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На основу чл. 75 ст. 7 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 67/2019 и 67/2021) и чл. 43 ст. 1 
тач. 20 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 
230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 237/22), у члану 1 став 3 брише се.

Члан 2
У члану 20 став 2 тачка 8) брише се.
Додаје се став 3 који гласи:
„Обрасци 1, 2, 3 и 4 су саставни део Правилника.“.

Члан 3
Нови Образац 1. и Образац 2. саставни су део овог правилника

Члан 4
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61212-1960/2-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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Образац 1  
  
ФАКУЛТЕТ _________________                      УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
Број захтева:_________________                        
Датум:____________                                    ________________________________      
                                                        (Назив већа научних области коме се захтев упућује)  
  

 
  

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР  
У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА / РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

(члан 75 Закона о високом образовању)  
  
 
  
   I – ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА  
  
1. Име, средње име и презиме кандидата______________________________________  
  
2. Предложено звање _______________________________________________________  
  
3. Ужа научна, oдносно уметничка област за коју се наставник бира ________________  
 
    ________________________________________________________      
  
4. Радни однос са пуним или непуним радним временом _________________________  
  
5. До овог избора кандидат је био у звању _____________________________________  
  
    у које је први пут изабран __________________________________________________  
  
    за ужу научну област /наставни предмет _____________________________________  
  
 
 II - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ  
  
1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање ____________  

 
2. Датум започињања поступка ______________________________________________ 

(датум упућивања иницијативе катедре или 
 датум започињања поступка на други начин из чл. 6 Правилника 
 о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
 наставника Универзитета у Београду) 

  
3. Датум и место објављивања конкурса ______________________________________  
  
4. Звање за које је расписан конкурс__________________________________________  
  
 
 III – ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА И О РЕФЕРАТУ  
  
1. Назив органа и датум именовања Комисије ________________________________  
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2. Састав Комисије за припрему реферата:  
  
      Име и презиме               Звање         Ужа научна односно      Организација у                                                                 
                                                                        уметничка област         којој је запослен  
   
1)________________       ___________    ________________     ___________________  
  
2)________________       ___________    ________________     ___________________  
  
3)________________       ___________    ________________     ___________________  
  
4)________________       ___________    ________________     ___________________  
  
5)________________       ___________    ________________     ___________________  
  
3. Број пријављених кандидата на конкурс____________________________________  
  
4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије________________________  
  
5. Датум стављања реферата на увид јавности _______________________________  
  
6. Начин (место) објављивања реферата_____________________________________  
  
7. Приговори____________________________________________________________  
  
   IV – ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА  
ФАКУЛТЕТА____________________________________________________________  

  
Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата ____________________у 
звање__________________ вођен у свему у складу са одредбама  Закона,  Статута Универзитета, 
Статута факултета  и Правилника   о начини и поступку  стицања звања и заснивање радног односа 
наставника Универзитета у Београду.  
  
  
                                                                                   ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА  
         
                                                                                 _______________________________  
  
 
 Прилози:  
1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање;  
2. Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;  
3. Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;  
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 72. ст. 4. Закона; 
5. Изјава о изворности; 
6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и 

слично).  
  

Напомена: сви прилози, осим прилога под бројем 4, достављају се и у електронској форми. 
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  Образац 2  
  
 
ФАКУЛТЕТ _________________                                        УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
Број захтева:_________________                        
Датум:____________                                                         ________________________________      
                                                                                (Назив већа научних области коме се захтев упућује)  
 
  

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР   
 У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА / НАСТАВНИКА ВЕШТИНА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ  
(члан 75 Закона о високом образовању)   

  
1. Име, средње име и презиме кандидата  
     ____________________________________________________________  
  
2. Предложено звање  
_______________________________________________________________  
  
3. Предмет за који се наставник бира  
_______________________________________________________________  
  
4. Ужа научна област којој предмет припада   
 _______________________________________________________________  
  
5. Радни однос са пуним или непуним радним временом _____________ 
  
6. До овог избора кандидат је био запослен  
________________________________________________________________ 

 
7. Датум започињања поступка  ___________________________________ 

(датум упућивања иницијативе катедре или 
 датум започињања поступка на други начин из чл. 6 
 Правилника о начину и поступку стицања звања и  
 заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду) 

 
8. Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор  
___________________  
  
9. Датум и место објављивања конкурса  
_____________________________________  
  
10. Назив органа и датум именовања комисије  
________________________________________________________________  
 
11. Састав Комисије за припрему реферата:  
  
Име и презиме               Звање               Ужа научна област          Организација у  
                                                                            предмет                   којој је запослен  
  
1)________________    ___________    ________________     ___________________  
  
2)________________     ___________    ________________     ___________________  
  
3)________________    ___________    ________________     ___________________  
  
4)________________    ___________    ________________     ___________________  
  
5)________________     ___________    ________________     ___________________  
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12. Број пријављених кандидата на конкурс_________________________________  
  
13. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије _____________________  
  
14. Датум стављања реферата на увид јавности ____________________________  
  
15. Начин (место) објављивања реферата _________________________________  
  
16. Пиговори___________________________________________________________  
  
17. Датум утврђивања предлога од стране изборног већа факултета ____________  
        

  
Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата _____________________________у звање 
__________________ вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута факултета 
и Правилника о начини и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у 
Београду.  
    
 
                                                                                                                  ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА  
         

                    ________________________  
    
 
 
 
Прилози:  
1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање;  
2. Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;  
3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање;  
4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 72. ст. 4. Закона;  
5. Изјава о изворности; 
6. Други прилози релевантни за одлучивање (приговори и слично).  
  
Напомена: сви прилози, осим прилога под бројем 4, достављају се и у електронској форми. 
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На основу чл. 20 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ 

ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Члан 1
У Правилнику о раду Универзитетски центар за развој каријере 

и саветовање студената („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
136/07), члан 4 мења се и гласи:

„Координатор Универзитетског центра може бити лице које има 
високо обрзовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије из области друштвено-хуманистичких наука), три године 
радног искуства, руковођења на пројектима или програмима у области 
каријерног вођења и саветовања на градском, националном или 
региналном нивоу, знање једног светског језика и завршену обуку за 
саветовање студената по питању развоја каријере.“

Члан 2
У чл. 5 и 6 реч „директор“ замењује се речју „координатор“ у 

одговарајућем падежу.

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

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61212-3691/1-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 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 
43 тачка 31 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), a на предлог Наставно-научног већа Факултета 
организационих наука, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2022/2023. годину, на студијске програме чији су носиоци 

факултети у саставу Универзитета у Београду

У конкурсу за упис у школској 2022/2023. години, расписаном 
на седници Сената Универзитета, одржаној 20. априла 2022. године, 
додају се:

– студијски програми мастер академских студија: Информациони 
системи и технологије (60 ЕСПБ), Електронско пословање (60 ЕСПБ), 
Информационо инжењерство (60 ЕСПБ),Организација и менаџмент 
консалтинг (60 ЕСПБ), Менаџмент људских ресурса (60 ЕСПБ) и 
Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција (60 ЕСПБ)

у складу са уверењима о акредитацији програма број 612-00-
00652/6/2020-03 од 16. маја 2022. године, 612-00-00653/4/2020-03 од 
18. јула 2022. године, 612-00-00647/6/2020-03 од 16. маја 2022. године и 
612-00-00646/5/2020-03 од 13. јула 2022. године; 612-00-00648/4/2020-
03 од 27. јула 2022. године; 612-00-00640/7/2020-03 од 27. јула 2022. 
године.

– студијски програм специјалистичких академских студија: 
Mенаџмент и организација (60 ЕСПБ) у складу са Уверењeм о 
акредитацији студијског програма број 612-00-00384/5/2021-03 од 6. 
јула 2022. године;

– студијски програми докторских академских студија: 
Mенаџмент и организација (180 ЕСПБ), Информациони системи и 
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технологије (180 ЕСПБ), Оптимизација и аналитика (180 ЕСПБ) и 
Софтверско инжењерство и електронско пословање (180 ЕСПБ), у 
складу са уверењима о акредитацији студијског програма број 612-00-
0381/5/2021-03, 612-00-00380/5/2021-03, 612-00-00382/5/2021-03 од 6. 
јула 2022. године и 612-00-00383/5/2021-03 од 10. јуна 2022. године.

(Београд, 20. септембра 2022. године; Број: 06-3591/2-22)

 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”, број 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 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), на предлог Наставно-научног већа 
Факултета организационих наука, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. 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 2022/2023. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програме на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2022/2023. 
годину:

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00652/6/2020-03 од 16. маја 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Информациони системи и технологије (60 
ЕСПБ), који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће 
се укупно 105 студената, 42 на терет буџета и 63 самофинансирајућих.

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00653/4/2020-03 од 18. јула 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Електронско пословање (60 ЕСПБ), који 
се изводи на Факултету организационих наука, уписаће се укупно 35 
студената, 14 на терет буџета и 21 самофинансирајућих.

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00647/6/2020-03 од 16. маја 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Информационо инжењерство (60 
ЕСПБ), који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће 
се укупно 35 студената, 14 на терет буџета и 21 самофинансирајућих.

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00646/5/2020-03 од 13. јула 2022. године, на студијски програм 
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мастер академских студија Организација и менаџмент консалтинг (60 
ЕСПБ), који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће 
се укупно 70 студената, 22 на терет буџета и 48 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00648/4/2020-03 од 27. јула 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Менаџмент људских ресурса (60 
ЕСПБ), који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће 
се укупно 105 студената, 21 на терет буџета и 84 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00640/7/2020-03 од 27. јула 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Софтверско инжењерство и 
вештачка интелигенција (60 ЕСПБ), који се изводи на Факултету 
организационих наука, уписаће се укупно 35 студената, 14 на терет 
буџета и 21 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00384/5/2021-03 од 6. јула 2022. године, на студијски програм 
специјалистичких академских студија Mенаџмент и организација (60 
ЕСПБ) који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће се 
укупно 35 студената, сви у статусу самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-0381/5/2021-03 од 6. јула 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Mенаџмент и организација (180 ЕСПБ) 
који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће се укупно 
15 студената, 3 на терет буџета и 12 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00380/5/2021-03 од 6. јула 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Информациони системи и технологије 
(180 ЕСПБ) који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће 
се укупно 12 студената, 2 на терет буџета и 10 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00382/5/2021-03 од 6. јула 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Оптимизација и аналитика (180 ЕСПБ) 
који се изводи на Факултету организационих наука, уписаће се укупно 
10 студената, 2 на терет буџета и 8 самофинансирајућих. 

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00383/5/2021-03 од 10. јуна 2022. године, на студијски 
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програм докторских академских студија Софтверско инжењерство 
и електронско пословање (180 ЕСПБ) који се изводи на Факултету 
организационих наука, уписаће се укупно 10 студената, 2 на терет 
буџета и 8 самофинансирајућих.

(2) 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 2022/2023. 
годину:

– У складу са Допуном Уверења о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00205/3/2022-03 од 6. септембра 2022. 
године, на студијски програм мастер академских студија Теолошки 
програм (60 ЕСПБ), који се изводи на Православном богословском 
факултету, уписаће се укупно 150 студената, 24 на терет буџета и 126 
самофинансирајућих.

– У складу са Допуном Уверења о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00204/3/2022-03 од 6. септембра 2022. године, 
на студијски програм мастер академских студија Религиолошки 
програм (60 ЕСПБ), који се изводи на Православном богословском 
факултету, уписаће се укупно 30 студената, 6 на терет буџета и 24 
самофинансирајућих.

(3) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Владe Републике Србије 
о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета за студијски прорам:

– основних академских студија: Образовање учитеља (240 
ЕСПБ), који се изводи на Учитељском факултету, уписаће се укупно 
180 студената, 95 на терет буџета и 85 самофинансирајућих.

– докторских академских студија: Медицинске науке (180 
ЕСПБ), који се изводи на Медицинском факултету, уписаће се укупно 
240 студената, 50 на терет буџета и 190 самофинансирајућих.

(Београд, 20. септембра 2022. године; Број: 06-3591/3-22)

 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, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-3144/3-
22 од 5. септембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Правни факултет је дана 15. јула 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 612-00-000146/14/2019-03 од 14. фебруара 2020. године. 
Допуна се односе на увођење изборних предмета: Историја римског права 
(III година) и Србија у међународним односима (IV година). Изборни 
предмет Међународни односи пребацује се у трећу годину студија.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 27. јуна 2022. године. 

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

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61201-3144/4-22)

 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, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-3120/2-
22 од 5. септембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Економија, пословно управљање и статистика, 
180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 12. јула 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 број 612-00-71/7/2020-03 од 30. 
јула 2020. године. Допуна се односи на увођење изборних предмета:

– Изборни блок (трећи семестар) Француски језик 1, Немачки 
језик 1

– Изборни блок (четврти семестар) Француски језик за 
економисте 2, Немачки језик за економисте 2

– Изборни блок (пети семестар) Француски језик за економисте 
3, Француски језик за економисте 4, Немачки језик за економисте 3, 
Немачки језик за економисте 4.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 6. јула 2022. године. 



Гласник Универзитета у Београду14

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

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61201-3120/3-22)

 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, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-3121/2-
22 од 5. септембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Економија, пословно управљање и статистика, 
240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 12. јула 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 број 612-00-70/7/2020-03 од 30. 
јула 2020. године. Допуна се односи на увођење изборних предмета:

– Страни језик 1 (трећи семестар): Француски језик 1, Немачки 
језик 1

– Страни језик 2 (четврти семестар): Француски језик за 
економисте 2, Немачки језик за економисте 2

– Страни језик 3 (пети семестар): Француски језик за економисте 
3, Немачки језик за економисте 3

– Страни језик 4 (седми семестар): Француски језик за 
економисте 4, Немачки језик за економисте 4.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 6. јула 2022. године.



Гласник Универзитета у Београду16

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

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61201-3121/3-22)

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



Година LX, број 240, 3. октобар 2022. 17

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-3143/2-
22 од 5. септембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 15. јула 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 612-00-000146/13/2019-03 од 14. фебруара 
2020. године. Допуна се односи на увођење изборног предмета: Тело 
и част у римском праву у оквиру правно-историјског модула.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 27. јуна 2022. године. 

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

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61201-3143/3-22)

 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, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-3122/2-
22 од 5. септембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Економија, пословно управљање и статистика, 180 
ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 12. јула 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 број 612-00-85/7/2020-03 од 30. 
јула 2020. године. Допуна се односи на увођење изборног предмета 
Привредни развој: теорија и политика.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 13. априла 2022. године. 

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

(Београд, 20. септембар 2022. године; Број: 61201-3122/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022 и 233/2022), 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: 
2745/2 од 6. јула 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3036/2-22 од 13. јула 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Данијела Ђонић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Анатомија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Анатомија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Данијела Ђонић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Данијела Ђонић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3036/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 2751/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3035/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Небојша Лађевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са 
реаниматологијом).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом), због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 6. јула 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Небојша Лађевић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Небојша Лађевић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3035/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 135/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3034/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Миленковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хигијена са медицинском екологијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хигијена са 
медицинском екологијом, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 6. јула 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Сања Миленковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Сања Миленковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3034/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 2593/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3076/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Нешић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска 
физиологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Дејан Нешић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Дејан Нешић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3076/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 2756/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3032/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Нешовић Остојић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Патолошка физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Патолошка 
физиологија.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Јелена Нешовић Остојић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Јелена Нешовић 
Остојић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3032/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 2714/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3033/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Срђан Лопичић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патолошка физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Патолошка 
физиологија.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Срђан Лопичић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Срђан Лопичић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3033/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 2821/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3031/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Димитрије Николић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Димитрије Николић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Димитрије Николић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3031/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 336/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3029/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Рашић Марковић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Медицинска физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска 
физиологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Александра Рашић Марковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Александра Рашић 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3029/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 287/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3074/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Синђић Антуновић, 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 5. јануара 
2022. 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 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Сања Синђић Антуновић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Сања Синђић Антуновић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3074/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 234/2 од 6. јула 2022. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
Број: 61202-3075/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мила Стајевић Поповић, 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 5. јануара 
2022. 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 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Мила Стајевић Поповић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Мила Стајевић Поповић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3075/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022 и 233/2022), 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: 
2638/2 од 6. јула 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3073/2-22 од 13. јула 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејана Станисављевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Статистика и информатика у медицини.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Статистика и 
информатика у медицини, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Дејана Станисављевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 7. јула 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Дејана Станисављевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3073/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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: 5191/2 од 6. јула 2022. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-3177/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Срђан Миловановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Психијатрија.

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 Психијатрија.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. новембра 2021. године, 
на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Срђан Миловановић изабере у звање редовног 
професора.



Гласник Универзитета у Београду42

Факултет је 15. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 6. 
септембра 2022. године дало је мишљење да се др Срђан Миловановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3177/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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 Фармацеутског факултета, бр: 1187/2 од 23. јуна 2022. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-2864/2-22 од 13. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Катарина Николић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 27. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Фармацеутска-
медицинска хемија и структурна анализа, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. јуна 2022. године, на 
интернет страници Факултета и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 23. јуна 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Катарина Николић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 29. јуна 2022. 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 7. јула 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2022. године дало је мишљење да се др Катарина Николић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2864/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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 Фармацеутског факултета, бр: 1450/2-3 од 14. јула 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-3228/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Данина Крајишник, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 
2022. године, у публикацији „Послови”, као и на интернет страницама 
Факултета и Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Фармацеутска технологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 14. јула 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Данина Крајишник изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду46

Факултет је 21. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
6. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Данина Крајишник 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3228/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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 Фармацеутског факултета, бр: 1450/2-1 од 14. јула 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-3229/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Ђуриш, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 
2022. године, у публикацији „Послови”, као и на интернет страницама 
Факултета и Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Фармацеутска технологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 14. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Јелена Ђуриш изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 21. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
6. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Јелена Ђуриш 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3229/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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 Фармацеутског факултета, бр: 1450/2-2 од 14. јула 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-3224/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сандра Цвијић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 
2022. године, у публикацији „Послови”, као и на интернет страницама 
Факултета и Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Фармацеутска технологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 14. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Сандра Цвијић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 21. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
6. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Сандра Цвијић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3224/3-22)

 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, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/22), 
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 Фармацеутског факултета, бр: 1450/2-4 од 14. јула 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-3227/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Љиљана Ђекић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 
2022. године, у публикацији „Послови”, као и на интернет страницама 
Факултета и Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Фармацеутска технологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 14. јула 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Љиљана Ђекић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 21. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
6. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Љиљана Ђекић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3227/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Филозофског факултета, бр: 1129-II/1 од 29. 
јуна 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2910/2-22 од 12. јула 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Радина Вучетић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа савремена историја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа савремена историја, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. маја 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Радина Вучетић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 12. јула 2022. године дало је мишљење да се др 
Радина Вучетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2910/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Филозофског факултета, бр: 1129-II/2 од 29. 
јуна 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2911/2-22 од 12. јула 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Павловић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа психологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на 
сајту Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. јуна 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Павловић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 12. јула 2022. године дало је мишљење да се др 
Зоран Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2911/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Факултета спорта и физичког васпитања, бр: 
200/22 од 14. јуна 2022. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2464/2-22 од 12. јула 
2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 
2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Пајић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 13. априла 2022. године, у публикацији „Послови” 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 24. маја 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 14. јуна 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Зоран Пајић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 5. јуна 2022. 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 14. јуна 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 12. јула 2022. године дало је мишљење да се др 
Зоран Пајић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2464/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, бр: 21/43 од 12. јула 2022. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-
3185/2-22 од 6. септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Грбовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Тифлологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем 
тексту Факултет) је 27. априла 2022. године, у публикацији „Послови” 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Тифлологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 16. јуна 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 12. јула 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Александра Грбовић изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду60

Факултет је 15. јула 2022. 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 30. августа 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. септембра 2022. године дало је мишљење да се 
др Александра Грбовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3185/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, бр: 21/38 од 28. јуна 2022. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-
2858/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ирена Стојковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Општа психологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем 
тексту Факултет) је 30. марта 2022. године, у публикацији „Послови” 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Општа психологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 23. маја 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ирена Стојковић изабере у звање редовног 
професора.



Гласник Универзитета у Београду62

Факултет је 30. јуна 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 12. јула 2022. године дало је мишљење да се др 
Ирена Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2858/3-22)

 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 Физичког факултета, бр: 117/5 од 25. маја 2022. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 бр: 61202-
2279/2-22 од 18. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Ђурђевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну област 
Динамичка метеорологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Физички факултет (у даљем тексту Факултет) је 6. априла 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Динамичка метеорологија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 29. априла 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 25. маја 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Владимир Ђурђевић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 3. јуна 2022. 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 11. јула 2022. године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној 18. јула 2022. године дало је мишљење да се др Владимир 
Ђурђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембар 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2279/3-22)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), 
члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 134/07, 150/09, 
158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 215/20 и 239/22), 
члана 26 став 1 и став 2 тачка 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), а 
у вези са чланом 32 став 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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 
Саобраћајног факултета, број: 644/5 од 14.7.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-3181/2-22 од 12. 
септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
септембра 2022. године, донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бранко Миловановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Друмски и градски транспорт робе.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Друмски и градски транспорт робе, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. јуна 2022. године, 
објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 12. јула 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Миловановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 18. јула 2022. 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 6. септембра 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Бранко 
Миловановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. септембра 
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 средству:
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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3181/3-22)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), 
члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 134/07, 150/09, 
158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 215/20 и 239/22), 
члана 26 став 1 и став 2 тачка 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), а 
у вези са чланом 32 став 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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 Техничког 
факултета у Бору, број: VI/5-37-ИВ-2 од 2.9.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-3491/2-22 од 12. 
септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
септембра 2022. године, донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слађана Алагић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 25. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хемија, хемијска 
технологија и хемијско инжењерство, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. августа 2022. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 1. 
септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да 
се кандидат др Слађана Алагић изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 5. септембра 2022. 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 6. септембра 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Слађана 
Алагић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. септембра 
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 средству:
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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3491/3-22)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), 
члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 134/07, 150/09, 
158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 215/20 и 239/22), 
члана 26 став 1 и став 2 тачка 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), а 
у вези са чланом 32 став 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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 Техничког 
факултета у Бору, број: VI/5-37-ИВ-1 од 2.9.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-3492/2-22 од 12. 
септембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
септембра 2022. године, донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгиша Станујкић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Информатика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 30. марта 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Информатика, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. маја 2022. године, 
објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.



Гласник Универзитета у Београду70

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 1. 
септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се 
кандидат др Драгиша Станујкић изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 5. септембра 2022. 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 6. септембра 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. септембра 2022. године дало је мишљење да се др Драгиша 
Станујкић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. септембра 
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 средству:
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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3492/3-22)

 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, 230/21, 232/22 
и 233/22), 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: 300/9-2/2 од 30. јуна 2022. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-
2854/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бранислав Станковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Зоохигијена и здравствена заштита домаћих и гајених 
животиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 11. маја 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Зоохигијена 
и здравствена заштита домаћих и гајених животиња, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. јуна 2022. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 30. јуна 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Бранислав Станковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 1. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. јула 2022. године дало је мишљење да се др Бранислав Станковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2854/3-22)

 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, 230/21, 232/22 
и 233/22), 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: 300/9-2/1 од 30. јуна 2022. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-
2853/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Никола Томић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Управљање безбедношћу и квалитетом хране.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. 
априла 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Управљање 
безбедношћу и квалитетом хране, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. јуна 2022. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 30. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Никола Томић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. јула 2022. године дало је мишљење да се др Никола Томић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2853/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Шумарског факултета, бр: 01-3/30 од 29. јуна 
2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 
02-08 бр: 61202-2907/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирјана Тодосијевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну 
област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 18. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Ерозија и конзервација 
земљишта и вода, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 6. јуна 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 29. јуна 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Мирјана Тодосијевић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 4. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. јула 2022. године дало је мишљење да се др Мирјана Тодосијевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2907/3-22)

 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, 
230/21, 232/22 и 233/22), 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 Шумарског факултета, бр: 01-3/29 од 29. јуна 
2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 
02-08 бр: 61202-2905/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Млађан Поповић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвета.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 18. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Хемијско-механичка 
прерада дрвета, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 6. јуна 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Млађан Поповић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 4. јула 2022. 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 5. јула 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. јула 2022. године дало је мишљење да се др Млађан Поповић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. септембра 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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-2905/3-22)

 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, 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, 230/21, 232/22, 
233/22 и 236/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Факултета политичких наука бр. 02-1354/2 од 30. јуна 2022. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
бр. 61202-3054/2-22 од 12. јула 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. септембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марко Симендић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
политичких наука, за ужу научну област Политичка теорија, политичка 
историја и методологија политичких наука. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука („Факултет“) је дана 27. априла 2022. 
године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
као и на web сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Политичка 
теорија, политичка историја и методологија политичких наука. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7. јуна 2022. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 30. јуна 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марко Симендић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 6. јула 2022. 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 6. јула 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 20. јула 2022. године дало је мишљење да се др Марко 
Симендић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. септембра 
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, 20. септембар 2022. године; Број: 61202-3054/2-22)

 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, 208/19, 215/20 и 239/22), а на предлог Наставно-научног већа 
Техничког факултета у Бору од 14. септембра 2022. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешавају се др Милан Антонијевић и др Иван Михајловић, 
редовни професори Техничког факултета у Бору, чланства у Већу 
научних области техничких наука.

2. Именују се др Милан Трумић и др Ђорђе Николић, редовни 
професори Техничког факултета у Бору, за чланове Већа научних 
области техничких наука.

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

(Београд, 21. септембар 2022. године; Број: 612-3693/2-22)

 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, 208/19, 215/20 и 239/22), а на предлог Наставно-научног већа 
Математичког факултета од 23. септембра 2022. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ 
НАУКА

1. Разрешава се др Павле Младеновић, редовни професор 
Математичког факултета, чланства у Већу научних области природно-
математичких наука.

2. Именују се др Зорица Станимировић, редовни професор 
Математичког факултета, за члана Већа научних области природно-
математичких наука.

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

(Београд, 30. септембар 2022. године; Број: 612-3791/2-22)

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


