института за хемију, технологију и металургију, др Драган 
Ковачевић са Електротехничког инстута „Никола Тесла“ и др Јасна 
Драгосавац са Електротехничког инстута „Никола Тесла“.

(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 06-4729/2021)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић, с.р.
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На основу чл. 50 ст. 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/2020), Веће институтa Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 1. децембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

Бирају се следећи представници Већа института у Већу за 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне 
студије:

1) др Александар Богојевић, Институт за физику;
2) др Диана Бугарски, Институт за медицинска истраживања
3) др Мирјана Михаиловић, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“; 
4) др Горан Јовановић, Институт за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство.

(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 06-4729/2021)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић, с.р.
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На основу чл. 53 ст. 8 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/2020), Веће институтa Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 1. децембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

Бира се др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник на Институту 
за физику за представника Већа института у Већу за студије при 
Универзитету.(Београд, 1. децембар 2021. године; Број: 06-4729/2021)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић, с.р.


