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На основу чл. 63 и 64 Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 73/2018 и 67/2019) и члана 
41 став 1 тачка 2 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 25. 
маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду 
– Архитектонски факултет, изабран је за ректора Универзитета у 
Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду2

На основу члана 36 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 25. маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Бранислав Боричић, редовни професор Универзитета у 
Београду – Економски факултет, изабран је за проректора Универзитета 
у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 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 25. маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Зорица Вујић, редовни професор Универзитета у Београду – 
Фармацеутски факултет, изабрана је за проректорку Универзитета у 
Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 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 25. маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Ратко Ристић, редовни професор Универзитета у Београду – 
Шумарски факултет, изабран је за проректора Универзитета у Београду 
за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 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 25. маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Дејан Филиповић, редовни професор Универзитета у Београду 
– Географски факултет, изабран је за проректора Универзитета у 
Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 28 и 36 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 25. 
маја 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Костатује се да 30. септембра 2021. године истиче мандат 
ректорке проф. др Иванке Поповић и проректора проф. др Петра 
Булата, проф. др Ненада Зрнића, проф. др Гордане Илић-Попов и 
проф. др Петра Марина, којим даном им престају наведене функције.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3 став 6 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донео је 

О Д Л У К У

На основу Решења Владе Републике Србије бр.119-4377/2021 
од 12. маја 2021. године констатује се да је проф. др Гојко Рикаловић 
именован за члана Савета из реда представника оснивача.

(Београд, 25. мај 2021. године; Број: 06-2013/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 32 став 1 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20) и Листе кандидата коју је утврдила Комисија за спровођење 
избора ректора и проректора, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12. маја 2021. године, тајним гласањем, утврдио је

П Р Е Д Л О Г

За кандидате за ректора Универзитета у Београду за школску 
2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину предлажу се, према броју 
добијених гласова чланова Сената:

1. др ИВАНКА ПОПОВИЋ, редовни професор Технолошко-
металуршког факултета (која је добила 27 гласова чланова Сената)

2. др ВЛАДАН ЂОКИЋ, редовни професор Архитектонског 
факултета (који је добио 17 гласова чланова Сената).

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 612-270/65-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 225, 27. мај 2021. 9

На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - др.закони), 
и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020), на предлог Наставно-научног већа Медицинског 
и Грађевинског факултета и Већа за студије при Универзитету, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, 
донео је 

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

односно на високошколским јединицама у његовом саставу,  
за школску 2021/2022. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програме на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2021/2022. 
годину:

У складу са предлогом Медицинског факултета, на интегрисане 
академске студије Медицина, на српском језику, 360 ЕСПБ, уписаће се 
укупно 500 студената, 460 на терет буџета и 40 самофинансирајућих; 
на основне академске студије Сестринство, 240 ЕСПБ, уписаће се 
укупно 48 студената – 10 на терет буџета и 38 самофинансирајућих; на 
мастер академске студије Сестринство – неће се уписивати студенти.

У складу са предлогом Грађевинског факултета:
– на основне академске студије Грађевинарство, 180 ЕСПБ, 

уписаће се укупно 330 студената, 240 на терет буџета и 90 
самофинансирајућих; основне академске студије Геодезија, 180 
ЕСПБ, уписаће се укупно 60 студената, 40 на терет буџета и 20 
самофинансирајућих; основне академске студије Геоинформатика, 
180 ЕСПБ, уписаће се укупно 30 студената – 20 на терет буџета и 10 
самофинансирајућих; 

– на мастер академске студије Грађевинарство, 60 ЕСПБ, уписаће 
се укупно 175 студената, 145 на терет буџета и 30 самофинансирајућих; 
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мастер академске студије Геоинформатика, 120 ЕСПБ, уписаће се 
укупно 25 студената, 20 на терет буџета и 5 самофинансирајућих; 
мастер академске студије Геодезија, 120 ЕСПБ, уписаће се укупно 50 
студената, 40 на терет буџета и 10 самофинансирајућих;

– на специјалистичке академске студије Енергетска ефикасност, 
одржавање и процена вредности објеката у високоградњи, 60 ЕСПБ, 
уписаће се укупно 20 самофинансирајућих студената; специјалистичке 
академске студије Грађевинарство, 60 ЕСПБ, уписаће се укупно 10 
самофинансирајућих студената.

У складу са предлогом Већа за студије при Универзитету, на 
студијски програм мастер академских студија Религија у друштву, 
култури и европским интеграцијама, уписаће се укупно 30 студената, 
5 на терет буџета и 25 самофинансирајућих.

(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике 
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
који се финансирају из буџета за студијске програме: интегрисаних 
академских студија Медицина, на српском језику (360 ЕСПБ) – 460 
студената на терет буџета; основних академских студија Сестринство 
(240 ЕСПБ) – 10 студената на терет буџета, основних академских 
студија Геодезија (180 ЕСПБ) – 40 студената на терет буџета, основних 
академских студија Геоинформатика (180 ЕСПБ) – 20 студената 
на терет буџета, мастер академских студија Грађевинарство (60 
ЕСПБ) – 145 студената на терет буџета; мастер академских студија 
Геоинформатика (120 ЕСПБ) – 20 студената на терет буџета; мастер 
академских студија Геодезија (120 ЕСПБ) – 40 студената на терет 
буџета и мастер академских студија Религија у друштву, култури и 
европским интеграцијама – 5 студената на терет буџета.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 06-1944/3-21)

 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 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 
тачка 45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Саобраћајног факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 30. марта 2021. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет („Факултет“) доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 30. марта 2021. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
22. априла 2021. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61212-1600/3-21)

 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 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 
тачка 45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на основу 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 26. марта 2021. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 26. марта 2021. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
22. априла 2021. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61212-1509/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 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“, 
бр. 139/07), на предлог Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр: 61201-1721/2-21 од 26. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Машинско инжењерство, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Машински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Машински факултет („Факултет“) је дана 15. априла 2021. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма основних академских студија Машинско инжењерство, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-01085/2019-06 од 26. августа 2019. године. Измене се односе на 
допуну назива и садржаја предмета Основе социологије и економије, који 
је саставни део курикулума студијског програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 8. априла 2021. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 26. априла 2021. године, размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61201-1721/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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: 61201-1674/3-21 од 27. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма основних академских 
студија, Српска књижевност и језик са компаратистиком, 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 13. априла 2021. 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 612-00-00602/2014-04 од 6. фебруара 2015. године. 
Допуна се односи на увођење изборног предмета „Теорија рода у настави”. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 28. децембра 2020. године. 

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

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61201-1674/5-21)

 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: 61201-1674/2-21 од 27. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма основних академских 
студија, Српска књижевност и језик, 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 13. априла 2021. 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 612-00-00604/2014-04 од 6. фебруара 2015. године. 
Допуна се односи на увођење изборног предмета „Теорија рода у настави”. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 28. децембра 2020. године. 

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

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61201-1674/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 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“, 
бр. 139/07), на предлог Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр: 61201-1890/2-21 од 26. априла 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Грађевински факултет („Факултет“) је дана 22. априла 2021. 

године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Грађевинарство, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета бр. 612-00-00214/4/2020 од 11. марта 2021. године. 
Измене се односе на увођење новог модула (Грађевинска геотехника), 
са проширењем броја студената. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 22. априла 2021. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 26. априла 2021. године, размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61201-1890/3-21)

 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: 7249/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-862/2-21 од 20. априла 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински 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 Хирургија са 
анестезиологијом (урологија), због потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејан Драгичевић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 17. фебруара 2021. 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 13. априла 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
20. априла 2021. године дало је мишљење да се др Дејан Драгичевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. маj 2021. године; Број: 61202-862/3-21)

 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: 7371/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-861/2-21 од 20. априла 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Миодраг Аћимовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (урологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински 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 Хирургија са 
анестезиологијом (урологија), због потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Миодраг Аћимовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 17. фебруара 2021. 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 13. априла 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
20. априла 2021. године дало је мишљење да се др Миодраг Аћимовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. маj 2021. године; Број: 61202-861/3-21)

 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, 67/19 и 6/20 – др. закони), 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 
Правног факултета бр. 02-163/11 од 2. априла 2021. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-
1613/2-21 од 5. маја 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Наташа Петровић Томић, ванредни професор, 
у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Правни 
факултет, за Пословноправну ужу научну област.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни факултет („Факултет“) у „Службеном гласнику РС” бр. 
1 од 11. јануара 2021. године, у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови” бр. 916 од 13. јануара 2021. године, као и 
на инернет страници Факултета, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за Пословноправну ужу научну област.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. марта 2021. године, 
објављивањем на огласној табли, у Библиотеци Факултета, као и на 
web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Наташа Петровић Томић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 5. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 28. априла 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 5. маја 2021. године дало је мишљење да се др Наташа 
Петровић Томић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12. маја 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, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1613/3-21)

 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: 141/6 од 
8.4.2021. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-1651/2-20 од 28. априла 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милица Шелмић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Операциона истраживања у саобраћају.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 3. фебруара 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Операциона истраживања 
у саобраћају, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. марта 2021. године, 
објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. априла 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милица Шелмић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 9. априла 2021. 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 22. априла 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28. априла 2021. године дало је мишљење да се др Милица 
Шелмић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12. маја 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, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1651/3-20)

 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 Факултета ветеринарске медицине, бр: 01-
282/1 од 29. марта 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1588/2-21 од 20. априла 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Димитријевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарскe 
медицинe, за ужу научну област Сточарство са генетиком.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарскe медицинe (у даљем тексту Факултет) 
је 23. септембра 2020. године, у публикацији „Послови” и на сајту 
Универзитета и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Сточарство са генетиком, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 30. новембра 2020. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владимир Димитријевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 1. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 13. априла 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
20. априла 2021. године дало је мишљење да се др Владимир 
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. маj 2021. године; Број: 61202-1588/3-21)

 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 Факултета ветеринарске медицине, бр: 01-
281/1 од 29. марта 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1587/2-21 од 20. априла 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Павловић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарскe медицинe, за ужу 
научну област Гинекологија са андрологијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарскe медицинe (у даљем тексту Факултет) 
је 23. септембра 2020. године, у публикацији „Послови” и на сајту 
Универзитета и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Гинекологија са андрологијом, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. новембра 2020. 
године, на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милош Павловић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 1. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 13. априла 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
20. априла 2021. године дало је мишљење да се др Милош Павловић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. маj 2021. године; Број: 61202-1587/3-21)

 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, 67/19 и 6/20 – др. закони), 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 политичких наука бр. 02-824/2 од 22. априла 2021. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 
61202-1612/2 од 5. маја 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Маја Ковачевић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
политичких наука, за ужу научну област Европске студије. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука („Факултет“) је дана 16. децембра 
2020. године у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, као и на инернет страници Факултета и Универзитета, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Европске студије.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. марта 2021. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 8. априла 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Маја Ковачевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 27. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 28. априла 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 5. маја 2021. године дало је мишљење да се др Маја 
Ковачевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12. маја 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, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1612/3-21)

 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 Шумарског факултета, бр: 01-3/15 од 31. 
марта 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-1609/2-21 од 13. априла 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бранко Стајић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну област 
Планирање газдовања шумама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 20. јануара 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Планирање газдовања 
шумама, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 23. фебруара 2021. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 31. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Стајић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 5. априла 2021. 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 6. априла 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
13. априла 2021. године дало је мишљење да се др Бранко Стајић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1609/3-21)

 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 Шумарског факултета, бр: 01-3/16 од 31. 
марта 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-1610/2-21 од 13. априла 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Горан Милић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну област 
Примарна прерада дрвета.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 20. јануара 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Примарна прерада 
дрвета, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 17. фебруара 2021. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 31. марта 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Горан Милић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 5. априла 2021. 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 6. априла 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
13. априла 2021. године дало је мишљење да се др Горан Милић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 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, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1610/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20) и члана 27 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), а поводом 
жалбе др Марка Ленса од 21. априла 2021. године на одлуке Већа 
научних области медицинских наука, број: 61202-811/5-21 и број: 
61202-795/4-21 од 20. априла 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба др Марка Ленса на одлуке Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-811/5-21 и број: 61202-795/4-
21 од 20. априла 2021. године као недозвољена, јер је изјављена од 
стране лица које није овлашћено за подношење жалбе. 

2. Ово решење је коначно.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Медицински факултет („Факултет“) је 8. јула 2020. године у 
публикацији ,,Послови“ , објавио конкурс за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Психијатрија, због потреба Факултета. 
На конкурс се пријавио један кандидат.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Маја Ивковић изабере у звање ванредног 
професора.

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Веће научних области медицинских наука („Веће“), на 
седници одржаној 20. априла 2021. године разматрало je целокупну 
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документацију у вези са предлогом Факултета да се др Маја 
Ивковић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област 
Психијатрија. Веће је утврдило да кандидаткиња испуњава услове 
прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чл. 135 Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и донело је одлуку о избору др Маје Ивковић у звање ванредног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет за ужу 
научну област Психијатрија (одлука бр. 61202-811/5-21).

2. Факултет је 14. октобра 2020. године у публикацији ,,Послови“, 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора за ужу научну 
област Психијатрија, због истека изборног периода. На конкурс се 
пријавио један кандидат.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. децембра 2020. године 
на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 4. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Срђан Миловановић изабере у звање 
ванредног професора.

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

 Веће је на седници одржаној 20. априла 2021. године разматрало 
целокупну документацију у вези са предлогом Факултета да се др 
Срђан Миловановић изабере у звање ванредног професора. Веће је 
утврдило да кандидат испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона 
о високом образовању, чл. 135 Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и донело је одлуку о 
избору др Срђана Миловановића у звање ванредног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет за ужу научну 
област Психијатрија (одлука бр. 61202-795/4-21).

3. На обе одлуке Већа др Марко Ленс уложио је жалбу 21. априла 
2021. године. Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
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године, констатовао је да, у складу са чланом 27. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, само кандидат пријављен на конкурс за 
избор у звање који није задовољан одлуком већа научних области, 
може да изјави жалбу Сенату, преко факултета. У предметном случају, 
подносилац жалбе није учесник на конкурсу (кандидат пријављен на 
конкурс), тако да не постоји правни основ за разматрање навода из 
предметне жалбе. 

Како Сенат Универзитета не може да поступа по жалби која 
је изјављена од стране неовлашћеног лица, донето је решење као у 
изреци.

Сенат броји 46 чланова. Седници је у моменту гласања 
присуствовало 46 чланова Сената. Сенат је једногласно, са 46 гласова 
„за“, донео решење о одбацивању жалбе др Марка Ленса.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се покренути управни спор пред 

надлежним судом.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 612-1792/2-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

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 Филозофског факултета, бр. 
195/1-IV-II/1 од 2. априла 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-1658/2-21 од 27. априла 
2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др СЕНКИ КОВАЧ, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

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

седници одржаној 2. априла 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Сенки Ковач, за две школске године, 2021/2022 и 2022/2023, односно 
до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је 
на седници одржаној 27. априла 2021. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1658/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 Филозофског факултета, бр. 
340/1-IV-II од 2. априла 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-1656/2-21 од 27. априла 
2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др ДРАГАНУ ПОПАДИЋУ, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

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

седници одржаној 2. априла 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Драгану Попадићу, за две школске године, 2021/2022 и 2022/2023, 
односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је 
на седници одржаној 27. априла 2021. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1656/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

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 Филозофског факултета, бр. 
195/1-IV-II/2 од 2. априла 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-1657/2-21 од 27. априла 
2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. маја 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др АЛЕКСАНДРУ ПАЛАВЕСТРИ, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

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

седници одржаној 2. априла 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Александрy Палевестри, за две школске године, 2021/2022 и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је 
на седници одржаној 27. априла 2021. године разматрало предлог 
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о 
испуњености услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1657/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) а на предлог 
Факултета за физичку хемију, бр. 386 од 16. априла 2021. године и 
предлога Већа групације природно-математичких наука, бр. 61202-
1763/2-21 од 29. априла 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 12. маја 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Владана Вукојевић, (медицински универзитет 
Каролинска институт, Одсек за клиничке неуронауке), Штокхолм, 
Шведска, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију („Факултет“) је доставио 
образложени предлог бр. 386 од 16. априла 2021. године, да се др 
Владана Вукојевић, медицински универзитет Каролинска институт, 
Одсек за клиничке неуронауке – Штокхолм, Шведска, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 29. априла 2021. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. мај 2021. године; Број: 61202-1763/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.


