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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/2020), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 7. 
јула 2021. године, донео је 

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ И ЗАШТИТИ  
ОД СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА  
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

I 

Опште одредбе

Предмет Правилника

Члан 1
(1) Овим правилником уређују се појам сексуалног узнемиравања 

на Универзитету у Београду (у даљем тексту: „Универзитет“), забрана 
сексуалног узнемиравања и мере за његово спречавање, као и поступак 
заштите од сексуалног узнемиравања.

(2) Сви појмови употребљени у овом правилнику у мушком роду 
подразумевају исте појмове у женском роду.

Циљ и начела 
Члан 2

(1) Циљ овог правилника је снажење заштите људског 
достојанства и личног интегритета чланова универзитетске заједнице 
и лица која настоје да остваре неко своје право на Универзитету, 
факултету/институту/Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“ (у даљем тексту: „установа“), укључујући лица која 
су у поступку уписа на Универзитет, лица чији је правни однос са 
Универзитетом или установом заснован на уговору, као и полазнике 
програма које организују Универзитет или установа.

(2) Овим правилником изражава се суштинска посвећеност 
Универзитета забрани дискриминације и било каквог облика 
злостављања и сексуалног узнемиравања.
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(3) Сваки поступак заштите од сексуалног узнемиравања (у 
даљем тексту: „поступак заштите“) сматра се хитним.

(4) Свако запослено или радно ангажовано лице на Универзитету 
или установи (у даљем тексту: „запослени“) и студенткиња или студент 
Универзитета (у даљем тексту: „студент“) дужно је да поступа према 
другом запосленом или студенту поштујући његово лично достојанство 
и на начин којим се обезбеђује безбедно и здраво академско окружење 
и радна средина и развија колегијалност.

(5) Универзитет, установа и учесници у поступку заштите дужни 
су да се руководе начелима поверљивости и заштите приватности.

(6) Повреда обавезе из става 5 овог члана основ је за утврђивање 
дисциплинске одговорности запосленог или студента.

Појам сексуалног узнемиравања
Члан 3

(1) Сексуално узнемиравање је:
1) сваки нежељени вербални, невербални или физички акт 

сексуалне природе, који има за циљ или последицу повреду личног 
достојанства студента или запосленог;

2) омаловажавање пола, рода или сексуалне оријентације;
3) навођење на прихватање понашања сексуалне природе уз 

обећавање награде, претњу или уцену;
4) упућивање опаски у вези са полом, родом или сексуалном 

оријентацијом а које су противне вољи другог лица, као и сексуално 
интониран говор тела;

5) упућивање предлога за интимизирање запосленом или 
студенту 

противно његовој вољи, као и ускраћивање права или претња 
наношењем штете части и угледу запосленом или студенту због 
неприхватања таквог предлога;

6) подстицање и навођење на понашање из т. 1-5 овог члана.
(2) Радови и излагања запослених и студената који се односе 

на пол, род или сексуалну оријентацију, а којима се не врши 
повреда одредаба овог правилника, не сматрају се сексуалним 
узнемиравањем.
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II
Забрана и спречавање сексуалног узнемиравања

Начело забране сексуалног узнемиравања
Члан 4

(1) На Универзитету је сексуално узнемиравање забрањено.
(2) Забрана из става 1 овог члана односи се и на понашање 

запосленог или студента ван просторија Универзитета или установе 
ако је у вези са радом или студирањем.

(3) Уколико је запослени истовремено и студент, његова 
одговорност за сексуално узнемиравање утврђује се у зависности 
од тога у којем је статусу предузимао радње због којих је покренут 
поступак против њега.

Забрана злоупотребе права на заштиту од сексуалног узнемиравања
Члан 5

(1) Злоупотреба права на заштиту од сексуалног узнемиравања 
(у даљем тексту: „злоупотреба права на заштиту“) је кажњива.

(2) Злоупотреба права на заштиту постоји ако је подносилац 
захтева за заштиту од сексуалног узнемиравања свестан, или је морао 
да буде свестан, да нема основаних разлога за покретање поступка 
заштите, као и ако је подносилац поступак покренуо како би за себе 
или друго лице прибавио корист или другом лицу нанео штету.

Забрана предузимања штетне радње
Члан 6

(1) Никакве штетне последице неће трпети лице које је: 
1) покренуло поступак заштите
2) било сведок сексуалног узнемиравања
3) охрабривало на покретање поступка заштите.

Континуирана обука за спречавање сексуалног узнемиравања
Члан 7

(1) Универзитет и установа обезбеђују континуирану обуку за 
све запослене и студенте у циљу стицања и продубљивања знања у 
питањима од значаја за спречавање сексуалног узнемиравања.
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(2) Приликом закључивања уговора о раду или о радном 
ангажовању, Универзитет и установа старају се о томе да запослени 
буде упознат са садржином овог правилника, а сваком студенту се, 
по упису на студијски програм, доставља обавештење о забрани 
сексуалног узнемиравања, о правима, дужностима и одговорностима 
студената и запослених у вези са поштовањем те забране и о органима 
за спречавање сексуалног узнемиравања.

Улога наставног плана, програма и уџбеника у спречавању  
сексуалног узнемиравања 

Члан 8
Спречавању сексуалног узнемиравања на Универзитету и 

установама посебан допринос пружају наставни план, програм и 
уџбеници, путем промовисања достојанства свих лица и указивања на 
недопуштеност дискриминације по било којем основу, а посебно по 
основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације.

III

Повереник за равноправност
Члан 9

(1) На свакој од установа постоји повереник за равноправност 
(у даљем тексту: „Повереник“), који је задужен за превенцију и 
спречавање сексуалног узнемиравања запослених и студената, као 
и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу 
пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације.

(2) Повереник организује спровођење одговарајућих мера 
обучавања из члана 7 овог правилника.

(3) Установа организује обавезну и континуирану обуку 
Повереника, у циљу стицања вештина потребних за обављање његових 
надлежности и извршавање обавеза прописаних овим правилником.

(4) Контакт подаци о Поверенику доступни су на Интернет 
страници установе.
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Поступак заштите од сексуалног узнемиравања

Саветодавни поступак заштите од сексуалног узнемиравања
Члан 10

(1) Саветодавни поступак заштите (у даљем тексту: „саветодавни 
поступак“) води Повереник.

(2) Запослени или студент који сматра да је изложен сексуалном 
узнемиравању обраћа се Поверенику у циљу обавештавања о 
сексуалном узнемиравању и добијања савета о даљем поступању или 
решавању спорних околности у духу овог правилника.

(3) Повереник разговара са запосленим или студентом из става 2 
овог члана, саветује га и евентуално га упућује на одговарајуће правне 
поступке заштите, укључујући оне који се воде пред надлежним 
органима јавних власти.

(4) Уколико запослени или студент из става 2 овог члана жели да 
поступак буде настављен, Повереник позива запосленог или студента 
који се терети за сексуално узнемиравање да му усменим путем 
одговори на наводе који му се стављају на терет.

(5) Повереник даје запосленом или студенту из става 4 овог члана 
савет како да спорне околности буду решене у духу овог правилника 
и обавештава га о поступцима који могу да буду вођени против њега, 
укључујући оне који се воде пред надлежним органима јавних власти.

(6) У поступку заштите, на предлог запосленог или студента из 
става 2 овог члана, може да учествује и запослени или студент којег 
ово лице сматра особом од поверења.

Заједнички разговор Повереника са запосленим или студентом  
у поступку заштите од сексуалног узнемиравања

Члан 11
(1) У циљу разјашњења чињеница и решавања спорних околности 

у духу овог правилника, Повереник може да предложи одржавање 
заједничког разговора са запосленим или студентом који сматра да је 
изложен сексуалном узнемиравању и запосленим или студентом који 
се терети за сексуално узнемиравање.

(2) Уколико закључи да су наводи о сексуалном узнемиравању 
истинити, Повереник обавештава запосленог или студента који се терети 
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за сексуално узнемиравање о разлозима због којих се оспорено понашање 
квалификује као сексуално узнемиравање и зашто је оно забрањено.

(3) Уколико закључи да наводи о сексуалном узнемиравању 
нису истинити, Повереник обавештава запосленог или студента који 
сматра да је изложен сексуалном узнемиравању о разлозима због којих 
се оспорено понашање не квалификује као сексуално узнемиравање и 
зашто оно није забрањено.

Упућивање на посредовање
Члан 12

Повереник може да упути лица из члана 11 став 1 овог правилника 
на посредовање, у складу са законом којим се уређује спречавање 
злостављања на раду.

Дисциплински поступак
Члан 13

(1) У случају постојања основане сумње да је извршено 
сексуално узнемиравање, студент или запослени могу да покрену 
поступак за утврђивање дисциплинске одговорности другог студента 
или запосленог (у даљем тексту: „дисциплински поступак“), у складу 
са општим правним актима Универзитета и установе о дисциплинској 
одговорности студената и запослених.

(2) Дисциплински поступак може да буде вођен и у случају 
злоупотребе права на заштиту.

Опште одредбе о поступцима заштите од сексуалног узнемиравања
Члан 14

(1) Саветодавни поступак може се покренути у року од шест 
месеци од дана када је учињено сексуално узнемиравање, или од дана 
када је последњи пут извршена радња која представља сексуално 
узнемиравање.

(2) Вођење саветодавног поступка не искључује могућност 
вођења дисциплинског поступка.

(3) Одговорност по овом правилнику не утиче на одговорност по 
другим основима. 
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IV
Прелазне и завршне одредбе

Започети поступци
Члан 15

(1) Поступци за утврђивање дисциплинске одговорности 
за понашање које се сматра сексуалним узнемиравањем по овом 
правилнику или за злоупотребу права на заштиту који су започети пре 
ступања на снагу овог правилника окончаће се према прописима по 
којима су започети, у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог правилника.

(2) Поступци који не буду били окончани у року из става 1 овог 
члана окончаће се по одредбама овог правилника.

Сходна примена закона
Члан 16

На питања од значаја за предмет овог правилника, а која нису 
њиме уређена, сходно се примењују одредбе закона.

Усклађивање општих правних аката са овим правилником
Члан 17

Установе су дужне да у року од шест месеци од ступања на снагу 
овог правилника усагласе своје опште правне акте са садржином овог 
правилника.

Ступање на снагу
Члан 18

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у гласилу „Гласник Универзитета у Београду”.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61212-2947/1-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 20 став 4 и члана 43 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 01/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020 и 217/20), Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ  

ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о раду Информативног центра Универзитета у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 125/05 и 134/07), 
члан 5 мења се и гласи: 

„Члан 5
Радом Центра координира директор.
За директора може бити именовано лице које има високо 

образовање на студијама другог степена, три године радног искуства 
и знање једног светског језика.

Директора именује ректор, на четири године, са могућношћу 
поновног именовања.

Висину надокнаде за обављање функције директора одређује 
ректор, у складу са општим актом којим се уређује зарада запослених 
на Универзитету“.

Члан 2
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61212-2946/1-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 
и 6/2020 - др. закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019 
и 213/2020, 214/2020 и 217/2020), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

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

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена за 
школску 2021/2022.годину, на студијске програме чији су носиоци 

факултети у саставу Универзитета у Београду

(1) У конкурсу за упис у школској 2021/2022. години, расписаном 
на седници Сената Универзитета, одржаној 14. априла 2021. године, 
додају се студијски програми:

– основних академских студија Физичко васпитање и спорт 
(180 ЕСПБ), чији је носилац Факултет спорта и физичког васпитања, 
а у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-
00549/5/2020-03 од 4. јуна 2021. године;

– интегрисаних академских студија Физичко васпитање и спорт 
(300 ЕСПБ), чији је носилац Факултет спорта и физичког васпитања, 
а у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-
00009/5/2021-03 од 4. јуна 2021. године;

– мастер академских студија Ерозија земљишта и превенција 
од бујичних поплава (60 ЕСПБ), чији је носилац Шумарски факултет, 
а у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-
00212/6/2020-03 од 14. маја 2021. године. 

– интегрисаних академских студија Ветеринарска медицина (330 
ЕСПБ), чији је носилац Факултет ветеринарске медицине, а у складу 
са Уверењем о акредитацији програма, број 612-00-00482/6/2020-03 од 
28. маја 2021. године;

– специјалистичких академских студија Ветеринарска 
медицина (120 ЕСПБ), чији је носилац Факултет ветеринарске 
медицине, а у складу са Уверењем о акредитацији програма, број 612-
00-00480/6/2020-03 од 21. јуна 2021. године;
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(2) Упис се неће вршити на студијске програме:
– основних струковних студија Спорт (180 ЕСПБ) и Рекреација 

(180 ЕСПБ), чији је носилац Факулет спорта и физичког васпитања;
– основних академских студија Физичко васпитање и спорт (240 

ЕСПБ), чији је носилац Факулет спорта и физчког васпитања;
– интегрисаних академских студија Ветеринарска медицина 

(360 ЕСПБ), чији је носилац Факулет ветеринарске медицине;
– специјалистичких академских студија Ветеринарска медицина 

(60 ЕСПБ), чији је носилац Факулет ветеринарске медицине.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 06-2837/4)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 227, 8. јул 2021. 11

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 Факултета спорта и 
физичког васпитањa, Факултета ветеринарске медицине, Шумарског 
факултета, Стоматолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 7. јула 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 Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00009/5/2021-03 од 04.06.2021. године, на студијски програм 
интегрисаних академских студија Физичко васпитање и спорт, 300 
ЕСПБ, на Факултету спорта и физичког васпитања, уписаће се укупно 
140 студената, 100 на терет буџета и 40 самофинансирајућих;

– у складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00549/5/2020-03, од 04.06.2021. године, на студијски програм 
основних академских студија Физичко васпитање и спорт, 180 ЕСПБ, 
на Факултету спорта и физичког васпитања, уписаће се укупно 120 
студената – 90 на терет буџета и 30 самофинансирајућих;

– на основне академске студије Физичко васпитање и спорт, 240 
ЕСПБ и на студијске програме основних струковних студија Спорт и 
Рекреација – неће се уписивати студенти;

– у складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00548/4/2020-03, од 04.06.2021. године, на студијски 
програм мастер академских студија Физичко васпитање и спорт, 
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60 ЕСПБ, уписаће се укупно 60 студената – 40 на терет буџета и 20 
самофинансирајућих;

– У складу са Одлуком о акредитацији заједничког студијског 
програма број 612-00-00212/6/2020-03, од 15.05.2021. године, на 
студијски програм мастер академских студија Ерозија земљишта и 
превенција од бујичних поплава, 60 ЕСПБ, на Шумарском факултету, 
који је носилац, уписаће се укупно 40 самофинансирајућих студената;

– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00482/6/2020-03, од 28.05.2021. године, на студијски програм 
интегрисаних академских студија Ветеринарска медицина, 330 ЕСПБ, 
на Факултету ветеринарске медицине, који је носилац, уписаће се 
укупно 170 студената – 150 на терет буџета и 20 самофинансирајућих;

– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00480/6/2020-03, од 21.06.2021. године, на студијски програм 
специјалистичких академских студија Ветеринарска медицина, 120 
ЕСПБ, на Факултету ветеринарске медицине, који је носилац, уписаће 
се укупно 40 самофинансирајућих студената;

– на интегрисане академске студије Ветеринарска медицина 
(360 ЕСПБ) и на специјалистичке академске студије Ветеринарска 
медицина, 60 ЕСПБ – неће се уписивати студенти.

– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-01116/6/2017-06, од 07.07.2017. године, на студијски програм 
основних струковних студија Зубни техничар протетичар, 180 ЕСПБ, 
на Стоматолошком факултету, који је носилац, уписаће се укупно 20 
самофинансирајућих студената.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 06-2837/3)

 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 7. јула 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Шумарског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 2. јуна 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

Шумарски факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 2. јуна 2021. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
1. јула 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 7. јула 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61212-2548/3-21)

 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 7. јула 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 20. маја 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

Факултет ветеринарске медицине („Факултет“) доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 20. 
маја 2021. године, ради давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 
тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
1. јула 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 7. јула 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61212-2257/3-21)

 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 
7. јула 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Грађевинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 6. маја 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

Грађевински факултет („Факултет“) доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 6. маја 2021. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
1. јула 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 7. јула 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61212-2259/3-21)

 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: 61201-2740/17-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Мир, безбедност и развој (Peace, Security and Development), на српском 
и енглеском језику, 60 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. 
ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог за 
међународне послове.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/33-21)

 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: 61201-2670/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Језик, књижевност, култура, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-605/2014-04 од 17. априла 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2670/6-21)

 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: 61201-2670/3-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Српски језик и књижевност, 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 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-603/2014-04 од 6. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2670/7-21)

 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: 61201-2653/2-21 од 1. јула 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 7. 
јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма основних академских 
студија, Српски језик и књижевност, 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 17. јуна 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 612-00-00603/2014-04 од 
6. фебруара 2015. године. Допуна се односи на увођење изборних 
предмета: „Српски као страни језик 1”, „Српски као страни језик 
2”, „Српски као страни језик 3”, „Српски као страни језик 4”, 
„Српски као страни језик 5”, „Српски као страни језик 6”, „Увод 
у српску културу 1”, „Увод у српску културу 2”, „Интерпретација 
некњижевних текстова 1”, „Интерпретација некњижевних текстова 
2”, „Традиција и обичаји у српској култури 1” и „Традиција и обичаји 
у српској култури 2”. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. маја 2021. године. 
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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, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2653/3-21)

 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: 61201-2670/4-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Српскa 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 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-604/2014-04 од 6. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2670/8-21)

 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: 61201-2670/5-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Српскa 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 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-602/2014-04 од 6. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2670/9-21)

 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: 61201-2741/5-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Социјална политика и социјални рад, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 20. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2741/9-21)

 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: 61201-2741/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2741/6-21)

 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: 61201-2741/4-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 6. марта 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2741/8-21)

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



Гласник Универзитета у Београду26

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: 61201-2741/3-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2741/7-21)

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



Година LIX, број 227, 8. јул 2021. 27

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: 61201-2671/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-601/2014-04 од 6. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2671/5-21)

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



Гласник Универзитета у Београду28

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: 61201-2671/3-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-600/2014-04 од 6. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2671/6-21)

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



Година LIX, број 227, 8. јул 2021. 29

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: 61201-2671/4-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Српски као страни језик, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 22. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1155/2013-04 од 8. маја 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 21. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2671/7-21)

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



Гласник Универзитета у Београду30

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: 61201-2740/7-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 2. октобра 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/23-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 227, 8. јул 2021. 31

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: 61201-2740/8-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 2. октобра 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/24-21)

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



Гласник Универзитета у Београду32

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: 61201-2740/12-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Јавна управа, локална самоуправа и јавне 
политике, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 

поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 8. маја 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/28-21)

 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-
2740/15-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Интердисциплинарне мастер студије Југоисточне 
Европе (Joint Master Programme in Southeast European Studies), на 
енглеском језику, 120 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 2015. год. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/31-21)

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



Гласник Универзитета у Београду34

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-
2740/4-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Међународне студије (са 6 модула: Међународна 
политика, Студије САД, Међународно хуманитарно право и право 
људских права, Европске студије, Глобалне и стратешке студије, Студије 
савременог Балкана), 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма из тачке 
1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 2015. год. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/20-21)

 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: 61201-2740/11-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 20. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/27-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

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: 61201-2740/3-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Студије политике (са 4 модула: Демократија 
и демократизација, Избори и изборне кампање, Kомпаративне 
регионалне студије, Политичке институције, јавна администрација и 
јавни сектор), 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 

поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1976/2008-04 од 
25. априла 2009. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/19-21)

 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: 61201-2740/10-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 20. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/26-21)

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



Гласник Универзитета у Београду38

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: 61201-2740/16-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Социјална политика (са 2 модула: Kреирање и 
анализа социјалне политике, Социјална заштита), 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 20. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/32-21)

 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: 61201-2740/6-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Политиколошке студије религије, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 20. 
фебруара 2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/22-21)

 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: 61201-2740/14-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Политичко насиље и држава, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 29. маја 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/30-21)

 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: 61201-2740/13-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Политички систем и привредни развој, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 8. маја 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/29-21)

 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: 61201-2740/5-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Политичка аналитика – партије, избори, демократија, 
60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 23. октобра 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/21-21)

 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: 61201-2740/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/18-21)

 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: 61201-2740/9-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 25. јуна 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-86/2014-04 од 3. априла 
2015. год. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61201-2740/25-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 42 став 1 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 56 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука бр: 06-2913/2-21 од 6. јула 2021. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ одлука о укидању 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 5. јула 2021. године, 
поднео Универзитету у Београду предлог одлуке о укидању студијског 
програма мастер академских студија из тачке 1 ове одлуке, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00218/4/2020-03 од 18. марта 2021. године.

Грађевински факултет је 2020. године поднео захтев за акредитацију 
студијског програма мастер академских студија Грађевинарство (60 
ЕСПБ) са четири модула (Конструкције, Хидротехника и водно-
еколошко инжењерство, Путеви, железнице и аеродроми и Менаџмент 
технологије и информатика у грађевинарству), јер у тренутку припреме 
документације за акредитацију студијског програма нису постојали 
услови за акредитацију петог модула на овом студијском програму – 
Грађевинска геотехника, који је био акредитован у претходном циклусу 
акредитације. Након добијања одлуке о акредитацији студијског 
програма мастер академских студија Грађевинарство (60 ЕСПБ) са 
четири модула, стекли су се услови за акредитацију и петог модула 
– Грађевинска геотехника и повећање броја студената. С обзиром да 
је Факултет поднео нови захтев за акредитацију студијског програма 
мастер академских студија Грађевинарство (60 ЕСПБ), овог пута са 
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пет модула и већим бројем студената, у складу са важећим прописима, 
то је нужно да се донесе одлука о укидању студијског програма мастер 
академских студија Грађевинарство (60 ЕСПБ) са четири модула, 
како би било избегнуто постојање два студијска програма мастер 
академских студија Грађевинарство (60 ЕСПБ) на Факултету. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог одлуке на 
седници одржаној 24. јуна 2021. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној 5. и 6. јула 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и донело предлог одлуке, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 06-2913/3-21)

 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 
Економског факултета бр. 1634/1 од 27. маја 2021. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-
2469/2-21 од 15. јуна 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Жарковић Ракић, ванредни професор, у 
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Економски 
факултет, за ужу научну област Економска теорија и анализа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови” бр. 928 од 7. априла 2021. године, 
као и на инернет страници Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Економска 
теорија и анализа.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. маја 2021. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јелена Жарковић Ракић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 31. маја 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 8. јуна 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Јелена 
Жарковић Ракић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2469/3-21)

 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 
Економског факултета бр. 1633/1 од 27. маја 2021. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-
2468/2-21 од 15. јуна 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ђорђе Митровић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Економски 
факултет, за ужу научну област Економска теорија и анализа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови” бр. 927 од 31. марта 2021. године, 
као и на инернет страници Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Економска 
теорија и анализа.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. априла 2021. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ђорђе Митровић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 31. маја 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 8. јуна 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Ђорђе 
Митровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2468/3-21)

 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 Пољопривредног факултета, бр: 400/8-2/2 
од 27. маја 2021. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-02 бр: 61202-2466/2-21 од 24. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирјана Пешић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. 
фебруара 2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Биохемија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 12. априла 2021. године, 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирјана Пешић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. маја 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 17. јуна 2021. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Мирјана Пешић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2466/3-21)

 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 Пољопривредног факултета, бр: 400/8-2/3 од 
27. маја 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-2441/2-21 од 8. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. 
марта 2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Управљање 
безбедношћу и квалитетом хране, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 10. маја 2021. године, преко 
сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Нада Шмигић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. маја 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 1. јуна 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Нада Шмигић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2441/3-21)

 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 Пољопривредног факултета, бр: 400/8-2/4 од 
27. маја 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-2440/2-21 од 8. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгана Божић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Хербологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хербологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 10. маја 2021. године, преко 
сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Божић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. маја 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 1. јуна 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Драгана Божић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2440/3-21)

 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 Пољопривредног факултета, бр: 400/8-2/5 од 
27. маја 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-2439/2-21 од 8. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Ђуровић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Посебно воћарство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Посебно воћарство, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 10. маја 2021. године, преко 
сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејан Ђуровић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. маја 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 1. јуна 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
8. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Дејан Ђуровић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2439/3-21)

 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 Пољопривредног факултета, бр: 400/8-2/1 од 
27. маја 2021. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-02 бр: 61202-2438/2-21 од 8. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Димитријевић Петровић, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни 
факултет, за ужу научну област Пољопривредна техника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. марта 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Пољопривредна 
техника, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 10. маја 2021. године, преко 
сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александра Димитријевић Петровић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет је 28. маја 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.



Гласник Универзитета у Београду60

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 1. јуна 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној 8. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Александра 
Димитријевић Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2438/3-21)

 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. 02-1109/2 од 28. маја 2021. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
бр. 61202-2541/2-21 од 15. јуна 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бојан 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 у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови” од 3. марта 2021. 
године, 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 22. марта 2021. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 13. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бојан Ковачевић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 8. јуна 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 8. јуна 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Бојан 
Ковачевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2541/3-21)

 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. 02-1110/2 од 28. маја 2021. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
бр. 61202-2543/2-21 од 15. јуна 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Ђукановић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
политичких наука, за ужу научну област Међународне студије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука („Факултет“) је у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови” од 3. марта 2021. 
године, као и на инернет страници Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Међународне студије.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. априла 2021. године, 
објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 13. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Ђукановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 8. јуна 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 8. јуна 2021. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 15. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Драган 
Ђукановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2543/3-21)

 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 Технолошко-металуршког факултета, 
број: 36/19 од 17.6.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-2717/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ацо Јанићијевић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну област Техничка физика и физичка електроника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 30. 
децембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Техничка 
физика и физичка електроника, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. априла 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 дана 17. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ацо Јанићијевић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 22. јуна 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 24. јуна 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. јула 2021. године дало је мишљење да се др Ацо Јанићијевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2717/3-21)

 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 Машинског факултета, број: 603/6 од 
17.6.2021. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-2708/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Бакић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Технологија материјала – Машински материјали и заваривање и 
сродни поступци.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет („Факултет“) је дана 21. априла 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Технологија материјала – 
Машински материјали и заваривање и сродни поступци, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. маја 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 дана 17. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордана Бакић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 23. јуна 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 24. јуна 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. јула 2021. године дало је мишљење да се др Гордана Бакић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2708/3-21)

 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 Електротехничког факултета, број: 524/8 од 
17.6.2021. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-2702/2-21 од 1. јула 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Поњавић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну 
област Електроника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет („Факултет“) је дана 24. марта 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Електроника, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. маја 2021. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 9. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Поњавић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 18. јуна 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 24. јуна 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 1. јула 2021. године дало је мишљење да се др Милан Поњавић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7. јула 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2702/3-21)

 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 Факултета безбедности, бр. 
223/16 од 28. априла 2021. године и мишљења Већа научних области 
правно-економских наука, бр. 61202-2190/2-21 од 15. јуна године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Мирославу Младеновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет безбедности, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета безбедности („Факултет”), на 
седници одржаној 28. априла 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Мирославу Младеновићу, за две школске године, 2021/2022 и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 15. јуна 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, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2190/3-21)

 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 („Сл. 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, 178/14), а на предлог 
Филолошког факултета, број: 672/1 и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука од 7. јунa 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејан Јовић, редовни професор Факултета 
политичких знаности Свеучилишта у Загребу, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука доставио је образложени предлог 
број: 08-1061/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 13. маја 
2021. године да се др Дејан Јовић, редовни професор Факултета 
политичких знаности Свеучилишта у Загребу, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 7. јуна 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 и предложило Сенату доношење одлуке о избору гостујућег 
професора, што је Сенат усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2369/3-21)

 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 („Сл. 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, 178/14), а на предлог 
Филолошког факултета, број: 672/1 и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука од 1. јулa 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 7. јула 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Вацлав Штјепанек, доцент Института за славистику 
Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну, у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
1983/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 24. маја 2021. 
године да се др Вацлав Штјепанек, доцент Института за славистику 
Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 1. јула 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 и предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 7. јул 2021. године; Број: 61202-2434/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), а на предлог Наставно и научно-уметничког већа 
Архитектонског факултета од 28. јуна 2021. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Владан Ђокић, редовни професор 
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

2. Именујe се др Александра Ступар, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 8. јул 2021. године; Број: 612-2871/2-21)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


