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На основу чл. 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20 и 230/21), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за 
статутарна питања 16. децембра 2021. године, а на предлог Сената од 
22. децембра 2021. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
28. јануара 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

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

Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 230/21), чл. 42 
ст. 3 мења се и гласи:

(3) Када Сенат одлучује о питањима од значаја за студенте, а 
посебно она која се односе на осигурање квалитета наставе, правила 
студија, план рада, календар рада, уписну политику Универзитета, 
реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна Статута, предлагање 
кандидата за ректора и предлагање финансијског плана Универзитета, 
састав Сената се проширује за девет представника студената, које 
бира Студентски парламент Универзитета.“.

После ст. 3 додаје се нови ст. 4 који гласи:
„(4) Представници студената из ст. 3 овог члана учествују у 

расправи и одлучивању о питањима из ст. 3 овог члана.“.
Досадашњи ст. 4-6 постају ст. 5-7.

Члан 2
У чл. 45 ст. 4 мења се и гласи:
„(4) Када Веће групације одлучује о питањима за која је надлежно, 

а која су побројана у чл. 42 ст. 3 Статута, састав Већа групације се 
проширује за 20% представника студената, које бира Студентски 
парламент Универзитета.“.
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После ст. 4 додаје се нови ст. 5 који гласи:
„(5) Представници студената из ст. 4 овог члана учествују у 

расправи и одлучивању о питањима из ст. 4 овог члана.“.
Досадашњи ст. 5 и 6 постају ст. 6 и 7.

Члан 3
У чл. 50, после ст. 3 додају се нови ст. 4 и 5 који гласе:
„(4) Када Веће за ИМТ студије одлучује о питањима за која је 

надлежно, а која су побројана у чл. 42 ст. 3 Статута, састав Већа за 
ИМТ студије се проширује за 4 представника студената, које бира 
Студентски парламент Универзитета.“.

(5) Представници студената из ст. 4 овог члана учествују у 
расправи и одлучивању о питањима из ст. 4 овог члана.“.

Досадашњи ст. 4 постаје ст. 6.

Члан 4
У члану 53, после ст. 3 додају се нови ст. 4 и 5 који гласе:
„(4) Када Веће за студије при Универзитету одлучује о питањима 

за која је надлежно, а која су побројана у чл. 42 ст. 3 Статута, састав 
Већа за студије при Универзитету се проширује за 20% представника 
студената, које бира Студентски парламент Универзитета.“.

(5) Представници студената из ст. 4 овог члана учествују у 
расправи и одлучивању о питањима из ст. 4 овог члана.“. 

Досадашњи ст. 4-12 постају ст. 6-14.
У досадашњем ст. 6 број: „4.“ замењује се бројем: „6.“.
У досадашњем ст. 9 бројеви: „7. и 8.“ замењују се бројевима: „9. 

и 10.“.
У досадашњем ст. 10, после речи: „године“, уместо тачке ставља 

се зарез и додају се речи: „док изузетно, мандат чланова Већа за студије 
при Универзитету – представника студената траје две године.“.

У досадашњем ст. 12 број: „11.“ замењује се бројем: „13“

Члан 5
У чл. 54 ст. 2 број: „11.“ замењује се бројем: „13.“.
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Члан 6
У чл. 57 ст. 2 после речи: „ректора“, брише се тачка и додају 

се речи: „и једног члана из реда студената кога именује Студентски 
парламент Универзитета.“.

Ст. 4 брише се.
Досадашњи ст. 5 постаје ст. 4.

Члан 7
У чл. 58 ст. 2 тач. 3 мења се и гласи:
„3) једног члана из реда студентских представника у Сенату, кога 

именује Сенат;“.

Члан 8
У чл. 60 ст. 2 мења се и гласи:
„(2) У стручном телу из ст. 1 овог члана које је образовао Сенат, 

при расправљању о питањима за која је надлежно, а која су побројана 
у чл. 42 ст. 3 Статута, студенти чине 20% чланова.“.

После ст. 2 додаје се нови ст. 3 који гласи:
„(3) Студенти из ст. 2 овог члана учествују у расправи и 

одлучивању о питањима из ст. 2 овог члана.“.
Досадашњи ст. 3 постаје ст. 4.

Члан 9
Чл. 63 мења се и гласи:
„Студентски парламент Универзитета

Члан 63.
(1) Универзитет има Студентски парламент.
(2) Рад, начин функционисања, организација, број, начин и 

поступак избора чланова Студентског парламента Универзитета 
(Студентски парламент) уређују се општим актима Студентског 
парламента, у складу са законом којим се уређује студентско 
организовање.“.
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Члан 10
Чл. 64 брише се.

Члан 11
У чл. 70 ст. 7 мења се и гласи:
„(7) Када одлучује о питањима од значаја за студенте, а посебно 

она која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, 
план рада, календар рада, уписну политику, реформу студијских 
програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ 
бодова, измена и допуна статута факултета, предлагање кандидата за 
декана и предлагање финансијског плана факултета, састав наставно-
научног већа се проширује за 20% представника студената, укључујући 
представнике сарадника у настави, које бира студентски парламент 
факултета, у складу са статутом факултета.“.

После ст. 7 додаје се нови ст. 8 који гласи:
„(8) Представници студената из ст. 7 овог члана учествују у 

расправи и одлучивању о питањима из ст. 7 овог члана.“.
Досадашњи ст. 8 постаје ст. 9.

Члан 12
Чл. 76 мења се и гласи:
„Студентски парламент факултета

Члан 76.
(1) Сваки од факултета у саставу Универзитета има студентски 

парламент.
(2) Рад, начин функционисања, организација, број, начин и 

поступак избора чланова студентског парламента факултета у саставу 
Универзитета (студентски парламент факултета) уређују се општим 
актима студентског парламента факултета, у складу са законом којим 
се уређује студентско организовање.“.

Члан 13
После чл. 101 додаје се нови чл. 101а, који гласи:
„Студентске организације
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Члан 101а
(1) На Универзитету делују студентске организације.
(2) Делокруг рада, статус и поступак стицања статуса студентске 

организације, регистар студентских организација, као и услови и 
поступак за стицање статуса савеза студентских организација, уређују 
се у складу са законом којим се уређује студентско организовање.“.

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/6-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 14 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20 и 230/21), Савет Универзитета, на седници одржаној 
28. јануара 2022. године, доноси

О Д Л У К У

Именују се за чланове Скупштине Научно-технолошког парка 
Београд из реда представника Универзитета у Београду:

1. Проф. др Зорица Вујић, проректорка Универзитета у Београду
2. Проф. др Ратко Ристић, проректор Универзитета у Београду.

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/4-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 28. јануара 2022. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Задужбине Вeселина 
Лучића, проф. др Бранимир Јованчићевић, на лични захтев. 

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/12-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 230/21), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 28. јануара 2022. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића 
др Данило Фурунџић, ЈМБГ: , доцент 
Архитектонског факултета. 

II Мандат члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића траје до 
26. фебруара 2025. године.

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/13-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 18 Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени 
гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), члана 13 Правилника о начину 
и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 33/15 и 101/18), 
члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 230/21) и 
Извештаја Комисије за редован попис имовине и обавеза Универзитета 
са стањем на дан 31. децембра 2021. године, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 28. јануара 2022. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису 
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2021. године, бр. 
612-4466/4-21 од 20. јануара 2022. године.

2. Основна средства која су дотрајала и нису више у употреби, 
расходовати и искњижити по набавној вредности од 3.394.261,03 
динара, исправци вредности од 3.386.011,03 динара и садашњој 
вредности 8.250,00, и уклонити из просторија Универзитета.

3. Налаже се да се технички отпад (неупотребљиви компјутери, 
штампачи и др.) уклони са Универзитета преко предузећа овлашћеног за 
рециклажу електронског отпада и доказ о томе достави рачуноводству. 

4. Налаже се Сектору за финансије и рачуноводство да спроведe 
одговарајућа књижења у главним и помоћним књигама као и да на 
процењену вредност расходованих основних средстава набављених 
пре 1. јануара 2005. године, која износи 10.500,00 динара, обрачуна и 
плати 20% ПДВ-а.

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/8-22)

 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, 217/20 и 230/21), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28. јануара 2022. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и Списак набавки на које се 
закон не примењује Универзитета у Београду за 2022. годину, који су 
саставни део ове одлуке.*

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/7-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.

* План јавних набавки се налази на страници http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/
nabavke/jnabavke.php
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На основу члана 3 ст. 5 и 6 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета, на седници одржаној 28. јануара 2022. 
године, донео је 

О Д Л У К У

На основу одлуке Већа групације медицинских наука од 23. 
децембра 2021. године констатује се да је проф. др Миодраг Лазаревић 
разрешен чланства у Савету Универзитета због одласка у пензију и 
верфикује се мандат проф. др Сање Алексић Ковачевић, редовног 
професора Факултета ветеринарске медицине, као новог члана Савета 
из реда представника Универзитета.

(Београд, 28. јануар 2022. године; Број: 06-109/5-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 28 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
26. јануара 2022. године донео је 

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА  
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

за школску 2022/2023. годину

Опште напомене

На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву годину 
студијских програма који се реализују на факултетима Универзитета 
у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА 
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску 2022/2023. годину 
(Политика уписа).

Школска 2022/2023 година почиње 1. октобра 2022. и траје до 
30. септембра 2023. године. 

За студијске програме другог и трећег степена школска 2022/2023 
година почиње 15. октобра 2022. и траје до 14. октобра 2023. године. 

За студијске програме који почињу у летњем семестру школска 
година почиње 1. фебруара 2023. и траје до 31. јануара 2024. године 
(овај податак ће бити назначен у додатку дипломи).

Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања 
поступања и уједначенe применe договорених процедура уписа 
студената у прву годину студијских програма, свих врста и степена 
студија које се реализују на Универзитету и факултетима у његовом 
саставу. Такође, овај документ има за циљ да правовремено и јасно 
информише све заинтересоване особе о могућностима, условима, 
критеријумима и начину уписа на студијске програме које организује 
Универзитет у Београду. 

Универзитет ће за школску 2022/2023. годину расписати Конкурс 
за упис студената на све врсте и степене студија (Конкурс) најкасније 
до 1. маја 2022. године. 
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Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване 
студијске програме. 

Одлука о расписивању и садржају Конкурса биће донета на 
седници Сената која је планирана за месец април 2022. године. 
Општи и посебни услови за конкурисање који важе за сваки 
појединачни програм, као и прецизније дефинисане обавезе (нпр: 
полагање пријемног испита, интервју са пријављеним кандидатима, 
мотивационо писмо...), мерила, критеријуми и поступања за рангирање 
пријављених кандидата биће саставни део Конкурса, објављеног на 
сајту Универзитета. Сви елементи Конкурса морају бити усаглашени 
са важећим актима Универзитета и факултета. Услови за упис и мерила 
рангирања не могу се мењати после објављивања Конкурса.

На априлској седници Сената, биће донета одлука о именовању 
Универзитетске комисије за спровођење уписа на Универзитет 
у Београду за школску 2022/2023. године. Основни задатак 
Универзитетске комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност 
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и 
поднесе извештај о реализацији уписа за 2022/2023. годину и обавља 
и друге послове које јој повери Сенат.

1. Студијски програми
Ради припреме документације, факултети треба да доставе 

податке о акредитованим студијским програмима на које ће у школској 
2022/2023. години уписивати студенте. 

До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да ли 
студијске програме почињу у зимском или летњем семестру школске 
2022/2023. године. Уколико реализација програма почиње у летњем 
семестру у конкурсу треба да буде јасно назначено да ће упис студената 
на ове студијске програме бити организован у децембру 2022. и/или 
јануару 2023. године.

Факултети могу, у припремном периоду, доставити и податке 
о студијским програмима који су у поступку акредитације. Уколико 
одређени студијски програми добију уверење о акредитацији после 
објављивања Конкурса, он ће бити допуњен новим програмима. Такође, 
уколико Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета 
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одобри проширење броја студената за одређене студијске програме, 
подаци о изменама ће бити унети у Конкурс на основу одлуке Сената 
о измени и допуни. Допуне Конкурса могуће су до почетка пријаве 
кандидата на Конкурс.

Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи са 
другим универзитетима могу бити оглашени и кроз посебан оглас два 
универзитета.

Студијски програми који се изводе на енглеском језику биће 
оглашени и на том језику.

РОК: најкасније до 1. фебруара 2022. године
На Универзитету у Београду је акредитовано 352 студијска 

програма и то: основне академске и интегрисане академске студије – 
99, мастер академске студије – 147, специјалистичке академске студије 
– 22, докторске академске студије – 72; основне струковне студије – 4, 
мастер струковне студије – 3 и специјалистичке струковне студије – 5 
студијских програма.

2. Број студената 
Предлог факултета и Већа за студије при универзитету, за упис 

студената у прву годину студијских програма, треба да буде резултат 
процене потреба и стања на тржишту рада и анализе података о упису 
и успеху кандидата у претходним школским годинама. 

Број студената који се уписује на студијске програме треба да 
буде усклађен са подацима из одлука о акредитацији за сваки студијски 
програм и не може бити већи. Факултети могу предложити да се, у 
школској 2022/2023. години на неки студијски програм, предвиди упис 
мањег броја студената у односу на податке из одлука о акредитацији. 

Уколико је у току поступак проширења обима акредитације за 
неки студијски програм за већи број студената, то треба да се назначи 
у загради.

Поред података о укупном броју студената који се предлаже за 
упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе и предлог 
за број студената који ће бити финансиран из буџета и број студената 
који ће се сами финансирати (као и по језику извођења акредитованог 
студијског програма).
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Предлог за број студената, по студијском програму, који ће бити 
финансирани из буџета може да буде максимално једнак квоти из 
дозволе за рад.

Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета по 
студијском програму/факултету доноси Влада Републике Србије. 

РОК: најкасније до 1. фебруар 2022. године
Универзитет у Београду је акредитован за упис 27.824 студента на 

тренутно акредитованим студијским програмима: основне академске 
и интегрисане академске студије – 15312, мастер академске студије – 
9520, специјалистичке академске студије – 602, докторске академске 
студије – 1893; основне струковне студије – 200, мастер струковне 
студије – 72, специјалистичке струковне студије – 225.

3. Услови за упис
Право пријаве на конкурс на студијске програме основних и 

интегрисаних академских, као и основних струковних студија, које 
организује Универзитет и факултети у његовом саставу, у школској 
2022/2023. години, имају сва лица која су претходно образовање 
завршила до датума предаје докумената, а за упис на студијске 
програме другог и трећег степена, могу конкурисати кандидати који 
су претходни степен наставе завршили најкасније 14. октобра 2022. 
године. 

Особе које поседују стране високошколске исправе, могу 
конкурисати за упис студијских програма уз решење о признавању 
стране средњошколске или високошколске исправе за потребе 
наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде 
о започетом поступку признавања за потребе наставка студија на 
Универзитету; кандидати са потврдом могу остварити само условни 
упис на студијски програм до добијања коначног решења. 

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају 
поступак признавања за потребе наставка образовања започети 
најкасније до 30. септембра 2022. године, изузетно до 1. децембра 2022. 
за студијске програме чија реализација почиње у летњем семестру. 

Страна документа предата после 30. септембра 2022, омогућавају 
конкурисање за упис тек следеће школске године. Овакве информације 
морају бити јасно истакнуте на сајту факултета и Универзитета.
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За све кандидате пријављене на сваком од студијских програма 
наведених у Конкурсу, морају бити објављени подаци о бодовима 
које су остварили кроз претходно образовање, као и бодови које су 
остварили на пријемном испиту, укључујући и бодове за остварене 
научне резултате за кандидате на докторским студијама. 

Кандидати који нису приступили полагању, када је пријемни 
испит обавезан, сматрају се дисквалификованим. 

Право на упис стичу кандидати који су рангирани у оквиру 
одобрених квота за упис на студијски програм, када је коначна ранг 
листа за студијски програм објављена на сајту Универзитета. 

Кандидати који нису остварили право на упис студијског програма 
на који су пријављени, бодове остварене на пријемном испиту могу 
пренети на други студијски програм из Конкурса у оквиру додатног 
уписног рока, када су предмети које су полагали на факултетима у 
саставу Универзитета компатибилни. 

Особе које су у претходном периоду оствариле право коришћења 
буџетских средстава РС за студирање прве године студијског програма 
истог степена студија на који конкурише и у школској 2022/2023. 
години, могу бити уписане на студијски програм, уколико остваре 
право и буду рангиране у оквиру одобрених квота за тај студијски 
програм, али само као студенти који се сами финансирају у складу са 
ставом 6 члана 103 важећег Закона о високом образовању.

Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне 
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса за 
све студијске програме које реализују. 

Ово се нарочито односи на посебне услове који важе за сваки 
појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане обавезе 
(нпр: полагање пријемног испита за студијски програм мастер или 
докторских академских студија), мерила, критеријуми и поступања 
за рангирање пријављених студената, како би сви елементи били 
објављени у Конкурсу, на сајту Универзитета. 

Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо факултетима 
да у условима за упис на студијске програме које организују јасно 
дефинишу међународна и национална такмичења за средњошколце 
која ће бити признавана за додатно вредновање и/или ослобађање од 
полагања појединих предмета на пријемном испиту. 
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За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду, 
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.

РОК: Детаљни услови за упис, за објављивање Конкурса на сајту 
Универзитета, најкасније до 01. априла 2022. 

4. Укупне квоте студената 
У Конкурсу за упис студената за школску 2022/2023. годину 

укупне квоте подразумевају следеће:
А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота 

(Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), уписују се:
- држављани Републике Србије,
- припадници српске националности из суседних земаља (у 

складу са Стручним упутством Министарства просвете за спровођење 
уписа),

- кандидати пријављени кроз афирмативне мере Министарства 
просвете Републике Србије у циљу проширења обухвата и доступности 
високог образовања за особе са инвалидитетом и припаднике Ромске 
националне мањине, 

- држављани Републике Србије који имају стране високошколске 
исправе (средњу школу завршили у иностранству; у Републици 
Србији завршили стране средње школе, кандидати који су завршили 
међународно признату матуру - International Baccaleurate Diploma Pro-
gramme – ИБ матура).

Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота (Утврђена 
Одлуком Сената Универзитета), уписују се:

- држављани Републике Србије, који нису рангирани у оквиру 
буџетске квоте, 

- припадници српске националности из суседних земаља који 
нису остварили право на буџетски статус,

- држављани Републике Србије који имају стране високошколске 
исправе (средњу школу завршили у иностранству; у Републици 
Србији завршили стране средње школе, кандидати који су завршили 
међународно признату матуру - International Baccaleurate Diploma Pro-
gramme - ИБ матура), који нису рангирани у оквиру буџетске квоте у 
првом уписном року и у другом уписном року за студијске програме 
на којима је остало места за самофинансирајуће студенте,
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- страни држављани,
- страни држављани у статусу мигранта или тражиоца азила 

(уколико Влада или факултет не донесе другачију одлуку).
Ван квоте уписују се:
- студенти који се уписују без полагања пријемног испита (у 

складу са Статутом Универзитета у Београду).
Руководство факултета треба да одговорно процени оправданост 

уписа студената који се уписују без пријемног испита, водећи рачуна 
о квалитету наставног процеса и о границама толеранције из Упутства 
за припрему документације за акредитацију.

Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани 

Републике Србије који имају страну средњошколску исправу (средњу 
школу су завршили у иностранству у школској 2021/2022. години; или 
су у Републици Србији завршили страну средњу школу или поседују 
диплому ИБ матуре), пријављују се на факултете и полажу пријемни 
испит у оквиру другог уписног рока, ако у тренутку предаје докумената 
за први уписни рок не поседују одговарајућу документацију и нису 
започели процес признавања средњошколских исправа. Број студената 
који припадају овој категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о 
броју студената који ће се финансирати из буџета.

2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет у 
Србији“ и „Србија за Србе у региону“.

5. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе 

одлуке Савета Универзитета/факултета о висини школарине за 
сваки студијски програм свих врста и нивоа студија који ће бити 
организовани у школској 2022/2023. години за држављане Републике 
Србије и стране држављане.

Препорука је да савети факултета приликом доношења одлуке 
о висини школарине, за појединачне студијске програме, евентуално 
увећање износа школарине утврде највише за износ стопе инфлације 
у претходној години.

РОК: најкасније до 1. фебруара 2022. године.
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6. Почетак наставе 
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње 

рокове за почетак наставе у школској 2022/2023. години, и то: 
• настава на студијским програмима основних струковних, 

основних академских и интегрисаних академских студија почиње 
најкасније у понедељак 3. октобра 2022. године; 

• настава на студијским програмима специјалистичких 
струковних студија, специјалистичких академских студија, мастер 
и докторских академских студија почиње најкасније у понедељак 
17. октобра 2022. године, осим уколико настава почиње у летњем 
семестру.

7. Спровођење Конкурса
Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство за 

спровођење Конкурса. Упутство је усклађено са Стручним упутством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Због уочених проблема, и у овом документу истиче се потреба 
да стручне службе факултета и Универзитета пажљиво проверавају 
документа које кандидати прилажу приликом пријаве, а нарочито 
приликом уписа на студије другог и трећег степена на Универзитету у 
Београду, и то исправе (дипломе) о завршеном првом степену високог 
образовања и да ли су ова документа у складу са Правилником о 
садржају јавних исправа које издаје високошколска установа (Службени 
гласник број 15/2019), као и у складу са одговарајућим подзаконским 
актима за дипломе издате у складу са ранијим прописима.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на 
академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела 
студијског програма струковних студија првог степена, сматраће се 
ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим 
признатих испита са студијског програма струковних студија не 
прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија 
на ком је диплома стечена (72/240, односно 54/180 ЕСПБ бодова).

Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико желе 
да користе права по афирмативним акцијама и доставе документацију 
којом доказују припадност одређеној популацији за коју се спроводи 
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афирмативна акција. Детаљнији подаци о потребној документацији и 
процедури биће назначени у Упутству за спровођење Конкурса.

Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне акције, 
остварити сарадњу са Националним саветом за Ромску националну 
мањину.

Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду биће 
активно укључен у реализацију афирмативне акције уписа кандидата 
са инвалидитетом, као и Комисија за утврђивање права на упис лица 
са инвалидитетом, у складу са Правилником о утврђивању права на 
упис лица са инвалидитетом.

Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма „Свет 
у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ (уколико се ови програми 
буду реализовали у наредној школској години), пријављују се и 
полажу пријемни испит у другом уписном року. Пре пријављивања, 
ови кандидати су у обавези да приступе поступку признавања раније 
стечених школских и високошколских исправа (у иностранству) за 
потребе наставка образовања. Када се ради о упису на програме првог 
степена поступак признавања спроводи Агенција за квалификације; 
а када се ради о упису програма другог и трећег степена поступак 
академског признавања спроводи Универзитет. 

8. Календар спровођења Конкурса
Ради благовременог пружања информација и припрема за 

спровођење уписа утврђен је Календар за упис студената у прву годину 
студија првог, другог и трећег степена за школску 2022/2023.годину, 
на студијске програме чији су носиоци Универзитет и факултети у 
његовом саставу. 

Упис на основне академске, интегрисане академске и основне 
струковне студије

Први (јунски) уписни рок
- 22. јун – 25. јун 2022 год. – пријава и пријем докумената;
- 27. јун – 1. јул 2022. год. – пријемни испити;
- најкасније 4. јула 2022. год. до 16 часова – факултети објављују 

прелиминарне ранг листе по студијском програму;
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- најкасније до 11. јула 2022. год.– Универзитет објављује коначне 
ранг листе по студијским програмима које су основ за упис;

- најкасније 11. – 15. јул 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније 16. јул 2022. године до 16 часова – факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима и број слободних места;

- најкасније 20. јул 2022. год. – седница Универзитетске комисије 
за упис на којој ће бити утврђена слободна места за други уписни рок.

Други (септембарски) уписни рок
- 1 - 2. септембар 2022. год. - пријава и пријем докумената;
- 5 - 6. септембар 2022. год. - пријемни испити;
- најкасније 7. септембар 2022. год. до 12 часова – факултети 

објављују прелиминарне ранг листе;
- најкасније 12. септембра 2022. год. у 12 часова - Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 15. септембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 16. септембра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима.

У оквиру другог уписног рока обавља се упис (предаја 
докумената, полагање пријемног испита и упис уколико испуне 
законске услове) кадидата из пројекта „Свет у Србији“ и „Србија за 
Србе из региона“ и држављана Републике Србије који имају страну 
средњошколску исправу (завршили су средњу школу у иностранству; 
завршили су страну школу у земљи; диплома ИБ матуре).

У оквиру другог уписног рока обавља се упис, пријем докумената, 
провера и одобравање уписа кандидата који се уписују без пријемног 
испита, а у складу са Статутом Универзитета, уважавајући могућности 
факултета.

Трећи уписни рок
- 19. и 20. септембар 2022. год. - пријава и пријем докумената;
- 21 и 22. септембар 2022. год. - пријемни испити;
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- најкасније 23. септембар 2022. год. до 12 часова – факултети 
објављују прелиминарне ранг листе;

- најкасније 29. септембра 2022. год. у 12 часова - Универзитет 
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 30. септембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније 30. септембра 2022. године, до краја дана - факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима.

Упис на мастер академске и специјалистичке струковне 
студије

Први уписни рок
- најраније 1.септембра, а најкасније до 5. октобра 2022. год.- 

пријава и пријем докумената;
- најкасније до 11. октобра 2022. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 15. октобра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 16. октобра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Други уписни рок
- од 19. до 21. октобра 2022. год.- пријава и пријем докумената;
- најкасније до 27. октобра 2022. год. у 16 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 30. октобра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 31. октобра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Трећи уписни рок
- од 2. до 3. новембра 2022. год.- пријава и пријем докумената;
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- најкасније до 9. новембра 2022. год. у 12 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 12. новембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 13. новембра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Упис на специјалистичке академске и докторске академске 
студије

Први уписни рок
- најраније 1. септембра, а најкасније до 20. октобра 2022. год.- 

пријава и пријем докумената;
- најкасније до 27. октобра 2022. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 1. новембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 2. новембра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Други уписни рок
- од 3. до 5. новембра 2022. год.- пријава и пријем докумената;
- најкасније до 12. новембра 2022. год. у 10 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 13. новембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 14. новембра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Трећи уписни рок
- 16. и 17. новембра 2022. год.- пријава и пријем докумената;
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- најкасније до 23. новембра 2022. год. у 12 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 26. новембра 2022. год. – упис кандидата;
- најкасније до 27. новембра 2022. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Календар може бити накнадно промењен, у складу са 
околностима.

** У оквиру сваког уписног рока, организује се и „додатни” 
уписни рок за упис кандидата који су пријемни испит полагали на 
неком од факултета у саставу Универзитета. 

9. Реализација студијских програма са почетком у летњем 
семестру

Факултети могу предложити Сенату да реализација одређених 
студијских програма почне од летњег семестра, што ће и бити означено 
у Конкурсу. У случају када настава почиње у летњем семестру, 
званична школска година 2022/2023 година почиње 1. фебруара 2023. 
и завршава се 31. јануара 2024. године. 

Уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а за које 
су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње у летњем 
семестру школске 2022/2023. године биће организован у периоду 
децембар 2022 – јануар 2023. године. Детаљни подаци о терминима 
везаним за ове уписне рокове морају бити објављени на сајту факултета 
и Универзитета најкасније до 1. децембра 2022. године.

Уколико на неком од студијских програма буде слободних 
места, нови уписни рок ће бити организован и треба да буде завршен 
најкасније 1. фебруара 2023. године. 

Информације, односно детаљнији подаци за овај упис треба да 
буду објављени на сајту Универзитета и факултета. Упис кандидата се 
организује када Универзитет објави коначну ранг листу за студијски 
програм, што јесте основ за упис.
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10. Организација пријемног испита за студенте са 
инвалидитетом

У складу са препознатом друштвеном одговорношћу и 
афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће предузети 
одређене мере како би било омогућено кандидатима са инвалидитетом 
да пријемни испит полажу на начин прилагођен њиховим 
могућностима, односно у њима доступном облику. Под тим се сматра 
другачија организација полагања испита, а не редуковање садржаја 
тестова или измена питања.

Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да 
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити 
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног 
испита прилагоди кандидату.

За све додатне информације кандидати се могу обратити Центру 
за студенте са хендикепом Универзитета у Београду. 

11. Анализа уписа
Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем 

веб севиса) о свим студентима уписаним у школску 2022/2023. годину 
по расписаном Конкурсу, по студијским програмима за све врсте и 
степене студија, податке о структури уписаних студената и оствареним 
резултатима на пријемним или испитима провере способности и то:

- најкасније до 30. септембра 2022. године за основне академске, 
основне струковне и интегрисане академске студије; 

- најкасније до 13. новембра 2022. године за специјалистичке 
струковне студије;

- најкасније до 27. новембра 2022. године за студије другог и 
трећег степена.

Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да Универзитету 
путем веб севиса доставе податке о свим студентима уписаним у 
школску 2022/2023. годину.
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На основу достављених података, биће урађене одговарајуће 
анализе и Универзитетска комисија ће припремити Извештај о упису. 
Извештај усваја Сенат.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 06-168/3-22)

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



Година LX, број 232, 31. јануар 2022. 27

На основу чл. 57 ст. 13 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21) и чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 230/21), а на основу Мишљења 
Одбора за статутарна питања бр. 612-85/2-22 од 20. јануара 2022. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута 
Факултета безбедности коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 30. децембра 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

Факултет безбедности („Факултет“) доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 30. децембра 2021. године, ради 
давања сагласности, сагласно чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
20. јануара 2022. године, разматрао је Одлуку о изменама Статута 
Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 612-85/3-22)

 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, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 67/21), 
члана 43 став 1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 
230/20), 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/II-136/2-21 од 24. јануара 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Медицина дуговечности и здраво старење, на српском и енглеском 
језику, 60 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер медицине дуговечности 
и здравог старења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 12. јануара 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. септембра 2021. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Наставно-научног већа 
Медицинског факултета и предложило Сенату доношење студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 06-168/136/3-22)

 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, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 67/21), 
члана 43 став 1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 
230/20), 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/II-135/2-21 од 24. јануара 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Физичка активност, здравље и терапија вежбањем“, 
на српском и енглеском језику, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 12. јануара 2022. године поднео 

Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00805/2015-06 од 
12. фебруара 2016. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 9. новембра 2021. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Наставно-научног већа 
Медицинског факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна 
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 06-168/135/3-22)

 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 групације медицинских наука број: 06-
134/2-22 од 19. јануара 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија – Медицинске науке (Medical sciences), на српском 
и енглеском језику, 180 ЕСПБ. 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 13. јануара 2022. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00805/2015-
06 од 15. јануара 2016. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на 
седници одржаној 11. јануара 2022. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 19. 
јануара 2022. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 06-134/3-22)

 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, 213/20, 214/20, 217/20 и 230/21), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-130/2-22 од 17. јануара 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 13. јануара 2022. 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 612-00-00606/9/2020-03 од 14. децембра 2021. 
године. Допуна се односи на увођење изборног предмета: „Методе 
обраде и анализе ЕЕГ сигнала у когнитивној психологији“.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. децембра 2022. године. 

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

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 61201-130/3-22)

 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, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Биолошког факултета, бр: 13/106 од 13. децембра 2021. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 бр: 61202-
5058/2-21 од 23. децембра 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јасмина Крпо-Ћетковић, 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 20. октобра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 15. новембра 2021. године, 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 13. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јасмина Крпо-Ћетковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 14. децембра 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 16. децембра 2021. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
23. децембра 2021. године дало је мишљење да се др Јасмина Крпо-
Ћетковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. 
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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-5058/3-21)

 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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Eкономског факултета бр. 4627/1 од 30. децембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
бр. 61202-69/2-22 од 18. јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Ђорђевић, ванредни професор, у 
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Економски 
факултет, за ужу научну област Пословна економија и менаџмент. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 3. новембра 2021. 
године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
број 958, као и на инернет страницама Факултета и Универзитета, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. децембра 2021. 
године, објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Александар Ђорђевић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 31. децембра 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 11. јануара 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на електронској 
седници одржаној дана 18. јануара 2022. године дало је мишљење да се 
др Александар Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26. јануара 
2022. 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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-69/3-22)

 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, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Пољопривредног факултета, бр: 300/3-2/2 од 30. децембра 2021. 
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 
бр: 61202-71/2-22 од 18. јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

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 Опште 
виноградарство, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. децембра 2021. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 30. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Вујовић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 31. децембра 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 11. јануара 2022. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
18. јануара 2022. године дало је мишљење да се др Драган Вујовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. 
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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-71/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду38

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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Правног факултета бр. 02-1018/17 од 30. децембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
бр. 61202-73/2-22 од 18. јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Љубинка Ковачевић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, 
за Радноправну ужу научну област. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет („Факултет“) је дана 1. октобра 2021. године 
у „Службеном гласнику РС” број 95, дана 6. октобра 2021. године у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” број 
954, као и на инернет страници Факултета, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за Радноправну ужу научну област. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2. децембра 2021. 
године, објављивањем на огласној табли, у Библиотеци и на web сајту 
Факултета.

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

Факултет је дана 31. децембра 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 11. јануара 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на електронској 
седници одржаној дана 18. јануара 2022. године дало је мишљење да 
се др Љубинка Ковачевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26. јануара 
2022. 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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-73/3-22)

 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, 217/20 и 230/21), 
чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 952/8 од 24.12.2021. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-83/2-22 од 19. 
јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драженко Главић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Експлоатација и управљање путевима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 29. септембра 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Експлоатација и управљање 
путевима, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. новембра 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. до 22. децембра 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драженко Главић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 28. децембра 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 13. јануара 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19. јануара 2022. године дало је мишљење да се др Драженко 
Главић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26. јануара 
2022. 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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-83/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду42

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, 217/20 и 230/21), 
чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 915/7 од 24.12.2021. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-82/2-22 од 19. 
јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Момчило Добродолац за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Поштански саобраћај и мреже.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 29. септембра 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Поштански саобраћај и 
мреже, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. октобра 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. до 22. децембра 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Момчило Добродолац изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 28. децембра 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 13. јануара 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19. јануара 2022. године дало је мишљење да се др Момчило 
Добродолац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26. јануара 
2022. 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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-82/3-22)

 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, 217/20 и 230/21), 
чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 141/7 од 24.12.2021. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-81/2-22 од 19. 
јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 29. септембра 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Аеродроми и безбедност 
ваздушне пловидбе, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. новембра 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. до 22. децембра 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Радосав Јовановић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 28. децембра 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 13. јануара 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19. јануара 2022. године дало је мишљење да се др Радосав 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26. јануара 
2022. 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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-81/3-22)

 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, 217/20 и 230/21), 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 Стоматолошког факултета, бр: 
4/41 од 28. септембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4113/4-21 од 28. децембра 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Дожић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Базичне стоматолошке науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стоматолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 4. јуна 
2021. године, у листу „Службени гласник РС”, број 56/21 објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Базичне стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. јуна 2021. године, 
на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. септембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Дожић изабере у звање редовног 
професора.



Година LX, број 232, 31. јануар 2022. 47

Факултет је 5. 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, закључком је одложило давање мишљења 
Сенату по предлогу Стоматолошког факултета за избор др Ивана 
Дожића у звање редовног професора и наложило Факултету да 
достави доказ да је проф. др Иван Дожић именован за ментора 
докторске дисертације кандидата др Александра Ђога, с обзиром да 
је менторство у изради најмање једне докторске дисертације један од 
обавезних услова за избор у звање редовног професора.

Разматрајући допунску документацију коју је Медицински 
факултет доставио поводом именовања проф. др Ивана Дожића за 
другог ментора, Веће научних области медицинских наука на седници 
одржаној 30. новембра 2021. године донело је закључак којим 
се одлаже давање мишљења Сенату по предлогу Стоматолошког 
факултета за избор др Ивана Дожића у звање редовног професора 
за ужу научну област Базичне стоматолошке науке до достављања 
додатног појашњења Медицинског факултета о неопходности 
именовања проф. др Ивана Дожића за другог ментора, а на основу 
закључка Већа научних области медицинских наука бр. 61206-4686/2-
21 од 30. новембра 2021. године.

Узимајући у обзир допунску документацију Медицинског 
факултета бр. 61206-4686/3-21 од 21. децембра 2021. године, којим 
је образложена неопходност именовања проф. др Ивана Дожића за 
другог ментора, Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 28. децембра 2021. године, оценило је да др Иван Дожић 
испуњава све услове за избор у звање редовног професора прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду и једногласно је дало мишљење да се др 
Иван Дожић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
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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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-4113/5-21)

 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, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Учитељског факултета, бр: 16/3/345 од 8. децембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
02-02 бр: 61202-5057/2-21 од 28. децембра 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Вера Радовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну област 
Дидактика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет (у даљем тексту Факултет) је 15. октобра 
2021. године, у публикацији „Службени гласник РС” бр. 97, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Дидактика, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 5. новембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 8. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Вера Радовић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 14. децембра 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 21. децембра 2021. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 28. децембра 2021. године дало је мишљење да се 
др Вера Радовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јанаура 2022. 
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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-5057/3-21)

 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, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, бр: 4044/1 од 20. децембра 2021. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
02-02 бр: 61202-4593/2-21 од 28. децембра 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Корда Петровић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Бохемистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 12. маја 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Бохемистика, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 2. новембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

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



Гласник Универзитета у Београду52

Факултет је 21. децембра 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 21. децембра 2021. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 28. децембра 2021. године дало је мишљење да 
се др Александра Корда Петровић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. јанаура 2022. 
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, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-4593/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19, 6/20 – други 
закон, 6/20 – други закон, 11/21 – други пропис, 67/21 – други пропис и 
67/21), 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, 
217/20 и 230/21), члана 27 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17, 203/18 и 223/21) и Мишљења Изборног већа Архитектонског 
факултета, бр. 01-2155/2-3 са седнице одржане 27. децембра 2021. 
године, а поводом жалбе кандидата др Александра Јовановића бр. 02-
1873/5 од 25. новембра 2021. године на Одлуку Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, бр. 61202-4423/2-21 од 2. новембра 
2021. године, Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, 
на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Александра 
Јовановића на одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-4423-21 од 2. новембра 2021. године.

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-4423/2-21 од 2. новембра 2021. године. 

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је 24. јуна 2021. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу 
научну област Архитектонско пројектовање, због истека изборног 
периода.

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.
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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 Павле Стаменовић изабере у звање доцента.

Факултет је 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 web страницу Универзитета 26. октобра 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. новембра 2021. године разматрало је захтев 
Факултета и донело одлуку о избору др Павла Стаменовића у 
звење доцента за ужу научну област Архитектонско пројектовање, 
јер испуњава услове прописане чланом 74 и 75 Закона о високом 
образовању и чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду.

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

На ову одлуку кандидат др Александар Јовановић благовремено 
је изјавио жалбу, а Изборно веће Факултета је уз жалбу кандидата 
доставило и своје Мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 26. јануара 2021. године, разматрао је жалбу 
кандидата др Александра Јовановића и Мишљење Изборног већа 
Факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога: 

У жалби др Александар Јовановић наводи да приликом доношења 
Одлуке Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, бр. 
61202-4423/2-21 од 2. новембра 2021. године нису адекватно уважене 
референце кандидата, као и да је приступно предавање одржано уз 
непрекидне захтеве Комисије за измештањем и уз прекидање излагања 
кандидата и да је нејасно одређен оквир приступног предавања.

У Изјашњењу Комисије за припрему реферата бр. 02-1873/6 од 
6. децембра 2021. године („Изјашњење Комисије“), које је саставни 
део Мишљења Изборног већа Факултета бр. 01-2155/2-3 од 27. 
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децембра 2021. године („Мишљење“), наведено је да је у поступку 
разматрања референци оба кандидата, које су достављене у конкурсној 
документацији, Комисија детаљано прегледала све референце, на 
основу којих је и дала предлог за избор др Павла Стаменовића у 
звење доцента. При томе, подносилац жалбе у жалби не наводи које 
референце нису адекватно уважене. У Изјашњењу Комисије се даље 
наводи да је приступно предавање спроведено у складу са општим 
актима Универзитета и Факултета, да су оба кандидата благовремено 
обавештена о термину и задатој теми предавања, а да Комисија није 
кандидатима пружила додатна упутства о начину избора садржаја и 
начину излагања теме, што је представљало и један од елемената за 
оцену предавања. Пауза условљена техничким проблемима која је 
настала у току излагања подносиоца жалбе на приступном предавању 
није скратила његово излагање за наведено време трајања прекида.

Сенат је прихватио наводе из Изјашњења Комисије бр. 02-1873/6 
од 6. децембра 2021. године, које је саставни део Мишљења Изборног 
већа Факултета бр. 01-2155/2-3 од 27. децембра 2021. године.

Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у складу 
са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова 
Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 39 присутних чланова Сената у 
моменту гласања, за прихватање жалбе др Александра Јовановића 
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било је 
39 чланова Сената.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

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

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 61202-4423/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 73/18), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20 и 230/21), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 
196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, бр. 4674/1 од 30. децембра 2021. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, бр. 61202-5364/2-21 од 18. 
јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Радовану Ковачевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

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

седници одржаној 30. децембра 2021. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Радовану Ковачевићу, за две школске године, 2022/2023 и 
2023/2024, односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 18. јануара 2022. године разматрало предлог Наставно-
научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености 
услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 612-5364/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 73/18), члана 151 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20 и 230/21), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних 
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 
196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Правног 
факултета, бр. 1857/3 од 30. децембра 2021. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, бр. 61202-120/2-22 од 18. 
јануара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 26. 
јануара 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Aлександри Јовановић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две школске 
године, односно до 30. септембра 2024. године.

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

седници одржаној 30. децембра 2021. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Александри Јовановић, за две школске године, 2022/2023 и 
2023/2024, односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 18. јануара 2022. године разматрало предлог Наставно-
научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености 
услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 26. јануар 2022. године; Број: 612-120/3-22)

 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), на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета од 24. децембра 2021. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Данијел Синани, редовни професор 
Филозофског факултета, чланства у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука.

2. Именује се др Илдико Ердеи, редовни професор Филозофског 
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука.

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

(Београд, 12. јануар 2022. године; Број: 612-66/2-22)

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


