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На основу члана 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду", бр. 201/18, 
207/19 и 213/20), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за 
статутарна питања дана 8. јуна 2020. године, а на предлог Сената 
Универзитета од 10. јуна 2020. године, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 25. јуна 2020. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 201/18, 207/19 и 213/20), после члана 168 додаје се 
члан 168а који гласи: 

„Електронске седнице органа и тела Универзитета и 
високошколских јединица у његовом саставу

Члан 168а

(1) У случају потребе за заштитом јавног здравља и 
безбедности, или уколико би одлагање разматрања и одлучивања 
о питањима из њихове надлежности могло да доведе до штетних 
последица, органи и тела Универзитета у Београду, као и 
високошколских јединица у његовом саставу, могу да одржавају 
седнице електронским путем.

(2) У случају из става 1 овог члана, председавајући органа 
и тела приликом заказивања седнице образлаже неопходност 
одржавања седнице електронским путем.

(3) Начин и поступак одржавања електронске седнице 
ближе ће се уредити правним актом органа и тела Универзитета и 
високошколских јединица у његовом саставу.“
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Члан 2

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/4-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 став 4 Статута Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду", бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
Сaвет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јуна 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА САВЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1

У Пословнику Савета Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 134/07 и 150/09), у члану 3 додаје се 
став 6 који гласи:

„Верификацијом мандата представника оснивача констатује 
се да је решење о именовању члана Савета донето од стране Владе 
Републике Србије.“

Члан 2

У члану 17 став 2 брише се тачка и додају речи: „и то члану 
Савета који то затражи.“

Члан 3

После члана 19 додаје се члан 19а који гласи:

„Члан 19а

Под условима прописаним Статутом Универзитета у Београду, 
Савет може да одржава седнице електронским путем.

У случају из става 1 овог члана, председседавајући приликом 
заказивања седнице образлаже неопходност одржавања седнице 
електронским путем.

Сматра се да су чланови Савета који учествују у седници на 
начин утврђен у ставу 1 овог члана присутни на седници.
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Члан 4

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
гласилу „Глaсник Универзитета у Београду“.

(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 62 став 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019 и 
213/2020), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
25. јуна 2020. године, донео је

ПРАВИЛНИК О УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОМБУДСМАНУ

Члан 1.

Овим Правилником се, на основу Статута Универзитета 
у Београду, ближе уређују надлежност, положај и начин рада 
Универзитетског омбудсмана (у даљем тексту и: Омбудсман), као 
и поступци саветовања, посредовања и утврђивања повреде права, 
које он спроводи у циљу заштите права, интереса и слобода чланова 
универзитетске заједнице и унапређења квалитета образовног 
процеса и рада Универзитета.

Члан 2.

(1) Универзитетски омбудсман је независан и самосталан 
орган Универзитета који штити права, интересе и слободе чланова 
универзитетске заједнице и ради остварења тог циља контролише 
законитост и правилност рада органа, тела и служби ( у даљем 
тексту: органа управе) Универзитета у Београду и његових чланица 
(високошколских установа, научних института, Универзитетске 
библиотеке, осталих зависних правних лица и организационих 
јединица Универзитета); спроводи поступке саветовања, 
посредовања и утврђивања повреде права учињене актима, радњама 
или нечињењем органа управе; издаје препоруке и предлаже мере 
након извршене контроле и спроведеног поступка; даје мишљење 
о прописима Универзитета и његових чланица и иницира њихове 
измене или допуне из перспективе очувања и унапређења права и 
слобода чланова универзитетске заједнице.

(2) Под члановима универзитетске заједнице подразумевају 
се чланови универзитетске академске заједнице у смислу члана 9 
став 1 Статута Универзитета у Београду, лица која су стално или 
привремено запослена на Универзитету, као и лица која сматрају 
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да им је повредом права чију заштиту траже онемогућено да 
стекну статус члана универзитетске заједнице и лица која траже 
заштиту права везаних за свој ранији статус члана универзитетске 
заједнице.

(3) Универзитетски омбудсман се стара о заштити и унапређењу 
права и слобода чланова универзитетске заједнице загарантованих 
Уставом, законом, другим прописима и општим актима, на основу 
и у мери одређеној Статутом, овим Правилником и другим општим 
актима Универзитета, у случају када о тим правима и слободама 
одлучују органи управе Универзитета или његове чланице. 

(4) Универзитетски омбудсман није надлежан за заштиту 
права и слобода лица чије остваривање није у непосредној вези 
са припадношћу универзитетској заједници у смислу става 2 овог 
члана.

(5) Ради унапређења рада органа управе Универзитета и 
његових чланица, Универзитетски омбудсман контролише и 
целисходност рада тих органа, уколико су испуњени услови из 
става 3 и 4 овог члана.

(6) Универзитетски омбудсман се посебно стара о заштити и 
унапређењу специфичних права и слобода чланова универзитетске 
академске заједнице у смислу члана 9 став 3 Статута Универзитета 
у Београду (академске слободе), као и о заштити и унапређењу 
других специфичних права и слобода у вези са положајем члана 
универзитетске академске заједнице.

(7) Универзитетски омбудсман сарађује са Заштитником 
грађана Републике Србије, Омбудсманом Града Београда, 
Повереником за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја и заштиту података о личности, Повереником за заштиту 
равноправности и другим органима јавне власти надлежним за 
заштиту права и слобода грађана, у складу са Уставом, законом и 
општим актима који регулишу рад тих органа.

(8) Универзитетски омбудсман сарађује са међународним 
асоцијацијама и другим релевантним телима посвећеним заштити 
слобода и права грађана, односно чланова академске заједнице, у 
складу са законом и прописима Универзитета.
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Члан 3.

(1) Универзитетски омбудсман није надлежан да контролише 
рад Ректора, Одбора за професионалну етику, Сената и Савета 
Универзитета.

(2) Универзитетски омбудсман за свој рад одговара Савету 
Универзитета, с тим да Савет не може да издаје омбудсману 
инструкције и налоге у вези његовор рада и утврђене надлежности.

Члан 4.

(1) У свом раду Универзитетски омбудсман се придржава 
следећих начела:

 1) Независности: Универзитетски омбудсман је 
независан у свом раду и не прима инструкције и налоге од органа 
Управе Универзитета и његових чланица нити од било ког трећег 
физичког или правног лица са или ван Универзитета, у складу са 
законом. 

 2) Неутралности и непристрасности: Универзитетски 
омбудсман има неутралан и непристрасан однос према свим 
учесницима у поступцима које води. Универзитетски омбудсман 
поступке из своје надлежности спроводи у складу са расправним 
начелом, дајући право и могућност свим странама да у потпуности 
изнесу своје аргументе и доказе, и третирајући потпуно 
равноправно аргументе и доказе свих страна. 

 3) Поверљивости: Универзитетски омбудсман и лица 
која му помажу у раду дужни су да током поступака које воде 
третирају као поверљиве податке и сазнања до којих дођу у вршењу 
својих активности. Поверљивост не представља препреку за 
обраћање омбудсмана Универзитету и његовим чланицама, односно 
њиховим органима управе, као и надлежним државним органима 
и другим институцијама у оквиру обављања мисије заштите права 
и слобода чланова универзитетске заједнице. Поверљивост не 
представља препреку за предузимање мере објављивања података 
и сазнања о учињеним неправилностима и противправностима као 
и за објављивање одговарајућих података и сазнања у годишњем и 
посебним извештајима Савету. Универзитетски омбудсман и лица која 
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му помажу у раду дужни су да чувају тајност података и докумената 
који су проглашени за поверљиве у складу са важећим прописима и 
да поштују прописе у области заштите података о личности.

 4) Неформалности: Универзитетски омбудсман има 
слободу у тражењу, предлагању, спровођењу и примени свих 
законитих и целисходних средстава, путева и начина за заштиту 
права, интереса и слобода чланова универзитетске заједнице 
и унапређење квалитета образовног процеса и изван редовних 
процедура, у складу са законом, другим прописима и општим 
актима Универзитета.

(2) Универзитетски омбудсман се у свом раду придржава 
Етичког кодекса и стандарда поступања Међународне асоцијације 
омбудсмана (Тhe Code of Ethics and Standards of Practice of the 
International Ombudsman Association) и Кодекса професионалне 
етике Универзитета у Београду.

(3) Начела из ставова 1 и 2 овог члана која се односе на 
Универзитетског омбудсмана, односе се и на сва лица која му 
помажу у раду.

Члан 5.

(1) У циљу заштите права, интереса и слобода чланова 
универзитетске заједнице и унапређења рада органа управе 
Универзитета и његових чланица, Универзитетски омбудсман:

 1) врши контролу поштовања конкретних права 
и слобода чланова универзитетске заједнице спровођењем 
поступка утврђивања повреде права или пружањем добрих услуга, 
посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје 
надлежности;

 2) поступа на општи начин ради унапређења стања у 
области за коју је надлежан, износећи мишљења о законима, другим 
прописима и општим актима и њиховој примени из перспективе 
заштите и унапређења права и слобода чланова универзитетске 
заједнице;

 3) подноси иницијативе за измену или допуну или 
доношење нових прописа и других општих аката Универзитета или 
његове чланице, ако сматра да до повреде права чланова академске 
заједнице долази због недостатака у прописима.
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Члан 6.

(1) Универзитетски омбудсман покреће поступак контроле 
законитости и правилности рада органа управе Универзитета 
или његове чланице у вези поштовања конкретних права и 
слобода чланова универзитетске заједнице (члан 5 тачка 1 овог 
Правилника), по притужби члана универзитетске заједнице или по 
сопственој иницијативи.

(2) Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша 
да заштити своја права у одговарајућем правном поступку. 

(3) Универзитетски омбудсман ће упутити подносиоца 
притужбе на покретање одговарајућег правног поступка, ако је 
такав поступак предвиђен, и неће покретати поступак утврђивања 
повреде права док не буду исцрпљена сва остала расположива 
правна средства.

(4) Изузетно, Универзитетски омбудсман може покренути 
поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства, ако би 
подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако 
се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно 
некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе, 
неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања 
запослених у органима управе Универзитета или његове чланице.

(5) Чињеница да подносилац притужбе није употребио 
расположива правна средства, не спречава Универзитетског 
омбудсмана да врши поступак саветовања из члана 9 и поступак 
посредовања из члана 10 овог Правилника.

(6) Анонимне притужбе или притужбе које поднесу лица о 
чијим правима, интересима и слободама се у конкретном случају 
не ради, неће бити узимане у обзир, али могу бити извор сазнања 
за покретање поступка по сопственој иницијативи.

(7) Притужба се подноси у писаној (електронској, уз скениран 
потпис подносиоца, или потписаној штампаној или својеручно 
написаној) форми, доставља се путем електронске поште, 
препоручене или обичне поштанске пошиљке или предајом на 
писарницу Ректората, и садржи: назив органа управе Универзитета 
или његове чланице на чији се рад односи (или само назив 
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Универзитета или чланице, уколико странка не може да тачно 
одреди који орган управе је надлежан за њен случај), опис повреде 
права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, податке о 
томе која су правна средства искоришћена и податке о подносиоцу 
притужбе. У прилогу притужбе подносилац прилаже доказе којима 
располаже.

(8) Притужба се може поднети најкасније у року од две године 
од извршене повреде права члана универзитетске заједнице, 
односно од последњег поступања, односно непоступања надлежних 
тела у вези са учињеном повредом права члана универзитетске 
заједнице. 

(9) На захтев подносиоца притужбе стручна лица из члана 
17 став 3 овог Правилника, су дужна да му, без накнаде, пруже 
стручну помоћ у састављању притужбе.

(10) Ради олакшања сачињавања притужби Универзитетски 
омбудсман сачињава образац притужбе и објављује га на званичној 
интернет страници Универзитета у Београду, као и посебној 
интернет страници Универзитетског омбудсмана.

Члан 7.

(1) Универзитетски омбудсман је дужан да поступи по свакој 
притужби осим:

 1) ако предмет на који се односи притужба не спада у 
надлежност Универзитетског омбудсмана;

 2) ако је притужба поднета након истека рока за 
подношење;

 3) ако је притужба анонимна или поднета од стране 
неовлашћеног лица;

4) ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а 
подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року одређеном 
за допуну притужбе, нити се обрати за стручну помоћ у отклањању 
недостатка.

(2) Уколико услед разлога из става 1 овог члана нема основа за 
поступање Универзитетског омбудсмана, омбудсман ће закључком 
одбацити притужбу, о чему је дужан да обавести подносиоца, уз 
навођење разлога за одбацивање.
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Члан 8.

(1) Након подношења притужбе или приликом вршења 
контроле законитости и правилности рада органа управе 
Универзитета или његове чланице по сопственој иницијативи, 
Универзитетски омбудсман може да:

 1) даје савете члановима универзитетске заједнице 
о правним средствима путем којих могу да обезбеде поштовање 
својих права и слобода односно спрече њихово кршење или издаје 
саветодавна мишљења на захтев члана универзитетске заједнице 
или органа управе Универзитета или његове чланице (у даљем 
тексту: поступак саветовања);

 2) посредује између чланова универзитетске заједнице 
и органа управе Универзитета или његове чланице који одлучују 
о правима и слободама тих лица (у даљем тексту: поступак 
посредовања);

 3) спроводи поступак утврђивања повреде права 
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе 
Универзитета или његове чланице предузима одговарајуће мере 
ради њихове заштите (у даљем тексту: поступак утврђивања 
повреде).

(2) У зависности од околности сваког појединачног 
случаја, и водећи посебно рачуна о властитој непристрасности 
и ефикасности и економичности у поступању, Универзитетски 
омбудсман ће се определити који ће од поступака из претходног 
става применити, да ли ће применити само један или више њих, и 
уколико се определи да примени више њих, да ли ће их применити 
истовремено или сукцесивно и којим редоследом, с тим да ће, 
по правилу, када год је то оправдано, прво покушати да дође до 
обострано задовољавајућег решења кроз поступак саветовања и/
или поступак посредовања. 

(3) Универзитетски омбудсман може да покрене поступак 
саветовања или поступак посредовања и када члан универзитетске 
заједнице не поднесе притужбу, већ му се обрати са молбом за 
пружање добрих услуга, давање савета или посредовање, док се 
поступак утврђивања повреде права може покренути искључиво 
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на основу поднете притужбе члана универзитетске заједнице, 
или, изузетно, по сопственој иницијативи омбудсмана, у случају 
постојања сумње да је наступила или ће наступити тежа повреда 
права члана универзитетске заједнице.

(4) Универзитетски омбудсман ће у сваком случају 
покренути поступак утврђивања повреде ако заинтересовани 
члан универзитетске заједнице не успе да коришћењем правних 
средстава предложених у поступку саветовања обезбеди поштовање 
својих права и слобода, односно спречи њихово кршење и ако не 
успе поступак посредовања.

Члан 9.

(1) У поступку саветовања Универзитетски омбудсман ће 
обавестити заинтересованог члана универзитетске заједнице о 
томе која правна средства му стоје на располагању ради обезбеђења 
поштовања његових права, интереса и слобода односно спречавања 
њиховог кршења, и даће му информације које су неопходне 
за доношење одлуке о коришћењу неког од тих средстава или 
му препоручити покретање поступка посредовања. У поступку 
саветовања Универзитетски омбудсман се неће упуштати у оцену 
да ли је притужба основана или не, нити ће прикупљати податке 
неопходне за давање такве оцене, али има право да се обрати 
органу управе Универзитета или његове чланице ради добијања 
података неопходних за поступање, који је дужан да му тражене 
податке достави.

(2) У складу са начелима неформалности и поверљивости, 
уколико се члан универзитетске заједнице обрати Универзитетском 
омбудсману без подношења притужбе, али уз молбу (која може бити 
и поверљиве природе) да му помогне давањем савета или тумачења 
прописа, омбудсман ће поступити у складу са ставом 1 овог члана 
(пружање добрих услуга члану универзитетске заједнице).

(3) На захтев или уз сагласност члана универзитетске 
заједнице који је поднео притужбу или се обратио Универзитетском 
омбудсману сходно ставу 2 овог члана, омбудсман може донети 
саветодавно мишљење поводом конкретног случаја за који му се 
члан универзитетске заједнице обратио.
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(4) Саветодавно мишљење из става 3 овог члана Универзитетски 
омбудсман упућује члану универзитетске заједнице који га је 
тражио или се сагласио са његовим доношењем и органу управе 
Универзитета или његове чланице на који се случај односи. Уколико 
обе стране прихвате саветодавно мишљење и известе омбудсмана 
да су поступили по њему, Универзитетски омбудсман закључком 
обуставља поступак уколико је поднета притужба, а у случају да 
притужба није била поднета, поступак се окончава на неформалан 
начин.

(5) Орган управе Универзитета или његове чланице може 
затражити од Универзитетског омбудсмана да му поводом 
конкретног питања или појединачног случаја пружи саветодавно 
мишљење, које нема карактер Препоруке из члана 11. овог 
Правилника (пружање добрих услуга органу управе).

(6) Уколико се саветодавно мишљење из става 5 овог члана 
да у вези предмета за који је поднета притужба, а орган управе 
прихвати саветодавно мишљење и поступи по њему, Универзитетски 
омбудсман ће применити правило из члана 11 став 11 овог 
Правилника.

(7) Орган управе Универзитета или његове чланице који је 
непосредно виши у односу на орган управе против ког је поднета и 
притужба Универзитетском омбудсману или је покренут поступак 
саветовања по било ком основу из овог члана, и надлежан је да 
одлучује поводом уложеног правног средства, може се обратити 
омбудсману пре одлучивања о уложеном правном средству и 
затражити саветодавно мишљење.

Члан 10.

(1) Посредовање је поступак у којем стране (орган управе 
Универзитета или његове чланице и заинтересовани члан 
универзитетске заједнице) добровољно настоје да спорни однос 
реше путем преговарања, уз помоћ Универзитетског омбудсмана, 
који странама помаже да постигну споразум. Посредовање се 
примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да 
располажу својим захтевима, ако законом или другим прописом 
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није прописана искључива надлежност другог органа, без обзира 
да ли се спроводи пре или после покретања другог поступка.

(2) У поступку посредовања Универзитетски омбудсман ће 
предузети мере ради успостављања контакта и комуникације 
између субјеката укључених у ситуацију поводом које је поднета 
притужба или поводом које сматра да има основа за његово 
поступање по сопственој иницијативи, и настојаће да заједно са 
тим субјектима изнађе решење које је задовољавајуће за обе стране.

(3) Универзитетски омбудсман може да покрене поступак 
посредовања и када није поднета притужба, већ му се члан 
универзитетске заједнице обратио у складу са чланом 9 став 2 овог 
Правилника.

(4) Универзитетски омбудсман може да покрене поступак 
посредовања и на предлог органа управе Универзитета или његове 
чланице, без обзира да ли је поднета притужба поводом истог 
случаја, уколико оцени да је посредовање најбоље средство за 
решавање тог случаја.

(5) Универзитет и његове чланице, односно њихови органи 
управе, имају обавезу да се одазову на позив Универзитетског 
омбудсмана за успостављање контакта и комуникације и да у 
доброј вери учествују у покушају изналажења решења. Члан 
универзитетске заједнице који је поднео притужбу има обавезу да 
се одазове на позив Универзитетског омбудсмана за успостављање 
комуникације и контакта, а уколико то одбије, а омбудсман оцени 
да нема елемента за покретање поступка утврђивања повреде 
права, закључком ће обуставити поступак.

(6) Универзитет и његове чланице, односно њихови органи 
управе дужни су да се укључе у поступак посредовања у најкраћем 
року, а најдаље у року од 15 дана од пријема позива који им у том 
циљу упути Универзитетски омбудсман и да именују овлашћеног 
представника који ће учествовати у комуникацији и контакту и 
имати мандат да води преговоре у име органа управе.

(7) У покушају изналажења решења у поступку посредовања, 
Универзитетски омбудсман ће своје предлоге и укупну активност 
заснивати на праву, правичности и моралу и настојати да се ситуација 
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реши уз очување угледа, академског достојанства и интереса обе 
стране. Уколико стране постигну писани или усмени споразум 
(поравнање) којим се решава предмет притужбе, Универзитетски 
омбудсман ће закључком обуставити поступак када га обе стране 
обавесте да је споразум у потпуности спроведен, а уколико притужба 
није била поднета, поступак се завршава на неформалан начин.

(8) Уколико орган управе Универзитета или његове чланице 
одбије да поступи у складу са чланом 10 ст. 5 и 6 овог Правилника, 
такво поступање односно нечињење ће се сматрати повредом 
Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду у смислу 
чланова 12 и 16 Кодекса, и омбудсман је овлашћен да покрене 
поступак против одговорног лица органа управе у складу са актом 
Универзитета који регулише рад етичких комисија и етичког 
одбора, то јест изрицање етичких мера у оквиру Универзитета.

Члан 11.

(1) Уколико не одбаци притужбу и не приступи поступку 
саветовања или посредовања или се ти поступци заврше без 
проналажења задовољавајућег решења за све стране, Универзитетски 
омбудсман ће обавестити орган управе Универзитета или његове 
чланице на чији се рад односи притужба о наводима из притужбе и 
изнетим и предложеним доказима и захтеваће од њих да му доставе 
одговор, чиме започиње поступак утврђивања повреде права. 

(2) О покретању и завршетку поступка Универзитетски 
омбудсман обавештава подносиоца притужбе, као и орган управе 
против којег је поднета притужба.

(3) Ако процени да је то потребно или уколико орган управе 
то изричито захтева, Универзитетски омбудсман ће уз обавештење 
из става 1 овог члана приложити и копију притужбе и уз њу 
приложених доказа. 

(4) Омбудсман може да, у нарочито оправданим случајевима, 
органу управе Универзитета или његове чланице не открије 
идентитет подносиоца притужбе.

(5) Уколико поступак покреће по сопственој иницијативи, 
Универзитетски обудсман ће обавестити орган управе Универзитета 
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или његове чланице поводом чијег рада покреће поступак о својим 
сазнањима и разлозима за покретање поступка и о доказима којима 
располаже и захтеваће од њих да му доставе одговор.

(6) О свом поступању из претходних ставова овог 
члана, Универзитетски обудсман ће без одлагања обавестити 
заинтересованог члана универзитетске заједнице.

(7) Органи управе Универзитета или његове чланице дужни 
су да одговоре на све захтеве Универзитетског омбудсмана, као и 
да му доставе све тражене информације и списе у року који он 
одреди, а који не може бити краћи од 15, нити дужи од 60 дана. 

(8) Изузетно, у случају опасности од настанка ненадокнадиве 
штете, Универзитетски омбудсман може дати и краћи рок за 
давање одговора, с тим да је дужан да то писмено образложи уз 
поднет захтев. 

(9) Уколико орган управе Универзитета или његове чланице 
одбије да поступи у складу са чланом 11 став 5 овог Правилника 
у остављеном року, такво поступање односно нечињење ће се 
сматрати повредом Кодекса професионалне етике Универзитета 
у Београду у смислу чланова 12 и 16 Кодекса и омбудсман је 
овлашћен да покрене поступак против одговорног лица органа 
управе у складу са актом Универзитета који регулише рад етичких 
комисија и етичког одбора, то јест изрицање етичких мера у оквиру 
Универзитета.

(10) Уз одговор из ставова 1 и 3 овог члана, органи управе 
Универзитета или његове чланице дужни су да Универзитетском 
омбудсману доставе и све доказе у прилог својих тврдњи којима 
располажу или да укажу на то где је могуће прибавити такве доказе.

(11) Ако орган управе Универзитета или његове чланице 
против ког је поднета притужба сам отклони недостатке, 
Универзитетски омбудсман ће о томе обавестити подносиоца 
притужбе и оставити му рок од 15 дана да се изјасни да ли је 
таквим поступком задовољан. Ако подносилац притужбе одговори 
да је задовољан начином на који је отклоњен недостатак, као и 
ако подносилац притужбе уопште не одговори у остављеном року, 
Универзитетски омбудсман ће закључком обуставити поступак.
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(12) Након добијања одговора из ставова 1 и 3 овог члана, 
Универзитетски омбудсман ће приступити прикупљању доказа и 
утврђивању релевантних чињеница ради утврђења да ли постоје 
повреде права и слобода чланова универзитетске заједнице.

(13) Након утврђивања свих релевантних чињеница и 
околности Универзитетски омбудсман закључком обавештава 
подносиоца притужбе да је притужба неоснована или утврђује да 
су постојали недостаци у раду органа управе Универзитета или 
његове чланице.

(14) Ако нађе да су постојали недостаци у раду органа управе, 
Универзитетски омбудсман ће упутити Препоруку органу управе 
Универзитета или његове чланице о томе како би уочени недостатак 
требало отклонити и о томе без одлагања обавестити подносиоца 
притужбе, односно доставити му Препоруку коју је упутио органу 
управе.

(15) Орган управе Универзитета или његове чланице је дужан 
да, најкасније у року од 30 дана од дана добијања Препоруке 
обавести Универзитетског омбудсмана о томе да ли је поступио 
по препоруци и отклонио недостатак, односно да га обавести о 
разлозима због којих није поступио по Препоруци.

(16) Изузетно, ако постоји опасност да ће због неотклањања 
недостатка, права подносиоца притужбе бити трајно и у значајном 
обиму оштећена, Универзитетски омбудсман у својој препоруци 
органу управе Универзитета или његове чланице може утврдити 
и краћи рок за отклањање недостатка, с тим што тај рок не може 
бити краћи од 8 дана.

(17) Ако орган управе Универзитета или његове чланице не 
поступи по Препоруци, Универзитетски омбудсман може о томе 
да обавести јавност, Ректора, Савет и Сенат, а овлашћен је и да 
препоручи утврђивање одговорности одговорног лица у органу 
управе Универзитета или његове чланице, у складу са законом, 
другим прописима и општим актима или покрене поступак против 
одговорног лица органа управе у складу са актом Универзитета који 
регулише рад етичких комисија и етичког одбора, то јест изрицање 
етичких мера у оквиру Универзитета. 
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Члан 12.

(1) Органи управе Универзитета или његове чланице имају 
обавезу да сарађују са Универзитетским омбудсманом и да му 
омогуће приступ просторијама и ставе на располагање све податке 
којима располажу, а који су од значаја за поступак који води без 
обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности 
са законом. 

(2) Универзитетски омбудсман има право да обави разговор 
са сваким запосленим на Универзитету и или његовим чланицама 
када је то од значаја за вршење послова из његове надлежности.

(3) Универзитетски омбудсман има право да, уз претходну 
најаву, присуствује заседањима свих органа управе Универзитета 
или његове чланице када је то од значаја за вршење послова из 
његове надлежности. Универзитетски омбудсман своје присуство 
може најавити и непосредно пре одржавања заседања.

(4) Органи управе Универзитета или његове чланице не смеју 
да предузимају мере у циљу нарушавања начела независности из 
члана 4 став 1 тачка 1 овог Правилника.

Члан 13.

(1) У свим фазама поступка контроле поштовања 
конкретних права и слобода чланова универзитетске заједнице 
(члан 5 тачка 1 овог Правилника), било да поступак води по 
притужби чланова универзитетске заједнице или по сопственој 
иницијативи, Универзитетски омбудсман ће одржавати контакт 
са заинтересованим члановима универзитетске заједнице, 
обавештавати их о току поступка и тражити од њих потребне 
податке и доказе, а по потреби и њихово мишљење о појединим 
питањима од значаја за поступак.

(2) Не одступајући од начела неутралности и непристрасности 
из члана 4 став 1 тачка 2 овог Правилника, Универзитетски 
омбудсман ће у вођењу поступака и посебно у комуникацији са 
заинтересованим члановима универзитетске заједнице водити 
рачуна о неравноправном односу у коме се они по природи ствари 
налазе у односу на органе управе Универзитета или његове чланице.
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Члан 14.
Поступајући на општи начин ради унапређења стања у 

области за коју је надлежан (члан 5 тачка 2 овог Правилника), 
Универзитетски омбудсман:

1) на захтев органа управе Универзитета или његове чланице, 
или по сопственој иницијативи, даје мишљења приликом доношења 
прописа из њихове надлежности о питањима од значаја за заштиту 
права и слобода чланова универзитетске заједнице с тим да је орган 
управе дужан да размотри мишљење омбудсмана и изјасни се о 
њему, без обзира да ли је мишљење захтевао или га је омбудсман 
изнео по сопственој иницијативи;

2) доноси препоруке општег карактера или даје саветодавна 
мишљења у вези примене и тумачења закона, других прописа и 
општих аката и од значаја за заштиту права и слобода чланова 
универзитетске заједнице на захтев органа управе Универзитета 
или његове чланице, или на сопствену иницијативу;

3) по потреби, иницира измене или допуне прописа или 
доношење нових прописа Универзитета или његове чланице, с тим 
да су надлежни органи Универзитета или његове чланице дужни да 
разматрају иницијативу омбудсмана и изјасне се о њој.

Члан 15.
(1) У случају да се органи управе Универзитета или његових 

чланица, одговорна лица и запослени у њима, као и било који други 
члан универзитетске заједнице оглуше о своју обавезу сарадње са 
Универзитетским омбудсманом предвиђену овим Правилником 
или другим прописима Универзитета или уколико у датом року не 
отклоне неправилност у свом раду која је довела до повреде права 
и слобода чланова универзитетске заједнице утврђене у поступку 
пред Универзитетским омбудсманом, као и све штетне последице 
које су из те повреде проистекле, Универзитетски омбудсман је, 
осим мера предвиђених одговарајућим одредбама овог Правилника, 
овлашћен да предузме једну или више од следећих мера:

 1) обавести јавност путем средстава информисања 
уколико је заинтересованом члану универзитетске заједнице 
утврђеном повредом права, и слобода нанета морална штета, или 



Гласник Универзитета у Београду20

је дошло до теже повреде права и слобода чланова универзитетске 
заједнице или у случајевима упорног и грубог одбијања сарадње 
са Универзитетским омбудсманом, уз претходну сагласност 
заинтересованог члана универзитетске заједнице;

 2) захтева од Ректора да предузме мере из своје 
надлежности ради отклањања неправилности и противправности;

 3) захтева да се на дневни ред Савета стави питање 
неправилног и противправног поступања које је констатовао и да 
Савет донесе одлуке из оквира своје надлежности ради отклањања 
тих неправилности и противправности и њихових штетних 
последица;

 4) по потреби, обрати се надлежним државним 
органима или другим телима ван састава Универзитета, ради 
предузимања мера из њихове надлежности;

(2) Ако нађе да у радњама одговорног лица или запосленог 
на Универзитету или у јединици у саставу Универзитета, као и 
било ког другог члана универзитетске заједнице, има елемената 
кривичног или другог кажњивог дела, Универзитетски омбудсман 
је дужан да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву 
за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег 
поступка. 

(3) Уколико се Универзитетском омбудсману лице обрати 
са притужбом или захтевом чија садржина не спада у његову 
надлежност, он ће га посаветовати да се обрати надлежном 
органу, а уколико се у притужби или захтеву члана универзитетске 
заједнице наводи да је учињено кривично или друго кажњиво 
дело, Омбудсман ће обавестити надлежни орган о изнетим 
тврдњама и проследити му сву документацију и доказе који су 
му предати. 

Члан 16.

(1) Универзитетски омбудсман подноси Савету редован 
годишњи извештај у коме се наводе подаци о активностима у 
претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа 
управе Универзитета или његових чланица подаци о општем стању 
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заштите права и слобода чланова универзитетске заједнице као и 
предлози за побољшање положаја чланова универзитетске заједнице 
у односу на органе управе Универзитета или његових чланица.

(2) Извештај о раду се подноси најкасније до 31. марта 
наредне године и објављује се на званичној интерент страници 
Универзитета и посебној интернет страници Универзитетског 
омбудсмана и другој одговарајућој универзитетској побликацији, 
а, по потреби, доставља се и средствима јавног информисања.

(3) У току године Универзитетски омбудсман може, по 
сопственој иницијативи или на захтев Савета, да подноси и посебне 
извештаје, ако за тим постоји потреба.

Члан 17.
(1) Универзитетском омбудсману у раду помаже Стручна 

служба Универзитетског омбудсмана, која ће се основати посебним 
актом Ректора, по стицању кадровских и материјалних услова.

(2) Организација, састав и рад Стручне службе ће бити 
одређени актом Ректора из става 1 овог члана.

(3) До стицања кадровских и других услова за формирање 
Стручне службе Универзитетског омбудсмана, Омбудсману у раду 
помажу дипломирани правници из Стручне службе Универзитета 
(најмање један), с тим да је њихово радно ангажовање на овим 
пословима сразмерно исказаним потребама институције 
Универзитетског омбудсмана.

(4) Лица из става 3 овог члана су дужна да се придржавају свих 
начела и правила рада Универзитетског омбудсмана прописаних 
Статутом, овим Правилником и другим прописима, а посебно 
начела поверљивости и непристрасности.

Члан 18.

(1) Седиште Универзитетског омбудсмана налази се у седишту 
Универзитета у Београду, у просторијама које посебном одлуком 
одређује Ректор.

(2) Универзитетски омбудсман има на располагању 
канцеларије и опрему (укључујући информационе технологије) 
неопходне за обављање његових активности.
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(3) У случају потребе, Универзитетски омбудсман и лица која 
му помажу у складу са чланом 17 став 3 овог Правилника, могу 
да користе и канцеларијски простор ван седишта Универзитета, 
сходно одлуци Ректора или у складу са посебним споразумом 
између Универзитета и јединице у његовом саставу.

Члан 19.

(1) Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања 
у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“ и примењује се 
од тог дана, укључујући и све поступке пред Универзитетским 
омбудсманом који нису завршени до његовог ступања на снагу.

(2) Даном почетка примене овог Правилника престаје да 
важи Правилник о раду Универзитетског омбудсмана („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 156/2010).

(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/9-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члaна 177 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. фебруара 
2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОМБУДСМАНА

Разрешава се др Бранко Ракић, редовни професор 
Универзитета у Београду – Правни факултет, дужности 
универзитетског омбудсмана.

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члaна 62 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), a 
на предлог ректорке Универзитета, Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 25. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОМБУДСМАНА

1. Др Младен Милошевић, ванредни професор Универзитета 
у Београду – Факултет безбедности, изабран је за универзитетског 
омбудсмана.

2. Мандат универзитетског омбудсмана траје 4 године.

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/6-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 5 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 41 ст. 1 
тач. 5 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета 
у Београду – Ректората за период јануар-децембар 2019. године, 
бр. 40-678/1-20.

Буџетски суфицит за 2019. годину износи 27.403.543,97 
динара.

Буџетски суфицит у износу од 27.403.543,97 динара за 2019. 
годину кориговати:

– за издвојена новчана средства амортизације из ранијих 
година исказана на конту 311519 у износу од 7.795.647,78 динара, 
употребљена за набавку опреме у 2019. години.

Остварени кориговани суфицит у износу од 35.199.191,75 
динара су наменски опредељена средства за трошење у наредној 
години. 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година на позицији 
321311 у износу од 371.729.855,49 динара пренети на наменски 
опредељена средства за трошење у наредној години на позицији 
321712.

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/4-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду26

На основу члана 3 став 5 Пословника о раду Савета 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“, бр. 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. 
фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

I

На основу решења Владе Републике Србије од 6. фебруара 
2020. године констатује се да су разрешени следећи чланови Савета 
из реда представника оснивача:

1. проф. др Зорана Михајловић
2. проф. др Петар Шкундрић
3. проф. др Драган Гламочић
4. др Златибор Лончар

II

На основу решења Владе Републике Србије од 6. фебруара 
2020. године констатује се да су именовани следећи чланови 
Савета из реда представника оснивача:

 1. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ
 2. проф. др Драган Шкорић, редовни члан САНУ
 3. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ 
 4. проф. др Зоран Радојичић 
 5. проф. др Милан Божић 
 6. проф. др Обрад Зелић
 7. проф. др Момчило Павловић 
 8. проф. др Љиљана Мркић Поповић
 9. др Живојин Ђурић, научни саветник
10. мр Мирко Петровић
11. Братислав Петковић, дипл. режисер
12. Душко Миленковић, дипл. правник
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III

На основу одлуке Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука од 10. фебруара 2020. године констатује се да је проф. 
др Весна Половина разрешена чланства у Савету због одласка у 
пензију.

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/3-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду28

На основу члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Смуђа – представник Студент-
ског парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору 
„Легат Данице и Ивана Феофилактова“, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/14-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. 
децембра 2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Александар Обрадовић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге 
Даринке, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/15-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу члана 16 Статута Фондације Oлге и Миодрага 
Л.Панића, бр. 06-296/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 
24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Панић – представник Студентског 
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Фондације 
Олге и Миодрага Л. Панића, због истека мандата. 

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/16-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
бр. 06-298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Данило Потпарић, чланства у Oдбору 
Фондације „Сестре Булајић“, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/17-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

На основу члана 16 Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 
од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 
207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. 
јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Ђокић – представник Студентског 
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Фондације 
„Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола Драгиће-
вић“, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/18-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Гашић др Живана, 
број: 06-297/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Новаковић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору Задужбине Гашић др Живана, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/19-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу члана 19 Статута „Задужбине Глише и Марије 
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Илија Тодоровић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору „Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“, због истека 
мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/20-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Задужбине „Луке Ћеловића-
Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 
24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Матија Васић – представник Студентског 
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине 
„Луке Ћеловића-Требињца“, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/21-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 19 Статута Задужбине Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22. децембра 2011. 
године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Бранковић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, због 
истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/22-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Радојица Ракић – представник Студентског 
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине 
Радe и Милана Вукићевића, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/23-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 17 Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Маргарета Смиљанић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене, због 
истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/24-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ Михаило Ђурђевић – представник 
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у 
Oдбору Задужбине Влајка Каленића, због истека мандата.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/25-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 15 Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Раде и 
Милана Вукићевића због истека мандата: 

1. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет,
2. Проф. др Нела Пушкаш, Медицински факултет,
3. Проф. др Светлана Вујовић, Медицински факултет,
4. Проф. др Ђорђе Митровић, Економски факултет.

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/8-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ за Димитрије Маричић, студент Економског 
факултета, за члана Легата Данице и Ивана Феофилактова.

2. Мандат члана Легата Данице и Ивана Феофилактова – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/26-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. 
децембра 2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Ђокић, ЈМБГ:  
студент Економског факултета за члана Одбора Фондације Милана 
Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке. 

2. Мандат члана Одбора Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и Супруге Даринке – представника студента траје 
једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/27-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Година LVIII, број 214, 29. јун 2020. 43

На основу члана 16 Статута Фондације Oлге и Миодрага 
Л.Панића, бр. 06-296/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 
24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Тијана Панић, ЈМБГ:  
студент Електротехничког факултета, за члана Одбора Фондације 
Oлге и Миодрага Л. Панића. 

2. Мандат члана Одбора Фондације Oлге и Миодрага Л. 
Панића – представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/28-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
бр. 06-298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јагош Стојановић, ЈМБГ: 
 студент проректор Универзитета у 
Београду, за члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ 

2. Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/29-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 
од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 
207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. 
јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марко Стојаковић, ЈМБГ: 
, студент Стоматолошког факултета, за 
члана Одбора Фондације „Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. 
оецц Никола Драгићевић“.

2. Мандат члана Одбора Фондације „Мr ph. Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“ – представника 
студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/30-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Гашић др Живана, 
број: 06-297/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Јован Ђурић, ЈМБГ: , 
студент Правног факултета, за члана Одбора Задужбине Гашић др 
Живана

2. Мандат члана Одбора Задужбине Гашић др Живана – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/31-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута „Задужбине Глише и Марије 
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дамјан Ровинац, ЈМБГ: 
, студент Факултета организационих 
наука, за члана Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић из 
Земуна“.

2. Мандат члана Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић 
из Земуна“ – представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/32-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Задужбине „Луке Ћеловића-
Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 
24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Димитрије Живковић, ЈМБГ: 
, студент Стоматолошког факултета, за 
члана Одбора Задужбине „Луке Ћеловића-Требињца“.

2. Мандат члана Одбора Задужбине „Луке Ћеловића-
Требињца“ – представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/33-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Ана Грчић, ЈМБГ: , 
студент Факултета политичких наука, за члана Одбора Задужбине 
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

2. Мандат члана Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића – представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/34-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Радојица Ракић, ЈМБГ: 
, студент Пољопривредног факултета, за 
члана Одбора Задужбине Радe и Милана Вукићевића.

2. Мандат члана Одбора Задужбине Радe и Милана Вукићевића 
– представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; 02-09 Број: 06-72/35-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Момчило Цветковић, ЈМБГ: 
, студент Технолошко-металуршког 
факултета, за члана Одбора Задужбине Светозара Видаковића и 
жене Магдалене.

2. Мандат члана Одбора Задужбине Светозара Видаковића и 
жене Магдалене – представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/36-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18 и 207/19) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1.ИМЕНУЈЕ СЕ Михаило Ђурђевић, ЈМБГ: 
, студент Економског факултета, за 
члана Одбора Задужбине Влајка Каленића.

2. Мандат члана Одбора Задужбине Влајка Каленића – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/37-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића: 

1. Проф. др Милорад Мириловић ЈМБГ: 
, Факултет ветеринарске медицине,

2. Проф. др Славица Ражић, ЈМБГ: , 
Фармацеутски факултет,

3. Проф. др Мелина Калагасидис Крушић, ЈМБГ: 
, Технолошко–металуршки факултет,

4. Проф. др Ђорђе Митровић, ЈМБГ: , 
Економски факултет.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића траје четири године. 

(Београд, 25. фебруар 2020. године; Број: 06-633/9-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду54

На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара 2020. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА  
НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА

Члан 1

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18 и 213/20), мења 
се наслов члана 8 тако да гласи: „Поступак одузимања звања због 
изречене мере јавне осуде за остале повреде Кодекса“.

У члану 8 после става 2 додаје се став 3 који гласи:
„Поступак одузимања звања покреће се против свих 

лица којима је изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса 
професионалне етике.“

Члан 2

После члана 8 додајe се нови чл. 8а, који гласи:

„Члан 8а.

На основу коначне одлуке којом је утврђено да рад из члана 
1. овог правилника (рад у часопису, уџбеник, монографија, 
поглавља у зборницима и сл.) није резултат самосталног рада или 
оригиналног научног рада, односно на основу коначне одлуке 
којом је лицу изречена мера јавне осуде, декан доставља Сенату 
предлог одлуке о одузимању звања лицу које је учинило повреду 
Кодекса у року од 15 дана, у електронској форми и у једном 
штампаном примерку.

Сенат доноси одлуку о одузимању звања лицу коме је изречена 
мера јавне осуде.



Година LVIII, број 214, 29. јун 2020. 55

Лице којем је одузето звање одлуком из става 2. овог члана 
може да изјави жалбу Сенату у року од 8 дана од дана достављања 
одлуке.

При одлучивању о жалби Сенат може да затражи да му 
факултет пружи додатна појашњења у року од 45 дана.

Сенат о жалби одлучује у року од 45 дана од дана приспећа 
жалбе, изузев у случају обраћања факултету из става 4. овог члана, 
када о жалби одлучује на првој наредној седници по приспећу 
појашњења које му достави факултет. 

Одлука по жалби је коначна и доставља се факултету у року 
од седам радних дана, ради доношења одлуке о престанку уговора 
о раду услед одузимања звања.“

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објављује се у гласилу „Гласник Универзитета у 
Београду“. 

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-698/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и члана 43 тачка 31 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. 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 2019/2020.годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

(1) У конкурсу за упис у школској 2019/2020. години, 
расписаном на седници Сената Универзитета, одржаној 17. априла 
2019. године, додајe се студијски програм специјалистичких 
академских студија Анимална биотехнологијa у репродукцији (60 
бодова ЕСПБ), чији је носилац Факултет ветеринарске медицине, а 
у складу са акредитацијом програма бр. 612-00-00024/9/2019-03;

(2) Упис на студијски програм специјалистичких академских 
студија Анимална биотехнологијa у репродукцији, који реализује 
Факултет ветеринарске медицине обавиће се пред летњи семестар. 
Термини пријаве и уписа биће ажурирани у Конкурсу.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Бр: 06-211/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. 
закони) и чл. 84. ст. 1 и 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19) а на предлог наставно-
научних већа факултета у саставу Универзитета у Београду и Већа 
за студије при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 19. фебруара 2020. године донео је

О Д Л У К У 

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву 
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2020/2021. годину према табели која се налази у прилогу ове 
Одлуке и њен је саставни део.

(2) ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју 
студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета према табели која се налази у прилогу ове 
Одлуке и њен је саставни део.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-968/3)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр.88/17 и 73/18), и члана 84 став 2 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
201/18 и 207/19), на предлог Наставно-научног већа Факултета 
ветеринарске медицине, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују  
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу,  
за школску 2019/2020. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2019/2020. годину:

– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
бр. 612-00-00024/9/2019-03, од 18. децембра 2019. године, на 
студијски програм специјалистичких академских студија Анимална 
биотехнологијa у репродукцији на Универзитету у Београду 
(60 бодова ЕСПБ), уписаће сe укупно 20 самофинансирајућих 
студената, на Факултету ветеринарске медицине, који је носилац 
наведеног студијског програма.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Бр: 06-211/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 42 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), и члана 
20, става 5 Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
208/19 и 212/19), а на предлог Универзитетске комисије за упис, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. jануара 
2020. године донео је 

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената за школску 2019/2020. 
годину1, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Бр. 06-211/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.

1Извештај се налази на интернет презентацији Универзитета у Београду: http://
bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19) и члана 6. 
Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду 
бр. 193/16, 199/17 и 203/18), а на предлог Студентског парламента 
и ректора Универзитета, Сенат Универзитета на седници одржаној 
22. јануара 2020. године, донео је

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

Члан 1.

Разрешава се чланства у Одбору за професионалну етику 
Данило Потпарић, студент Православног богословског факултета, 
због истека мандата.

Члан 2.

За члана Одбора за професионалну етику из реда студентских 
представника именује се Илија Тодоровић, студент Технолошко-
металуршког факултета.

Члан 3.

Мандат члана Одбора из члана 2. ове одлуке траје годину 
дана.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 06-211/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члaна 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19) и члана 
32 ст. 7-9 Правилника о докторским студијама на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 191/16 и 
212/19), а поводом приговора Рударско-геолошког факултета бр. 
393 од 24. октобра 2019. године на одлуку Већа научних области 
техничких наука, бр. 61206-2003/9-19 од 3. октобра 2019. године 
и мишљења Већа бр. 61206-2003/12-19 од 23. децембра 2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. јануара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се приговор Рударско-геолошког факултета и 
поништава се одлука Већа научних области техничких наука, бр. 
61206-2003/9-19 од 3. октобра 2019. године.

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку Наставно-научног већа 
Рударско-геолошког факултета о прихватању теме докторске 
дисертације Владимира Шарабе, под називом: „Микроорганизми 
– биохидрогеолошки индикатори одабраних појава минералних 
вода Србије“ и одређивању проф. др Веселина Драгишића и др 
Ивице Димкића за менторе.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 25. 
априла 2019. године доставио Већу научних области техничких 
наука („Веће“) захтев за давање сагласности на предлог теме 
докторске дисертације кандидата Владимира Шарабе, под називом 
„Микроорганизми – биохидрогеолошки индикатори одабраних 
појава минералних вода Србије“.

Веће је на седници одржаној дана 3. јуна 2019. године, 
разматрало захтев Факултета и донело закључак којим се 
одлаже разматрање захтева за давање сагласности на предлог 
теме докторске дисертације кандидата Владимира Шарабе и 
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налаже Факултету да у примереном року дефинише наслов теме 
докторске дисертације у складу са матичношћу Департмана за 
хидрогеологију. 

Факултет је дана 12. септембра 2019. године доставио Већу 
Одлуку Департмана за хидрогеологију у којој се изјаснио о матичности 
теме докторске дисертације кандидата Владимира Шарабе. У 
Одлуци је истакнуто да је на редовној седници Већа Департмана 
и Већа Катедре за хидрогеологију Факултета од 5. септембра 2019. 
године, разматрано питање матичности Департмана за предложени 
наслов докторске дисертације кандидата Владимира Шарабе 
и да је том приликом потврђено да је предложени наслов теме 
докторске дисертације „Микроорганизми – биохидрогеолошки 
индикатори одабраних појава минералних вода Србије“, у складу 
са матичношћу Департмана за хидрогеологију. 

Веће је на седници одржаној дана 3. октобра 2019. године 
поново разматрало захтев Факултета, закључак Већа и одговор 
Факултета на закључак Већа. Имајући у виду да Факултет није 
уважио закључак Већа у вези са насловом теме и матичношћу, 
Веће је донело одлуку којом се не прихвата захтев Факултета да 
се да сагласност на одлуку Наставно-научног већа Факултета о 
прихватању теме докторске дисертације Владимира Шарабе, под 
називом „Микроорганизми – биохидрогеолошки индикатори 
одабраних појава минералних вода Србије“ и одређивању проф. др 
Веселина Драгишића и др Ивице Димкића за менторе. 

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је 
Факултету дана 10. октобра 2019. године.

На ову Одлуку Факултет је благовремено поднео приговор 
Сенату Универзитета.

Сходно члану 32 ст. 7-9 Правилника о докторским студијама 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 191/16 и 212/19), Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13. новембра 2019. године, донео је закључак којим се одлаже 
доношење одлуке о приговору Факултета и наложио Већу да у року 
од 20 дана размотри приговор Факултета и да са своје мишљење 
о приговору, које треба да буде детаљно образложено, достави 
Сенату Универзитета.
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Веће је на седници одржаној 23. децембра 2019. године, 
разматрало приговор Факултета и закључак Сената Универзитета. 
Веће је утврдило да је Факултет у приговору навео да су наставници 
и истраживачи Департмана за хидрогеологију и Катедре за 
хидрогеологију Факултета до сада публиковали универзитетске 
уџбенике, помоћну уџбеничку литературу, монографска издања, као 
и да су одбрањене три докторске дисертације у којима се приказује 
утицај микробиолошког састава на могућност коришћења ресурса 
подземних вода, као и утицај микробиолошког загађења на статус 
подземних вода. С обзиром на наведено, Веће је дало мишљење да 
је приговор основан и да не постоје сметње за давање сагласности 
на одлуку Наставно-научног већа Факултета о прихватању теме 
докторске дисертације Владимира Шарабе и одређивању проф. др 
Веселина Драгишића и др Ивице Димкића за менторе.

Сенат Универзитета je на седници одржаној 22. јануара 
2020. године, разматрао мишљење Већа и приговор Факултета 
и утврдио да је приговор Факултета основан и да су испуњени 
услови прописани чл. 27-32 Правилника о докторским студијама 
на Универзитету у Београду, за давање сагласности на одлуку 
Наставно-научног већа Факултета о прихватању теме докторске 
дисертације Владимира Шарабе, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Брoj 61206-2003/13-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. јануара 2020. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Филозофског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Филозофског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 29.11.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду''. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 29.11.2019. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.12.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61212-5018/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. јануара 2020. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Факултета ветеринарске медицине

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 25.10.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду''. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 25.10.2019. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43. став 1. тачка 45. 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 17.12.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61212-4694/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-594/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија на 
енглеском језику – International Master in Applied Economics (Међу-
народни мастер из примењене економије), обима 120 бодова ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master Economist (мастер 
економиста).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-594/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-593/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија на 
енглеском језику – International Master in Applied Economics (Међу-
народни мастер из примењене економије), обима 60 бодова ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master Economist (мастер 
економиста).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-593/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-595/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
на енглеском језику – International Master in Business Informat-
ics (Међународни мастер из пословне информатике), обима 60 
бодова ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master Economist (мастер 
економиста).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-595/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-596/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
на енглеском језику - International Master in Business Informat-
ics (Међународни мастер из пословне информатике), обима 120 
бодова ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master Economist (мастер 
економиста).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-596/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-390/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Политикологијa – политичка теорија, политичка социологија и 
институције, обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1 ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет политичких наука је дана 27. јануара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 21. фебруара 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-390/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-598/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских 
студија на енглеском језику – International Master in Taxation 
(Међународни мастер из опорезивања), обима 120 бодова ЕСПБ.

2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Економски факултет и Универзитет у 
Београду – Правни факултет.

3. Носилац – координатор програма је Економски факултет.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 

одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master in Taxation (мастер 
опорезивања).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-598/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-597/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских 
студија на енглеском језику – International Master in Taxation 
(Међународни мастер из опорезивања), обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Економски факултет и Универзитет у 
Београду – Правни факултет.

3. Носилац – координатор програма је Економски факултет.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 

одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master in Taxation (мастер 
опорезивања).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-597/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа 
групације природно-математичких наука бр: 61201-488/2-20 од 6. 
фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
академских студија Биологија, обима 60 ЕСПБ бодова.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1 ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: специјалиста биолог.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће 
Факултета на седници одржаној 24. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-488/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-584/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Економија, пословно управљање и статистика, обима 180 
бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1 ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 16. децембра 2019. 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, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-584/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-582/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. 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, 
обима 240 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02663/2013-04 од 13. јуна 2014. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-582/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-582/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. 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, 
обима 180 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02663/2013-04 од 13. јуна 2014. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-582/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-570/2-20 од 6. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Општа физика, обима 180 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
00877/2016-06 од 24. јуна 2016. године. Измене се односе на увођење 
нових изборних предмета из психолошко-педагошког блока и то: 
Когнитивно учење, 3 ЕСПБ бода и Комуникација у одељењу и школи, 3 
ЕСПБ бода, као и измене у садржају обавезног предмета Психологија. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене 
студијског програма на седници одржаној 29. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-570/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације природно-
математичких наука бр: 61201-569/2-20 од 6. фебруара 2020. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 2020. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Општа физика, обима 240 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
02276/2014-04 од 20. фебруара 2014. године. Измене се односе на 
увођење нових изборних предмета из психолошко-педагошког блока 
и то: Когнитивно учење, 3 ЕСПБ бода и Комуникација у одељењу и 
школи, 3 ЕСПБ бода, као и измене у садржају обавезног предмета 
Психологија. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 29. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-569/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог 
Већа групације друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-592/2-
20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија на енглеском језику International Master in 
Quantitative Finance (Међународни мастер из квантитативних 
финансија), обима 60 бодова ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Master Economist (мастер 
економиста).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је, под називом 
Квантитативне финансије, акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-04 од 14. 
новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма уз промену назива студијског програма у: In-
ternational Master in Quantitative Finance, на седници одржаној 16. 
децембра 2019. године. 
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-592/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-585/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Економска анализа и политика, обима 60 
бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02663/2013-04 од 4. јула 2014. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-585/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 
- др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука бр: 61201-588/2-20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 2020. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Економска политика и одрживи развој, обима 
60 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је, под називом 
Економска политика и развој, акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-04 од 
4. јула 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, уз промену назива студијског програма у: 
Економска политика и одрживи развој, на седници одржаној 16. 
децембра 2019. године.

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-588/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-587/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Банкарски и финансијски менаџмент, обима 
60 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-
04 од 14. новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-587/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-590/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Квантитативна анализа, обима 60 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-
04 од 14. новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-590/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-591/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Међународни економски односи, обима 60 
бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-
04 од 26. септембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских програма 
на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-591/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука бр: 61201-589/2-20 од 10. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Пословно управљање, обима 60 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-
04 од 14. новембра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 16. децембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-589/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 
- др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука бр: 61201-586/2-20 од 10. фебруара 2020. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 2020. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Рачуноводство, контролинг и корпоративне 
финансије, обима 60 бодова ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 7. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1 ове одлуке, који је, под називом 
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02663/2013-04 од 14. новембра 2014. године. Измене се 
односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију 
студијских програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма у складу са 
стандардима за акредитацију студијских програма уз промену 
назива студијског програма у: Рачуноводство, контролинг и 
корпоративне финансије, на седници одржаној 16. децембра 
2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-586/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду90

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-5065/2-19 од 6. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Информатика, обима 60 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 4. децембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00043/7/2019-03 од 28. октобра 2019. године. Измене се односе 
на омогућавање избора у групи предмета „А“ једног предмета из 
групе „Б“ и обрнуто, као и проширење скупа предмета из групе 
„Б“ додавањем предмета Специјални курс, обима 8 ЕСПБ бодова. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 22. новембра 2019. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-5065/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 став 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), а на 
предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије, број: 06-148/11/3-19 од 26. децембра 
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. 
фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Ради обезбеђења наставe неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

– наставник на предмету Теорија информације и обрада 
језика, проф. др Александар Костић, није више у могућности да 
буде ангажован на предмету с обзиром да је званично у пензији. 
Уместо њега за наставника на том предмету предлаже се проф. 
др Душица Филиповић-Ђурђевић, ванр. проф. Филозофског 
факултета на Одељењу за психологију. 

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-698/11/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

На основу члана 43 став 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), а на 
предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије, број: 06-06-148/4142/3-19 од 26. 
децембра 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Ради унапређења наставe неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

– на предмету: Основе образовних политика, поред проф. др 
Тинде Ковач-Церовић, ангажује се проф. др Драгица Павловић са 
Филозофског факултета.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-698/4142/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-484/2-20 од 6. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Биологија (Biology) на српском и 
енглеском језику, обима 180 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 24. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-484/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-485/2-20 од 6. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Молекуларна биологија (Molecular 
Biology), на српском и енглеском језику, обима 180 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 24. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-485/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа 
групације природно-математичких наука бр: 61201-486/2-20 од 6. 
фебруара 2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Eкологија (Ecology), на српском и 
енглеском језику, обима 180 ЕСПБ бодова.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 2. фебруара 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 24. јануара 2020. године. 

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61201-486/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 став 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), а на 
предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије, број: 06-06-148/9/19-19 од 26. 
децембра 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ДОКТОРСКИХ  
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

Ради унапређења наставe неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

– због одласка у пензију проф. др Ивана Обрадовића 
ангажованог на предмету Soft computing, на реализацији овог 
предмета се ангажују следећи наставници: проф. др Мирко 
Вујошевић, Факултет организационих наука; проф. др Зорица 
Станимировић, Математички факултет; и доц. др Драган Станков, 
Рударско-геолошки факултет.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-698/9/19-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 став 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), а на 
предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије, број: 06-06-148/8/19-19 од 26. 
децембра 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
19. фебруара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ДОКТОРСКИХ  
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Ради унапређења наставe неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

– уводи се изборни предмет: Мерење и евалуација физичких 
перформанси, наставник проф. др Драган Мирков, Факултет 
спорта и физичког васпитања.

(Београд, 19. фебруара 2020. године; Број: 06-698/8/19-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 4022/1 од 03.12.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-5221/2-19 од 17.12.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Пилиповић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Општа књижевност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је дана 21.08.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Општа књижевност, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.09.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 03.12.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Пилиповић изабере 
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 11.12.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Јелена Пилиповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5221/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Филолошког 
факултета, број: 4021/1 од 03.12.2019. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 број: 
61202-5220/2-19 од 17.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Веран Станојевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Романистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је дана 21.08.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Романистика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.09.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 03.12.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Веран Станојевић изабере 
у звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 11.12.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Веран Станојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5220/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 4020/1 од 03.12.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-5219/2-19 од 17.12.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ирена Шпадијер, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Српска књижевност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је дана 21.08.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Српска књижевност, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.10.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 03.12.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ирена Шпадијер изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 11.12.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Ирена Шпадијер може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5219/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Филолошког 
факултета, број: 4019/1 од 03.12.2019. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 број: 
61202-5218/2-19 од 17.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ирина Антанасијевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за 
ужу научну област Русистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је дана 21.08.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Русистика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.11.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 03.12.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Ирина Антанасијевић 
изабере у звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 11.12.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се др 
Ирина Антанасијевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5218/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Учитељског 
факултета, број: 16/3/380 од 28.11.2019. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 број: 
61202-5094/2-19 од 17.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет је дана 26.06.2019. године, у публикацији 
„Службени гласник РС”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Методика наставе природе и 
друштва, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.09.2019. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета, 
на седници одржаној дана 28.11.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Мишчевић-
Кадијевић изабере у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 02.12.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Гордана Мишчевић-Кадијевић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Учитељског 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5094/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Факултета спорта и физичког васпитања, број: 02-бр. 1040/19 од 
05.12.2019. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 број: 61202-5224/2-19 од 17.12.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејан Сузовић, 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 је дана 30.10.2019. 
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.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.11.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
физичког васпитања, на седници одржаној дана 05.12.2019. године, 
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донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан 
Сузовић изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 09.12.2019. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.12.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Дејан Сузовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 
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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5224/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 371/9 од 12.12.2019. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, 02-06 број: 61202-5395/2-19 од 24.12.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јасна Плавшић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Хидрологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грађевински факултет је дана 30.10.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Хидрологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.11.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 12.12.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јасна Плавшић изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 17.12.2019. 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 17.12.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 24.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Јасна Плавшић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Грађевинског 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5395/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Архитектонског 
факултета, број: 01-2637/2-2 од 25.11.2019. године и мишљења Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 број: 
61202-5393/2-19 од 24.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Шекуларац, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу 
научну област Архитектонско конструктерство и конструктивни 
системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет је дана 25.09.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Архитектонско конструктерство 
и конструктивни системи, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.10.2019. године, 
у дневном листу „Политика“ и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
факултета, на седници одржаној дана 25.11.2019. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Шекуларац 
изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 12.12.2019. 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 17.12.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 24.12.2019. године дало је мишљење да се 
др Ненад Шекуларац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Архитектонског 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5393/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Архитектонског 
факултета, број: 01-2159/2-2 од 28.10.2019. године и мишљења Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 број: 
61202-4855/4-19 од 24.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет је дана 10.07.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.09.2019. године, 
у дневном листу „Политика“ и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
факултета, на седници одржаној дана 28.10.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Ротер 
Благојевић изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 19.11.2019. 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 19.11.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
на седници одржаној дана 26.11.2019. године донело закључак о 
одлагању разматрања давања мишљења по предлогу Архитектонског 
факултета за избор др Мирјане Ротер Благојевић у звање редовног 
професора и наложило Факултету да се најкасније у року од 30 
дана од дана достављања овог закључка достави списак радова 
објављених у часописима са SCI листе, који квалификују кандидата 
за избор у звање редовног професора по условима утврђеним за 
поље техничко-технолошких наука.

Факултет је дана 17.12.2019. године доставио допуну.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 

седници одржаној дана 24.12.2019. године дало је мишљење да се др 
Мирјана Ротер Благојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Архитектонског 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-4855/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Шумарског факултета, број: 01-3/50 од 27.11.2019. године и 
мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 број: 
61202-5086/2-20 од 10.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Ћупрић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну 
област Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет је дана 07.08.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са заштитом 
ловне фауне, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.10.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 27.11.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Ћупрић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 03.12.2019. 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 03.12.2019. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 10.12.2019. године дало је мишљење да се др Ненад 
Ћупрић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Шумарског 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5086/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Пољопривредног факултета, број: 300/2-2/2 од 28.11.2019. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 број: 
61202-5024/2-19 од 10.12.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бојан Стојнић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Ентомологија и пољопривредна зоологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет је дана 09.10.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Ентомологија и пољопривредна 
зоологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.11.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 28.11.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бојан Стојнић 
изабере у звање редовног професора.



Година LVIII, број 214, 29. јун 2020. 119

Пољопривредни факултет је дана 29.11.2019. 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 03.12.2019. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 10.12.2019. године дало је мишљење да се др Бојан 
Стојнић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5024/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 300/2-2/1 од 28.11.2019. године и мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, 02-08 број: 61202-5023/2-19 
од 10.12.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
22.01.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Симић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Ратарство, повртарство, цвећарство, крмно и 
лековито биље.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет је дана 11.09.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Ратарство, повртарство, 
цвећарство, крмно и лековито биље, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.11.2019. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 28.11.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар 
Симић изабере у звање редовног професора.



Година LVIII, број 214, 29. јун 2020. 121

Пољопривредни факултет је дана 29.11.2019. 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 03.12.2019. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 10.12.2019. године дало је мишљење да се др 
Александар Симић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.01.2020. 
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5023/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Факултета политичких наука, 
бр. 02-2800/2 од 29. новембра 2019. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, 02 број: 61202-5400/2-
19 од 24. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Небојша Владисављевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких 
наука, за ужу научну област Политички системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука је дана 25. септембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Политички системи, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. октобра 2019. 
године, на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 28. новембра 2019. године, 
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Небојша 
Владисављевић изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 17. децембра 2019. 
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 17. децембра 
2019. године.

Веће научних области правно-економских, на седници 
одржаној дана 24. децембра 2019. године дало је мишљење да 
се др Небојша Владисављевић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета политичких наука 
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, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5400/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Саобраћајног 
факултета, бр. 859/10 од 10. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02-05 бр. 61202-5380/2-
19 од 23. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Петар Миросављевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за 
ужу научну област Ваздухопловна превозна средства.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 25. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Ваздухопловна 
превозна средства, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Петар Миросављевић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 12. децембра 2019. 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 16. децембра 
2019. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23. децембра 2019. године дало је мишљење да се др Петар 
Миросављевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5380/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5131/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом(општа хирургија), због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Раденковић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се 
др Дејан Раденковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5131/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5128/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Вуковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Офталмологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 17. априла 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Офталмологија, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Вуковић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Драган Вуковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5128/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5099/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Гинекологија и 
акушерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Пажин изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се 
др Владимир Пажин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5099/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Стоматолошког 
факултета, бр. 4/53 од 29. октобра 2019. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-4902/2-19 
од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Вања Петровић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стоматолошки факултет („Факултет“) је дана 11. јуна 2019. 
године, у публикацији „Службени гласник РС”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Клиничке 
стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. септембра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 29. октобра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Вања Петровић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 12. децембра 2019. 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 16. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Вања Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-4902/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду134

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5129/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ружа Стевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Радиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Радиологија, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ружа Стевић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Ружа Стевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5129/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду136

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5126/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Арсовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 17. априла 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Оториноларингологија 
са максилофацијалном хирургијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Арсовић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Ненад Арсовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5126/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду138

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5100/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Небојша Деспотовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина(геронтологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна 
медицина(геронтологија), због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Деспотовић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Небојша Деспотовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5100/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду140

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 
ветеринарске медицине, бр. 01-192/8 од 27. септембра 2019. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 
61202-4233/2-19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милорад Мириловић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Ветеринарска економика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине („Факултет“) је дана 17. 
априла 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Ветеринарска економика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. маја 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 27. септембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Мириловић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Милорад Мириловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-4233/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду142

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5127/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јовица Миловановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 17. априла 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Оториноларингологија 
са максилофацијалном хирургијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јовица Миловановић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Јовица Миловановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5127/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду144

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 
ветеринарске медицине, бр. 01-193/8 од 29. септембра 2019. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 
61202-4231/2-19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јаков Нишавић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Микробиологија са имунологијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине („Факултет“) је дана 17. 
априла 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. маја 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 29. септембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јаков Нишавић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Јаков Нишавић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-4231/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 
ветеринарске медицине, бр. 01-194/8 од 27. септембра 2019. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 
61202-4232/2-19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душан Мишић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Микробиологија са имунологијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине („Факултет“) је дана 17. 
априла 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. маја 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 27. септембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Мишић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Душан Мишић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-4232/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5132/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом(општа хирургија), због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгош Стојановић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се др 
Драгош Стојановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. јануара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5132/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду150

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 23 и члана 
44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), члана 25 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, 210/19, 211/19) 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 Архитектонског 
факултета, бр: 01-2964/2-2.1 од 30. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 02-06 бр: 
61202-4850/4-20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ Весна Цагић-Милошевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, 
за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. 
августа 2019. године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу уметничку област 
Архитектонско пројектовање, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. октобра 2019. године, 
преко огласне табле и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. октобра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат Весна Цагић-Милошевић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 19. новембра 2019. 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 19. новембра 2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 26. новембра 2019. године донело закључак, којим 
се одлаже разматрање избора Весне Цагић-Милошевић у звање 
редовног професора и од Факултета затражило да се најкасније 
у року од 30 дана од дана достављања овог закључка достави 
исправљен реферат и сажетак реферата у којима ће оба кандидата 
бити равноправно представљени, као и да се достави прилог 
којим се потврђује да кандидат др Драгана Васиљевић Томић није 
2008. и 2013. године бирана у звање ванредног професора за ужу 
научну, односно уметничку област Архитектонско пројектовање и 
савремена архитектура.

Факултет је 30. децембра 2019. године поштом послао допуну, 
која је примљена на Унвиерзитету 9. јануара 2020. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 11. фебруара 2020. године дало је мишљење да се 
Весна Цагић-Милошевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-4850/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Физичког факултета, 
бр. 586/3 од 25. децембра 2019. године и мишљења Већа научних 
области природно-математичких наука, 02-04 бр. 61202-249/2-
20 од 10. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Татјана Вуковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну 
област Квантна и математичка физика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Физички факултет („Факултет“) је дана 6. новембра 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Квантна и математичка 
физика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. новембра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Вуковић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 13. јануара 2020. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 3. фебруара 
2020. године.

Веће научних области природно-математичких наука, 
на седници одржаној дана 10. фебруара 2020. године дало је 
мишљење да се др Татјана Вуковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-249/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Медицинског 
факултета, бр. 9235/12-2 од 20. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-5130/2-
19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је дана 4. септембра 
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом(дечја хирургија), због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. октобра 2019. 
године, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Радојичић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 3. октобра 2019. 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 3. децембра 
2019. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 10. децембра 2019. године дало је мишљење да се 
др Зоран Радојичић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-5130/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), члана 43 став 1 тачка 23 и члана 44 
став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), члана 25 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 Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-
4634/7-17 од 15. новембра 2017. године), а на предлог Изборног 
већа Пољопривредног факултета, бр: 300/3-2/1 од 26.12.2019. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 
бр: 61202-251/2-20 од 30. јануара 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 19.02.2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Евица Ивановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 11. 
септембра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. октобра 2019. године, 
преко огласне табле и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Евица Ивановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 27. децембра 2019. 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 23. јануара 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
30. јануара 2020. године дало је мишљење да се др Евица Ивановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-251/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду158

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 73/18), члана 43 став 1 тачка 23 и члана 44 
став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 201/18), члана 25 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 Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-
4634/7-17 од 15. новембра 2017. године), а на предлог Изборног 
већа Архитектонског факултета, бр: 01-91/2-2 од 27. јануара 
2020. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-06 бр: 61202-533/2-20 од 11. фебруара 
2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.02.2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. 
новембра 2019. године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Урбанизам, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 21. децембра 2019. 
године, преко огласне табле и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. јануара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марија Маруна изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 30. јануара 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 4. фебруара 2020. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 11. фебруара 2020. године дало је мишљење да 
се др Марија Маруна може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-533/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду160

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18 и 207/19), 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 Рударско-геолошког 
факултета, бр: Ѕ1 129/10 од 26. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 61202-214/2-
20 од 23. јануара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Каровић Маричић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки 
факултет, за ужу научну област Инжењерство нафте и гаса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 
дана 2. октобра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Инжењерство нафте и 
гаса, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7. новембра 2019. 
године, на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Каровић Маричић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 8. јануара 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16. јануара 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23. јануара 2020. године дало је мишљење да се др Весна 
Каровић Маричић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-214/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду162

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Правног факултета, 
бр. 02-1427/17 од 27. децембра 2019. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-247/2-
20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Никола Бодирога, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Грађанскоправну 
ужу научну област.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 15. 
новембра 2019. године у „Службеном гласнику РС” бр. 81, као и 
у е-публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
од 6. новембра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за Грађанскоправну ужу научну област, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. децембра 2019. 
године, објављивањем на огласној табли, у Библиотеци и на сајту 
Факултета и Универзитета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Никола Бодирога изабере 
у звање редовног професора.

Факултет је дана 14. јануара 2020. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 4. фебруара 
2020. године. 

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2020. године, дало је мишљење да се 
др Никола Бодирога може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-247/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду164

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Правног факултета, 
бр. 02-617/21 од 27. децембра 2019. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-245/2-
20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Танасије Маринковић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за 
Уставноправну ужу научну област.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет (у даљем тексту Факултет) је дана 28. 
јуна 2019. године у „Службеном гласнику РС” бр. 47, као и у 
е-публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” од 
10. јула 2019. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за Уставноправну ужу научну област, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. октобра 2019. 
године, објављивањем на огласној табли, у Библиотеци и на сајту 
Факултета и Универзитета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Танасије Маринковић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет је дана 14. јануара 2020. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 4. фебруара 
2020. године. 

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2020. године, дало је мишљење да се др 
Танасије Маринковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-245/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду166

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 Саобраћајног 
факултета, бр. 1086/8-/10 од 25. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-
243/2-20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Томић Петровић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, 
за ужу научну област Право у саобраћају, транспорту и 
комуникацијама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 30. октобра 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Право у саобраћају, 
транспорту и комуникацијама, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. децембра 2019. 
године, објављивањем у Библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 14. јануара 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Томић Петровић 
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изабере у звање редовног професора. Факултет је дана 16. јануара 
2020. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у 
звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 4. фебруара 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2020. године дало је мишљење да 
се др Наташа Томић Петровић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-294/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду168

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), 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 
безбедности, бр. 344/10 од 25. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-
243/2-20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Mиленко Бодин, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за ужу научну 
област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет безбедности („Факултет“) је дана 24. јула 2019. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Студије менаџмента 
људских и социјалних ресурса, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. децембра 2019. 
године, у дневном листу „Политика”, у Библиотеци и на сајту 
Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. децембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Mиленко Бодин изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 17. јануара 2020. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 4. фебруара 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2020. године дало је мишљење да се др 
Миленко Бодин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. фебруара 
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-243/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18, 67/19 и 6/20-други 
закон), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), члана 27 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18) и мишљења Изборног већа Географског факултета 
од 6. фебруара 2020. године, а поводом жалбе кандидата др Милице 
Пецељ бр. 19 од 13. јануара 2020. године на одлуку Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, бр. 61202-4854/4-19 
од 24. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, поступајући 
као другостепени орган, на седници одржаној 19. фебруара 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Милице 
Пецељ на одлуку Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, бр. 61202-4854/4-19 од 24. децембра 2019. године. 

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука бр. 61202-4854/4-19 од 24. децембра 2019. 
године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 7. августа 2019. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање 
ванредног професора, за ужу научну област Геопросторне основе 
животне средине, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4. октобра 2019. 
године преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној дана 14. новембра 2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Ваљаревић 
изабере у звање ванредног професора.

Факултет је дана 19. новембра 2019. 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 19. новембра 
2019. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 26. новембра 2019. године донело је закључак 
о одлагању разматрања избора др Александра Ваљаревића у звање 
ванредног професора и затражило од Факултета да се најкасније 
у року од 30 дана од дана достављања овог закључка достави 
исправљен реферат са тачном назнаком наставничког звања за које 
је конкурс расписан, као и да се поново достави сажетак реферата 
у коме ће се за оба кандидата користити иста форма приказивања 
резултата, и који ће бити попуњен у важећем обрасцу који је 
саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.

Факултет је 17. децембра 2019. године доставио допуну.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука на 

седници одржаној 24. децембра 2019. године разматрало је захтев 
Факултета и допуну од 17.12.2019. године и донело одлуку о избору 
др Александра Ваљаревића у звање ванредног професора за ужу 
научну област Геопросторне основе животне средине јер испуњава 
услове за избор у звање ванредног професора прописане чл. 74 и 
75 Закона о високом образовању, чл. 135 Статута Универзитета у 
Београду, као и услове прописане Правилникoм о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Одлука Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука са поуком о правном леку отправљена је 25. децембра 2019. 
године Факултету ради достављања кандидатима пријављеним на 
конкурс.

На ову одлуку кандидат др Милица Пецељ благовремено је 
изјавила жалбу, а Изборно веће Факултета је уз жалбу кандидата 
доставило и своје мишљење.
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Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 19. фебруара 2020. године, разматрао је жалбу 
кандидата др Милице Пецељ и мишљење Изборног већа Факултета 
и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога: 

1. У жалби др Милица Пецељ истиче да изабрани кандидат 
не испуњава минималне обавезне услове прописане чл. 13 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, јер нема одобрен и објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира. Литература која је наведена као уџбеничка 
„Интернет у настави географије“(2005, у коауторству), као и 
наведена монографска литература „Дигитална картографска 
генерализација река Косова и Метохије (2015. година), нису из уже 
научне области за коју је конкурс расписан. У жалби се даље наводи 
да је у реферату нетачно наведено да су издавачи монографије 
„Универзитет у Београду Географски факултет и Српско географско 
друштво, с обзиром да је издавач Српско географско друштво.

У мишљењу Изборног већа Факултета наведено је да 
је Комисија на основу конкурсног материјала објективно 
образложила референце оба кандидата и да изабрани кандидат 
др Александар Ваљаревић испуњава све услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. У мишљењу се даље наводи 
да је Комисија подједнако вредновала научноистраживачки рад 
оба кандидата и нагласила да се ради о два квалитетна кандидата. 
Научни радови за оба кандидата су вредновани према Правилнику 
о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача. Кандидат др 
Александар Ваљаревић у библиографији има укупно 91 научних 
и стручних радова, а од тога су 22 са SCI листе и видљиви су у 
WOS-у, од чега је 16 чланака у научним часописима, а 6 радова су 
Proceedings Paper. Кандидаткиња др Милица Пецељ, објавила је 56 
научних и стручних радова, а од тога су 12 са SCI листе и видљиви 
су у WOS-у, од чега је 5 чланака у научним часописима, а 7 радова 
су Proceedings Paper. На основу квалитативне анализе приложених 
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научних пубикација, Комисија је констатовала да др Александар 
Ваљаревић има већи број респектабилних научних публикација у 
односу на кандидаткињу др Милицу Пецељ.

Такође у мишљењу Изборног већа истакнуто је да се кандидат 
за избор у звање ванредног професора не бира за наставне предмете, 
већ за ужу научну област Геопросторне основе животне средине, 
тако да су и неосноване примедбе да изабрани кандидат нема 
уџбеник или монографију из уже научне области за коју се бира. 
Издавач монографије „Дигитална картографска генерализација 
река Косова и Метохије”, 2015, јесте Српско Географско друштво. 
Остали поменути издавачи су производ штампарске грешке, што је 
Комисија и констатовала.

2. У жалби се даље истиче да поједини радови које Комисија 
наводи у реферату нису адекватно наведени.Код рада под називом: 
„Causality and weak solutions of stochastic differential equations with 
applications“, нема назива часописа, а рад објављен у категорији 
М23, под називом Chemometrics based on the mineral content as 
a tool for assessment of the pollution of top soil and remedation, 
осправа се као објављен у другој публикацији.Најзад, у жалби се 
наводи и да поглавље под називом: „А GIS based method of modeling 
the maximal resistance temperature for wheat and corn in the therri-
tory of Europe“ у монографији изабраног кандидата Комисија није 
адекватно вредновала, као и да је нејасно где је све објављен рад 
под овим називом, јер је у Реферату под истим насловом наведен 
и рад објављен у „ Recent Advances in Information Technology, 
Tourism, Economics, Managament and Agriculture“ conference pro-
ceedings, Graz, Austria 2018. и саопштење са међународног скупа 
штампано у зборнику радова у изводу (М34).

У мишљењу Изборног већа Факултета истакнуто је да су 
научни радови за оба кандидата вредновани према Правилнику 
о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научно-истраживачких резултата истраживача.

Увидом у документацију утврђено је да је у Реферату 
Комисије допуњеним у складу са закључком Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука од 26. новембра 2019. године 
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наведен назив часописа за рад „Causality and weak solutions of sto-
chastic differential equations with appplications“ http://www.ttem.
ba/pdf/ttem. 

Поводом навода у жалби да Комисија у Реферату исти рад 
наводи на више места у различитим контекстима, треба истаћи 
да је Комисија у писању Реферата пратила образац сажетка 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, сагласно чл. 
12 овог Правилника.У изборним условима наведена су, према 
Правилнику, сва учешћа кандидата на стручним или научним 
скуповима националног или међународног нивоа, хронолошким 
редоследом, без обзира што се претходно појављују у тексту 
реферата у другом контексту.

3. Подносилац жалбе даље наводи да у предлогу за избор 
др Александра Ваљаревића у звање ванредног професора, 
који је Факултет доставио Већу научних области грађевинско-
урбанистичких наука, недостаје потврда да предложеном кандидату 
није изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса професионалне 
етике Универзитета у Београду, коју издаје Факултет. У материјалу 
који је разматран на седници Већа научних области налази се 
потврда која је насловљена на име др Драгице Гатарић, а не на 
кандидата који се предлаже у избор.

У мишљењу Изборног већа Факултета наведено је да је 
материјал који је стигао на седницу Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука на име др Драгице Гатарић 
технички пропуст стручне службе, а не Комисије. У штампаној 
верзији, која је послата Универзитету у Београду, потврда је издата 
на име Александра Ваљаревића, а електронским путем је грешком 
послата на име Драгице Гатарић.

4. У жалби др Милица Пецељ истиче да у Реферату Комисије 
није наведена оцена педагошког рада др Пецељ коју је доставила 
у конкурсном материјалу (у нумеричкој и графичкој форми). 
Званична оцена 4.3 од 1-5 није наведена у Реферату.

У мишљењу Изборног већа Факултета истакнуто је да је 
Комисија подједнако вредновала успешност наставно-научног рада 
оба кандидата. Педагошки рад се вреднује и оцењивањем од стране 
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студената. У конкурсном материјалу који је предат у предвиђеном 
року, кандидаткиња др Милица Пецељ приказала је нумерички и 
графички оцену од стране студената, али није приложила потврду 
од стране Универзитета у Источном Сарајеву. Тако да се и ова 
тврдња може сматрати неоснованом.Биографија и библиографија 
кандидаткиње Милице Пецељ је предата у одређеној форми и у 
одређеном временском року Конкурса. Међутим, после достављања 
примедбе на урађен Реферат Комисије, кандидаткиња др Милица 
Пецељ је поново доставила биографију и библиографију, што није 
предвиђено према Правилнику о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника на Универзитету у Београду, 
а материјал се разликовао и формално и суштински у односу на 
материјал предат у време трајања Конкурса.

5. Подносилац жалбе сматра да Комисија у закључном 
мишљењу неосновано констатује да је област њеног интересовања 
биологија, иако је она доктор географских наука исто као и 
изабрани кандидат.

У мишљењу Изборног већа Факултета наведено је да је, на бази 
научно истраживачког рада, као и научних радова са SCI листе, 
област интересовања кандидаткиње др Милице Пецељ биологија. 
То се види из наслова свих научних радова са поменуте листе, као 
и часописа у коме су публиковани. У мишљењу Изборног већа 
Факултета такође је наведено да је тема докторске дисертације 
кандидаткиње др Милице Пецељ из области Туризмологије, 
односно туристичке климатологије, а не из Физчке географије.

6. Подносилац жалбе указује да Комисија није равноправно 
вредновала конкурсни материјал код оба кандидата и да нису узети 
у обзир избори др Пецељ у наставничка звања из области Физичке 
географије.

У мишљењу Изборног већа наведено је да је Комисија структуру 
Реферата написала на основу приложеног оригинала докумената 
кандидата и да је подједнако извршено вредновање за оба кандидата. 
Научни радови за оба кандидата су вредновани према Правилнику о 
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-
истраживачких резултата истраживача. Такође, поступајући по 
закључку Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
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Факултет је Већу научних области доставио кориговани Реферат 
и сажетак Реферата, попуњен у важећем обрасцу који је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Универзитету у Београду, при чему је 
за оба кандидата испоштована иста форма приказивања резултата. 
Имајући у виду да се радило о техничкој корекцији сажетка, допуна 
по закључку Већа научних области није разматрана на седници 
Изборног већа Факултета.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука је 
приликом доношења одлуке о избору Александра Ваљаревића узело 
у обзир и кориговани Реферат Комисије и своју одлуку о избору 
др Алекасандра Ваљаревића у звање ванредног професора донело 
на основу темељног претресања целокупне документације и оцене 
свих навода изнетих у Реферату Комисије, приговору на Реферат, 
одговору Комисије на приговор и оценило да Александар Ваљаревић 
испуњава услове за избор у звање ванредног професора у складу са чл. 
74 и 75 Закона о високом образовању, чл. 135 Статута Универзитета у 
Београду, као и условима прописаним Правилникoм о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у складу 
са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова 
Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 33 присутна члана Сената у 
моменту гласања, за прихватање жалбе др Милице Пецељ гласао 
је један члан Сената, један члан Сената је био „уздржан“, а против 
прихватања жалбе је био 31 члан Сената.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 612-664/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и 
207/19), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, бр. 4459/1 од 27. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, бр. 61202-
5029/2-19 од 23. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. Др Браниславу Боричићу, редовном професору Универзи-
тета у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 27. новембра 2019. године донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Браниславу Боричићу, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области природно-математичких наука је на 
седници одржаној 23. децембра 2019. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5029/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и 
207/19), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, бр. 4455/2 од 29. новембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, бр. 61202-5030/2-
19 од 24. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. Др Јелени Кочовић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 27. новембра 2019. године донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Јелени Кочовић, за две школске године, 2020/2021 
и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области правно-економских наука је на 
седници одржаној 24. децембра 2019. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 61202-5030/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и 
207/19), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, бр. 5038/1 од 25. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, бр. 61202-297/2-
20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. Др Благоју Пауновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 25. децембра 2019. године донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Благоју Пауновићу, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области правно-економских наука је на 
седници одржаној 11. фебруара 2020. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-297/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и 
207/19), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, бр. 5038/1 од 25. децембра 2019. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, бр. 61202-299/2-
20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. Др Љубодрагу Савићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Економског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 25. децембра 2019. године донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Љубодрагу Савићу, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области правно-економских наука је на 
седници одржаној 11. фебруара 2020. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 61202-299/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 196/16, 197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-
научног већа Факултета организационих наука од 12. фебруара 
2020. године, доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Милица Булајић, редовни професор 
Факултета организационих наука, чланства у Већу научних области 
техничких наука.

2. Именујe се др Наташа Петровић, редовни професор 
Факултета организационих наука, за члана Већа научних области 
техничких наука.

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

(Београд, 2. март 2020. године; Број: 612-829/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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 На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 196/16, 197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-
научног већа Православног богословског факултета од 29. маја 
2020. године, доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешавају се др Владан Перишић и др Родољуб Кубат, 
редовни професори Православног богословског факултета, 
чланства у Већу научних области друштвено-хуманистичких 
наука.

2. Именују се др Владимир Вукашиновић и др Предраг 
Драгутиновић, редовни професори Православног богословског 
факултета, за чланове Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

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

(Београд, 16. јун 2020. године; Број: 612-1770/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 3 Правилника о раду већа групација 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
208/19), а по указаној потреби, доносим

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

ВЕЋА ГРУПАЦИЈА И ВЕЋА ИНСТИТУТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Именују се за секретаре и заменике секретара већа 
групација и Већа института Универзитета у Београду следећи 
запослени у Стручној служби Универзитета: 

I
Веће групације друштвено-хуманистичких наука
Секретар Већа: Татјана Субашић Николић, самостални 

стручнотехнички сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, самостални 

стручнотехнички сарадник.

II
Веће групације медицинских наука
Секретар Већа: Татјана Субашић Николић, самостални 

стручнотехнички сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, самостални 

стручнотехнички сарадник.

III
Веће групације природно-математичких наука 
Секретар Већа: Лука Димитријевић, самостални 

стручнотехнички сарадник
Заменик секретара Већа: Татјана Субашић Николић, 

самостални стручнотехнички сарадник.

IV
Веће групације техничко-технолошких наука
Секретар Већа: Лука Димитријевић, самостални 

стручнотехнички сарадник
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Заменик секретара Већа: Татјана Субашић Николић, 
самостални стручнотехнички сарадник. 

V

Веће института
Секретар Већа: Владимир Марковић, самостални 

стручнотехнички сарадник 
Заменик секретара Већа:_________________

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 9. јун 2020. године; Број: 612-1700/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 6 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, 196/16, 
197/17 и 208/19), а по указаној потреби, доносим

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

1. Именују се за секретаре и заменике секретара већа научних 
области на Универзитету у Београду следећи запослени у Стручној 
служби Универзитета: 

I
Веће научних области медицинских наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, самостални 

стручнотехнички сарадник
Заменик секретара Већа: Стефан Ћалић, самостални 

стручнотехнички сарадник.
II

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, самостални стручнотехнички 

сарадник
Заменик секретара Већа: Јелена Ђукановић, самостални 

стручнотехнички сарадник.
III

Веће научних области правно-економских наука 
Секретар Већа: Јелена Ђукановић, самостални 

стручнотехнички сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, самостални 

стручнотехнички сарадник.
IV

Веће научних области природно-математичких наука
Секретар Већа: Стефан Ћалић, самостални стручнотехнички 

сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, самостални 

стручнотехнички сарадник. 
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V

Веће научних области техничких наука
Секретар Већа: Татјана Субашић Николић, самостални 

стручнотехнички сарадник 
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, самостални 

стручнотехнички сарадник.
VI

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, самостални стручнотехнички 

сарадник
Заменик секретара Већа: Јелена Ђукановић, самостални 

стручнотехнички сарадник.
VII

Веће научних области природних наука
Секретар Већа: Марко Царевић, самостални стручнотехнички 

сарадник
Заменик секретара Већа: Стефан Ћалић, самостални 

стручнотехнички сарадник.

VIII

Веће научних области биотехничких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, самостални стручнотехнички 

сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, самостални 

стручнотехнички сарадник. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

3. Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење 
02 Број: 612-5816/9-15 од 9. децембра 2016. године.

(Београд, 9. јун 2020. године; Број: 612-1700/1-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.


