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На основу члана 29 став 2 Статута Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. 
јануара 2021. године, доноси

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА РЕКТОРА 

И ЧЕТИРИ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022, 2022/2023. И 2023/2024. ГОДИНУ

I – Покретање поступка избора ректора и проректора

Члан 1
Расписују се избори за ректора и четири проректора Универзитета 

у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024.годину. 

Члан 2
Образује се Комисија за спровођење избора ректора и проректора 

(у даљем тексту: Комисија) у саставу:
– из реда чланова Савета – представника Универзитета
1. др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор Правног 

факултета 
2. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског 

факултета
3. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета
4. др Небојша Николић, научни саветник Института за хемију, 

технологију и металургију
– из реда чланова Савета – представника студената
5. Маргарета Смиљанић, студенткиња Факултета политичких 

наука.
II – Евидентирање кандидата

Члан 3
Утврђују се рокови за обављање изборних радњи у поступку 

избора ректора и проректора, и то: 
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Изборно веће факултета, у чијем саставу су сви наставници, 
евидентира највише по једног кандидата за ректора и једног кандидата 
за проректора. Научно веће института у саставу Универзитета 
евидентира највише по једног кандидата за проректора.

Декан факултета доставља Комисији образложени предлог за 
евидентираног кандидата за ректора са биографијом и библиографијом 
евидентираног кандидата, потврдама из члана 28 став 2 Статута 
Универзитета у Београду, његовом писменом сагласношћу и изјавом 
да испуњава услове из члана 28 ст. 2 и 3 Статута Универзитета, осим 
услова за чију се испуњеност доставља одговарајућа потврда,као и 
изборним програмом до 2. априла 2021. године (петак). Целокупан 
материјал, осим потврда из члана 28 став 2 Статута Универзитета, 
доставља се и у електронском облику на адресу: bojovg@rect.bg.ac.rs

Образложени предлог за проректора са биографијом и 
библиографијом евидентираног кандидата, потврдама из члана 
28 став 2 Статута Универзитета у Београду, његовом писменом 
сагласношћу и изјавом да испуњава услове из члана 28 ст. 2 и 3 
Статута Универзитета,осим услова за чију се испуњеност доставља 
одговарајућа потврда,декан факултета, односно директор института 
доставља Комисији до 10. маја 2021. године (понедељак). Целокупан 
материјал, осим потврда из члана 28 став 2 Статута Универзитета, 
доставља се и у електронском облику на адресу: bojovg@rect.bg.ac.rs

Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за ректора по 
азбучном реду презимена и прослеђује је факултетима и институтима 
у саставу Универзитета са образложеним предлогом факултета, 
биографијом и библиографијом евидентираних кандидата, њиховом 
писменом сагласношћу и изјавом о испуњености услове из члана 28 ст. 
2 и 3 Статута Универзитета,каоиизборним програмом евидентираног 
кандидата за ректора, до 6. априла 2021. године (уторак).

Изборна већа факултета и научна већа института изјашњавају се 
о кандидатима за ректора евидентираним на факултетима, при чему 
један факултет, односно научни институт може подржати највише три 
кандидата са Листе евидентираних кандидата за ректора. Извештаји о 
давању подршке евидентираним кандидатима достављају се Комисији 
до 29. априла 2021. године (четвртак). 
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Коначно евидентираним сматра се кандидат који је добио 
подршку најмање ⅓ факултета и института, тј. најмање 14 подршки.

Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за 
проректоре по азбучном реду презимена. 

III – Утврђивање предлога кандидата

Члан 4
Комисија утврђује Листу кандидата за ректора и доставља 

је Сенату заједно са образложеним предлозима, биографијама и 
библиографијама кандидата, њиховим изборним програмима, као 
и подацима о броју добијених подршки до 6. маја 2021. године 
(четвртак). Сенат утврђује предлог кандидата за ректора до 12. маја 
2021. године (среда), гласајући највише за једног кандидата са Листе.

Утврђеним кандидатом за ректора сматра се кандидат који је 
добио најмање ⅓, тј. 16 гласова чланова Сената.

IV – Гласање за избор ректора и проректора

Члан 5
Комисија утврђује да ли предложени кандидати испуњавају 

услове предвиђене Законом и Статутом и да ли је поступак 
евидентирања и предлагања кандидата обављен у складу са Статутом.

Комисијадоставља свој извештај и целокупан изборни материјал 
Саветудо 18. маја 2021. године (уторак).

Члан 6
Комисија доставља Листу кандидата за проректоре Савету и 

предложеном кандидату за ректора закључно са 18. мајем 2021. године 
(уторак).

Члан 7
Изабрани ректор предлаже Савету кандидате за четири 

проректора из реда редовних професора, односно научних саветника, 
са листе евидентираних кандидата које су предложили факултети, 
односно институти, водећи рачуна о заступљености групација 
факултета.
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Члан 8
Седница Савета на којој ће се обавити избор ректора и проректора 

одржаће се 25. маја 2021. године (уторак).

V – Завршне одредбе

Члан 9
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 10
Одлуку објавити у гласилу „Гласник Универзитета у Београду”.

(Београд, 22. јануар 2021. године; Број: 06-52/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 63 став 1 тачка 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18 и 67/19) и члана 41 став 
1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. јануара 2021. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2021. 
годину, 07 број 40-47/2021-1.

(Београд, 22. јануар 2021. године; Број: 06-52/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
Савет Универзитета, на седници одржаној 22. јануара 2021. године, 
донео је следећу

О Д Л У К У

1. У оквиру Финансијског плана Универзитета за 2021. годину, 
рад Студентског парламента Универзитета и ваннаставна делатност 
студената финансира се из сопствених прихода Универзитета, 
укључујући и 10% износа који припада Универзитету од накнада за 
издавање диплома и додатака дипломе основних студија.

2. Рад Студентског парламента Универзитета може се 
финансирати и из донација, поклона, као и из других извора.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

Савета Универзитета, број 06-72/7-20 од 29. јануара 2020. године.

(Београд, 22. јануар 2021. године; Број: 06-52/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 91/19) и члана 41 став 1 тачка 18 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 22. јануара 2021. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и Списак набавки на које се 
закон не примењује Универзитета у Београду за 2021. годину, који су 
саставни део ове одлуке.1

(Београд, 22. јануар 2021. године; Број: 06-52/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.

1 План се налази на сајту Универзитета: http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/
jnabavke.php
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На основу члана 18 Уредбе о буџетском рачуноводству („Службе-
ни гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), члана 13 Правилника о начину 
и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 33/15 и 101/18), 
члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и Извештаја 
Комисије за редован попис имовине и обавеза Универзитета са стањем 
на дан 31. децембра 2020. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 22. јануара 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису 
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2020. године, бр. 
612-3520/4-19 од 15. јануара 2021. године.

(Београд, 22. јануар 2021. године; Број: 06-52/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 42 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/2020, 214/2020 и 
217/20) 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 13. 
jануара 2021. године донео је 

О Д Л У К У 

I
УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената за школску 2020/2021. 

годину, који је саставни део ове одлуке.2

II
Ову одлуку објавити у Гласнику Универзитета у Београду.

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 06-71/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.

2 Извештај се налази на сајту Универзитета: http://bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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На основу члана 43 став 1 тачка 57 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/2020) и члана 27 став 2 Пословника Сената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
134/2007, 157/2010 и 181/2014), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. јануара 2021. године, донео је 

П Р Е П О Р У К У

Препоручује се факултетима у саставу Универзитета у Београду 
да, на основу процене реализације комбиноване наставе у првом 
семестру школске 2020/2021. године, која је остварена у условима 
проглашене епидемије, процене могући обим растерећења студената 
од предиспитних обавеза које су услов за полагање испита у јануарском 
и фебруарском испитном року 2021. године.

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 06-71/3-21)

 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 („Сл. 
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, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 23. новембра 2020. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију („Факултет“) 
доставио је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 
23. новембра 2020. године, ради давања сагласности, сагласно члану 
43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на електронској 
седници одржаној 23. новембра 2020. 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 13. јануара 2021. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61212-4187/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању („Сл. 
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, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Архитектонског факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 10. новембра 2020. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 10. новембра 2020. 
године, ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на електронској 
седници одржаној 23. новембра 2020. 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 13. јануара 2021. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61212-4010/2-20)

 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. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 1268/6 од 
11.12.2020. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-4454/2-20 од 24. децембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Гојак за редовног професора на Универзитету 
у Београду – Машински факултет, за ужу научну област Термомеханика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 30. септембра 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Термомеханика, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. новембра 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 од 7. до 10. децембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Гојак изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 14. децембра 2020. године доставио Универзи-
тету 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 18. децембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Милан Гојак 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4454/3-20)

 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. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 891/6 од 
4.12.2020. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-4330/2-20 од 24. децембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бранислав Бошковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка 
заштита у железничком саобраћају и транспорту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 30. септембра 2020. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Планирање, моделирање, 
експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком 
саобраћају и транспорту, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. новембра 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 25. новембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Бошковић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 14. децембра 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 18. децембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Бранислав 
Бошковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4330/3-20)

 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. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 870/5 од 
4.12.2020. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, 02 бр. 61202-4329/2-20 од 24. децембра 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Весна Радоњић Ђогатовић за редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 30. септембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Експлоатација 
телекомуникационог саобраћаја и мрежа, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. новембра 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 25. новембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Радоњић Ђогатовић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 14. децембра 2020. године доставио Универзи-
тету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. децембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Весна 
Радоњић Ђогатовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4329/3-20)

 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. 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 Техничког факултета у Бору, број: VI/5-
16-ИВ-1 од 15.12.2020. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-4455/2-20 од 24. децембра 2020. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ђорђе Николић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Индустријски менаџмент.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 23. септембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Индустријски 
менаџмент, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. новембра 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 14. децембра 2020. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Николић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је дана 16. децембра 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 18. децембра 
2020. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. децембра 2020. године дало је мишљење да се др Ђорђе 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, 
чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4455/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 221, 25. јануар 2021. 21

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 спорта и физичког васпитања, 
бр: 1056/20 од 25. новембра 2020 године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, 02-07 бр: 61202-4219/2-
20 од 22. децембра 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 7. октобра 2020. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 27. 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 25. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Валдевит изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 27. 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 15. децембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. децембра 2020. године дало је мишљење да се 
др Зоран Валдевит може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4219/3-20)

 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 Филолошког факултета, бр: 3286/1 од 23. 
новембра 2020 године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-07 бр: 61202-4428/2-20 од 22. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки 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 Српска књижевност, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 16. 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 23. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Немања Радуловић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 14. децембра 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 15. децембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. децембра 2020. године дало је мишљење да се 
др Немања Радуловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4428/3-20)

 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 Филолошког факултета, бр: 3276/1 од 23. 
новембра 2020 године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-07 бр: 61202-4429/2-20 од 22. децембра 2020. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки 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 Српска књижевност, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 2. новембра 2020. године, 
преко Библиотеке и интернет странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Славко Петаковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 14. децембра 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 15. децембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. децембра 2020. године дало је мишљење да се 
др Славко Петаковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

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

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

(Београд, 13. јануар 2021. године; Број: 61202-4429/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


