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На основу члана 18 Закона о јавним службама („Службени 
гласник Републике Србије”, број 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14) и члана 
23 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 и 217/2020), а на 
предлог Управног одбора Универзитетске библиотеке од 27. новембра 
2020. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 28. децембра 
2020. године, донео је 

О Д Л У К У

ИМЕНУЈЕ СЕ др Александар Јерков, редовни професор 
Универзитета у Београду – Филолошки факултет, за директора 
Универзитетске библиотеке, за период од 4 године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
гласилу „Гласник Универзитета у Београду”.

(Београд, 28. децембар 2020. године; Број: 06-4440/4-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду2

На основу члана 23 став 4 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. децембра 2020. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора 

Универзитетске библиотеке из реда професора Универзитета:
1. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког 

факултета, у пензији
2. др Јелица Протић, редовни професор Електротехничког 

факултета.

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске 

библиотеке из реда професора Универзитета:
1. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког 

факултета, у пензији
2. др Јелица Протић, редовни професор Електротехничког 

факултета.

(Београд, 28. децембар 2020. године; Број: 06-4440/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и чл. 41 ст. 1 тач. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на предлог Сената 
Универзитета од 16. децембра 2020. године, Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 28. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2020. годину, 07 бр. 40-1/2020/5. 

(Београд, 28. децембар 2020. године; Број: 06-4440/3-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 20/3 
од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  
МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I Разрешавају се чланства у Управном одбору Фондације за 
решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета 
у Београду, због истека мандата:
1. Проф. др Живан Лазовић, председник Управног одбора Фондације, 
ЈМБГ: ,
2. Проф. др Иванка Поповић, ректорка, ЈМБГ: ,
3. Проф. др Марко Иветић, ЈМБГ: .

(Београд, 28. децембар 2020. године; Број: 06-4440/6-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 20/3 
од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  
МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I Именују се чланови Управног одбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду:
1. Проф. др Петар Марин, проректор, за председника Управног одбора 
Фондације, ЈМБГ: ,
2. Проф. др Иванка Поповић, ректорка, ЈМБГ: ,
3. Проф. др Марко Иветић, ЈМБГ: .

II Мандат чланова Управног oдбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у 
Београду траје четири године са могућношћу поновног именовања у 
неограниченом броју мандата. 

(Београд, 28. децембар 2020. године; Број: 06-4440/7-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3 став 5 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“, бр. 134/07, 150/09 и 214/20), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. децембра 2020. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 4. 

новембра 2020. године, констатује се да су разрешени следећи чланови 
Савета Универзитета из реда представника студената:
1. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета
2. Мирослав Дешић, студент Факултета политичких наука
3. Ана Станковић, студенткиња Биолошког факултета
4. Анастасија Антић, студенткиња Географског факултета
5. Теодора Ђачић, студенткиња Машинског факултета
6. Никола Паовица, студент Медицинског факултета.

II
На основу одлука Студентског парламента Универзитета од 4. 

новембра 2020. године, верификује се мандат следећих чланова Савета 
из реда представника студената:
1. Николе Јокића, студента Машинског факултета 
2. Маргарете Смиљанић, студенткиње Факултета политичких наука
3.Матије Васића, студента Факултета политичких наука
4. Владимира Смуђе, студента Технолошко-металуршког факултета
5. Боријана Соковића, студента Технолошко-металуршког факултета
6. Дина Мартинића, студента Биолошког факултета.

(Београд, 25. децембар 2020. године; Број: 06-3987/3-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020), а у складу са члановима 8 и 9 Закона о науци и 
истраживањима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 49/2019), 
Сенат Универзитета у Београду на својој седници одржаној 16. 
децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

Универзитет у Београду организоваће у септембру 2021. године 
међународну научну конференцију UNIFood2021. 

(Београд, 16. децембра 2020. године; Број: 612-1528/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-4160/3-20 од 9. децембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија, Физичко васпитање и спорт (на српском и енглеском 
језику),180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – физичко васпитање 
и спорт (Ph.D. in Physical Education and Sport).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 27. новембра 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седницама од 27. новембра 2020. 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61201-4160/4-20)

 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 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3905/2-20 од 9. децембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма основних академских 
студија, Језик, књижевност, култура, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 6. новембра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог допуне студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00605/2014-04 од 17. априла 2015. 
године. Допуна се односи на увођење изборних предмета: „Руска 
језичка слика света 1” и „Руска језичка слика света 2”. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 25. септембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61201-3905/3-20)

 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 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3906/2-20 од 9. децембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма мастер академских 
студија, Језик, књижевност, култура, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Филолошки факултет је дана 6. новембра 2020. године поднео 

Универзитету у Београду предлог допуне студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00440/2015-06 од 26. фебруара 2016. 
године. Допуна се односи на увођење изборних предмета: „Чешки 
корпус и корпусна истраживања”, „Увод у чешку прагмалингвистику” и 
„.Дијалектологија енглеског језика”.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма, на седницама одржаним 6. марта 2019. год, 25. септембра 
2019. год. и 29. јануара 2020. 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61201-3906/3-20)

 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 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-3907/2-20 од 9. децембра 2020. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма докторских 
академских студија, Језик, књижевност, култура, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 6. новембра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог допуне студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00439/2015-06 од 26. фебруара 2016. 
године. Допуна се односи на увођење изборних предмета: „Анализа 
квалитета превода за англисте”, „Акустичка фонетика” и „Кохезија 
текста у дискурзивној анализи”.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седницама одржаним 25. септембра 2019. 
године и 29. јануара 2020. 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61201-3907/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Географског факултета, бр: 1060 од 26. 
новембра 2020 године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-07 бр: 61202-4247/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Љиљана Живковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област 
Општа географија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 30. септембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа географија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 27. октобра 2020. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љиљана Живковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 26. новембра 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 26. новембра 2020. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Љиљана Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4247/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Економског факултета, бр. 3260/1 од 25. 
новембра 2020. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 бр. 61202-4204/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ђорђе Каличанин за редовног професора на 

Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област: 
Пословна економија и менаџмент.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 23. септембра 2020. 
године, у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
бр. 900, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: Пословна 
економија и менаџмент.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. октобра 2020. 
године, објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. новембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Каличанин изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 25. новембра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Ђорђе Каличанин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4204/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Економског факултета, бр. 3260/1 од 25. 
новембра 2020. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 бр. 61202-4203/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Митић за редовног професора на Универзитету 
у Београду – Економски факултет, за ужу научну област: Пословна 
економија и менаџмент.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 21. октобра 2020. 
године, у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
бр. 904, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: Пословна 
економија и менаџмент.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. новембра 2020. 
године, објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. новембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Сања Митић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 25. новембра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Сања Митић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4203/3-20)

 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. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 4799/2 
од 23. септембра 2020. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3384/2-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија), због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. августа 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. септембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Миодраг Перић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 6. октобра 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 1. децембра 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
8. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Миодраг Перић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3384/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, бр: 400/2-
2/1 од 26. новембра 2020 године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-4214/2-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Блажо Лалевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Еколошка микробиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. 
септембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Еколошка 
микробиологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. новембра 2020. године, на 
огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Блажо Лалевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 26. новембра 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 1. децембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Блажо Лалевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4214/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 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 Пољопривредног факултета, бр. 562/1 од 
26. новембра 2020. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 бр. 61202-4205/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Закић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област: Финансије, рачуноводство и пословнa економијa.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет („Факултет“) је дана 9. септембра 
2020. године, у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: 
Финансије, рачуноводство и пословнa економијa.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. октобра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли и сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 26. новембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Закић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 26. новембра 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 26. новембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Владимир Закић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4205/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, бр: 400/2-
2/2 од 26. новембра 2020 године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-4213/2-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордан Зец, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Опште воћарство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. 
октобра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Опште 
воћарство, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. новембра 2020. године, на 
огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордан Зец изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 26. новембра 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 1. децембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Гордан Зец може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4213/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, бр: 400/2-
2/3 од 26. новембра 2020 године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-07 бр: 61202-4208/2-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ивана Станковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Фитопатологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Фитопатологија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. новембра 2020. године, на 
огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Станковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 26. новембра 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 1. децембра 2020. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Ивана Станковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4208/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 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 Пољопривредног факултета, бр. 418/1 од 
29. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 бр. 61202-3845/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сањин Ивановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област: Трошкови и калкулације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 2020. 
године, у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област: Трошкови 
и калкулације.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. септембра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли и сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 29. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сањин Ивановић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 30. октобра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Сањин Ивановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3845/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: S5 
169/8 од 30. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-3848/2-20 од 1. децембра 2020. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Прелевић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Геохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 1. јула 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Геохемија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4. септембра 2020. 
године, објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејан Прелевић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 3. новембра 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Дејан 
Прелевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3848/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: S1 
165/7 од 30. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-3849/2-20 од 1. децембра 2020. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марија Живковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Елементи машинских и енергетских система.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 1. јула 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Елементи машинских и 
енергетских система, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. септембра 2020. 
године, објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марија Живковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 3. новембра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Марија 
Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3849/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета број: 
36/23 од 30. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-4030/2-20 од 1. децембра 2020. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марина Дојчиновић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну област Инжењерство материјала.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 22. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Инжењерство 
материјала, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. октобра 2020. године, 
објављивањем на сајту и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 30. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марина Дојчиновић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 13. новембра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Марина 
Дојчиновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4030/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 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. 289/9 од 30. 
октобра 2020. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 бр. 61202-4032/2-20 од 1. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јасмина Гачић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за ужу научну 
област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет безбедности („Факултет“) је дана 29. јула 2020. године 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област: Студије цивилне заштите и заштите животне средине.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. септембра 2020. 
године, објављивањем у дневном листу „Политика”, као и у Библиотеци 
и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 30. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јасмина Гачић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 4. новембра 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 25. новембра 
2020. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. децембра 2020. године дало је мишљење да се др 
Јасмина Гачић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. децембра 
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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4032/3-20)

 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 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, бр: 21/39 од 22. октобра 2020 године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-07 бр: 
61202-4019/2-20 од 24. новембра 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Димоски, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Психологија ометености.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем 
тексту Факултет) је 22. јула 2020. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Психологија ометености, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 6. октобра 2020. године, 
преко Библиотеке и интернет странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сања Димоски изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. новембра 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 17. новембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 24. новембра 2020. године дало је мишљење да се 
др Сања Димоски може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-4019/3-20)

 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. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, бр: 
1187/2 од 15. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3676/2-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Валентина Маринковић, у звање редовног профе-
сора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу 
научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 17. 
јуна 2020. године, у публикацији „Послови”, на сајту Факултета и 
Универзитета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социјална фармација и фармацеутска пракса, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. септембра 2020. 
године, у архиви и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 15. октобра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Валентина Маринковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 22. октобра 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 1. децембра 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
8. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Валентина 
Маринковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3676/3-20)

 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. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, бр: 
1771/3 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-222/8-20 од 8. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгана Вујановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Токсикологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. 
септембра 2019. године, у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Факултета и Универзитета објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Токсикологија, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. децембра 2019. године, на 
интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Вујановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 14. јануара 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факул-
тет ставио на web страницу Универзитета 18. фебруара 2020. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
25. фебруара 2020. године закључком је одложило давање мишљења по 
предлогу Фармацеутског факултета за избор Драгане Вујановић у звање 
редовног професора и наложило Факултету да најкасније у року од 30 
дана од дана достављања овог закључка, достави коригован реферат 
и сажетак реферата у којима ће бити наведена оба рада из категорије 
М21, М22 или М23 у којима је кандидат први аутор или носилац рада, 
с обзиром да је то један од обавезних услова за избор у звање редовног 
професора, уз достављање одговарајућих доказа о томе.

Веће научних области медицинских наука, на електронској 
седници одржаној од 19. маја до 21. маја 2020. године, разматрајући 
допунску документацију коју је Фармацеутски факултет доставио 
поводом закључка Већа 02-01 број: 61202-222/2-20 од 25. фебруара 
2020. године, дало је мишљење Сенату 02-01 број: 61202-222/4-20 да 
се проф. др Драгана Вујановић не може изабрати у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за 
ужу научну област Токсикологија, јер не испуњава један од обавезних 
услова за избор у звање редовног професора прописаних чланом 13. 
табела Б1 Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. У допунском материјалу су 
достављена два рада у којима је кандидаткиња др Драгана Вујановић 
носилац рада, с тим да се први рад не може прихватити јер је 
објављен након расписивања конкурса за место редовног професора 
на Факултету, док се други рад већ налазио у претходно достављеном 
реферату, али кандидаткиња није била ни носилац рада ни први аутор, 
како је предвиђено условима за избор у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 2020. године 
закључком 06-01 број: 61202-222/5-20 је одложио разматрање захтева 
Фармацеутског факултета и затражио од Већа научних области 
медицинских наука да у року од 30 дана од дана достављања закључка, 
поново размотри испуњеност минималних услова прописаних чланом 
13 Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
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на Универзитету у Београду, табеле Б1 и Б2, за избор проф. др Драгане 
Вујановић у звање редовног професора, узимајући у обзир дописе 
Фармацеутског факултета бр.01-1035/1 од 30. јуна 2020. године, 
као и допис Већа групације медицинских наука упућен Ректорском 
колегијуму Универзитета 30. јуна 2020. године, и да своје мишљење 
достави Сенату. 

Веће научних области медицинских наука на седници одржаној 
22. септембра 2020. године, поступајући по закључку Сената од 
8. јула 2020. године, а након разматрања допунске документације 
Фармацеутског факултета, дало је мишљење да нема надлежност 
да поступа по захтевима наведеним у дописима Фармацеутског 
факултета, као и да је допис Већа групације медицинских наука 
упућен Ректорском колегијуму још увек само предлог, а не саставни 
део Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, те он није ни узет у разматрање. Имајући 
у виду наведено, Веће научних области медицинских наука остало је 
при ставу наведеном у мишљењу Већа 02-01 бр. 61202-222/4-20 од 
21. маја 2020. године да др Драгана Вујановић не испуњава један од 
обавезних услова за избор у звање редовног професора прописаних 
чланом 13. табела Б1 Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, с обзиром на то да у 
реферату Комисије нису наведена 2 потребна рада из категорије М21, 
М22 или М23 у којима је кандидат први аутор или носилац рада.

На седници Сената Универзитета, одржаној 14. октобра 2020. 
године одложено је разматрање предлога Фармацеутског факултета за 
избор др Драгане Вујановић у звање редовног професора.

Веће групације медицинских наука 17. новембра 2020. године, 
донело је нов закључак у вези са дефинисањем појма „носиоца рада“ 
из члана 13 табела Б1 Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету и Београду, који је прослеђен Већу 
научних области медицинских наука. 

Узимајући у обзир закључак Већа групације медицинских наука 
02-14 број: 06-3947/3-20 од 17. новембра 2020. године, Веће научних 
области медицинских наука, на седници одржаној 8. децембра 
2020. године, поново је разматрало испуњеност минималних услова 
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прописаних чланом 13 Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, табеле Б1 и 
Б2, за избор проф. др Драгане Вујановић у звање редовног професора. 

Разматрајући закључак Већа групације медицинских наука 
у коме је наведено да се у поступку унапређења наставника, као 
„носилац рада“ из члана 13 Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, може 
сматрати последњи аутор, као и аутор за коресподенцију, Веће 
je обавестило Сенат Универзитета да је оценило да др Драгана 
Вујановић испуњава све услове за избор у звање редовног професора 
прописаних Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду.Од укупно 20 чланова Већа, 
а 16 присутних на седници, 14 чланова се изјаснило да др Драгана 
Вујановић испуњава услове за избор у звање редовног професора, 
а 2 члана је гласало против давања мишљења да се кандидат може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 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, 16. децембар 2020. године; Број: Број: 61202-222/9-20)

 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, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 
150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) 
а на предлог Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, бр. 
VI/4-14-7 од 20. октобра 2020. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, бр. 61202-3746/2-20 од 1. децембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др МИЛАНУ АНТОНИЈЕВИЋУ, редовном професору Уни-
верзитета у Београду – Технички факултет у Бору, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору („Факултет”), 

на седници одржаној 20. октобра 2020. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Антонијевићу, за две школске године, 2021/2022. и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
1. децембра 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 условиза продужење радног односа.

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 16. децембар 2020. године; Број: 61202-3746/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 132 став 1 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), члана 17 став 
6 Правилника о вредновању страних студијских програма и признавању 
страних високошколских исправа ради наставка образовања („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 187/16 и 199/17), а по жалби Аиде (Кемал) 
Тахирбеговић на Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање 
страних студијских програма и признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61301-3009/5-19 од 10. децембра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 16. децембра 2020. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Аиде (Кемал) Тахирбеговић на Одлуку 
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних студијских 
програма и признавање страних високошколских исправа, бр. 06-
61301-3009/5-19 од 10.12.2019. године.

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа првог степена студија, 
стечена на страној високошколској установи Универзитет Сакарја – 
Факултет за информатику и рачунарске науке, Сакарја, Турска, која је 
под бр. 1246/12.1117 издата на име Аида (Кемал) Тахирбеговић.

Овим признавањем Аида (Кемал) Тахирбеговић стекла је право 
на наставак образовања на Универзитету у Београду – Електротехнички 
факултет, студијски програм мастер академских студија Електротехника 
и рачунарство – 60 ЕСПБ, уколико испуни услове уписа и рангира се на 
листи у оквиру одобреног броја за упис студената, као и уз обавезу да, пре 
полагања испита са мастер академских студија, стекне допунска знања 
која се односе на области Конкурентно и дистрибуирано програмирање, 
Рачунарски VLSI системи и Перформансе рачунарских система.

Просечна оцена усклађена са системом високог образовања 
Републике Србије је 8,81 (осам и 37/100), а број признатих бодова у 
систему ЕСПБ је 240.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Аида (Кемал) Тахирбеговић, 
рођена 28.04.1995. године у Новом Пазару, Република Србија, захтевом за 
признавање високошколске исправе стечене на страној високошколској 
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установи Универзитет Сакарја – Факултет за информатику и рачунарске 
науке, Сакарја, Турска, на којој је именована савладала студије првог 
степена студија и стекла звање дипломирани инжењер информатике.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. По прибављању података о 
акредитованости стране високошколске установе на којој је исправа 
стечена и студијског програма који је подносилац захтева савладала, 
Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање 
страних високошколских исправа Универзитета у Београду је, 
утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну процену 
студијског програма, донела одлуку о вредновању страног студијског 
програма, бр. 06-61301-3009/3-19 од 25.09.2019. године. 

Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, достављена 
Електротехничком факултету, који је размотрио све списе предмета и 
констатовао да су испуњени услови за признавање стране високошколске 
исправе ради наставка образовања. Факултет је утврдио да је просечна 
оцена на претходном нивоу високог образовања усклађена са системом 
високог образовања Републике Србије 8,37 (осам и 37/100), а да је 
укупан број признатих бодова у систему ЕСПБ на претходним нивоима 
високог образовања је 240. Комисија Универзитета у Београду, 
узимајући у обзир предлог Факултета и утврђена правила о признавању 
јавних исправа, донела је одлуку о признавању, бр. 06-61301-3009/5-19 
од 10.12.2019. године, која је достављена кандидаткињи.

На наведену Одлуку, именована је уложила жалбу бр. 06-61301-
3009/6-19, од 08.01.2020. године, у којој је навела да сматра да просечна 
оцена на претходном нивоу високог образовања није дбро израчуната.

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 22.01.2020. 
године разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано да је 
Електротехнички факултет у обавези да, узевши у обзир наводе жалбе 
кандидаткиње, поново израчуна просечну оцену коју је канидаткиња 
остварила на претходном нивоу високог образовања. 

Факултет је упутио Универзитету у Београду допис у којем је 
наведено да просечна оцена на претходном нивоу високог образовања 
усклађена са системом образовања Републике Србије износи 8,81 (осам 
и 81/100).
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На седници Сената Универзитета у Београду, која је одржана 
16.12.2020. године, утврђено је да постоје основи за преиначавање 
Одлуке Комисије Универзитета, те је једногласно усвојена одлука као 
у диспозитиву.

(Београд, 17. децембар 2020. године; Број: 06-61301-3009/9-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 197/17 и 208/19), 
а на предлог Већа научних области биотехничких наука, доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Именује се др Горан Делибашић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, за председника Већа научних области 
биотехничких наука. 

(Београд, 11. новембар 2020. године; Број: 612-2267/21-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), на предлог Наставно-научног већа Учитељског 
факултета од 26. октобра 2020. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Невена Хаџи Јованчић, редовна професорка 
Учитељског факултета, чланства у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука.

2. Именује се др Зорица Цветановић, редовна професорка 
Учитељског факултета, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

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

(Београд, 6. новембар 2020. године; Број: 612-3778/2-20)

 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), на предлог Наставно-научног већа Физичког 
факултета од 16. септембра 2020. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Лазар Лазић, редовни професор Физичког 
факултета, чланства у Већу научних области природно-математичких 
наука, због одласка у пензију.

2. Именује се др Ивана Тошић, редовни професор Физичког 
факултета, за члана Већа научних области природно-математичких 
наука.

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

(Београд, 1. децембар 2020. године; Број: 612-4039/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


