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На основу чл. 43 и 48 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. 
априла 2021. године, донео је

П Р А В И Л Н И К  
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ  
ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о минималним условима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 192/16, 195/16, 199/17 и 203/18), у члану 13 после 
Табеле Г2 додају се речи:

„Напомене:
У области Физичко васпитање и спорт, спортски резултати 

такмичара и тренера у олимпијским спортовима у сениорској 
конкуренцији изједначавају се радовима разврстаним према М 
категоризацији на следећи начин:

М21 – освојена медаља на Олимпијским играма
М22 – освојена медаља на светским првенствима
М23 – освојена медаља на европским првенствима
М24 – освојена медаља на Медитеранским играма, Универзијади, 

студентском првенству света и балканским првенствима
М31 – учешће на Олимпијским играма
М32 – учешће на светским првенствима
М33 – учешће на европским првенствима
М50 – освојена медаља на државним првенствима.

Учешћа на Олимпијским играма, као и на светским и европским 
првенствима, вреднују се и за судије на тим такмичењима.“
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Члан 2
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 14. април 2021. године; Број: 612-1143/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 5 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 - др. закон, 6/20 - др. закон, 11/21 - др. пропис), чл. 41 ст. 1 тач. 5 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета у 
Београду – Ректората за период јануар-децембар 2020. године.

Буџетски дефицит за 2020. годину износи 67.298.298,12 динара, 
који у целости кориговати:

– са конта 311712 пренета неутрошена средства за посебне 
намене у износу од 431.187,22 динара за исказане позитивне курсне 
разлике и

– са конта 321311 нераспоређен вишак прихода из ранијих година 
у износу од 402.849.218,04 динара. 

Из укупно оствареног коригованог суфицита у износу од 
335.982.107,14 динара износ од 254.396.000 динара пренети на 
наменски опредељена средства за трошење у наредној години на 
позицији 311712, у складу са усвојеним Финансијским планом 
Универзитета у Београду за 2021. годину, и то за: за наменска трошења 
из средстава донација 238.822.000 динара, наменска трошења из 
средстава студијских програма 8.000.000 динара и наменско трошење 
сопствених прихода Ректората 7.574.000 динара.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
и члана 9 Правилника о раду Универзитетског центра за развој 
каријере и саветовање студената („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 136/07), Савет Универзитета, на седници одржаној 26. фебруара 
2021. године, донео је следећу

О Д Л У К У

У Одлуци о утврђивању начина финансирања Универзитетског 
центра за развој каријере и саветовање студената, бр. 612-1397/1-18 од 
17. јуна 2008. године, тачка 1. мења се и гласи:

„1. Универзитетски центар за развој каријере и саветовање 
студената (у даљем тексту: Центар) финансираће се износом од 100,00 
динара (и словима: сто динара), који ће уплаћивати сви студенти 
факултета у саставу Универзитета у Београду приликом уписа.“

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 5

На основу члана 3 став 5 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. 
фебруара 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

На основу одлуке Већа института од 12. фебруара 2021. године 
верификује се мандат др Саше Дујка, научног саветника Института за 
физику, као новог члана Савета из реда представника Универзитета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације Косте Мигрића, број: 06-
301/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Косте 
Мигрића, због истека мандата: 
1. Др Александар Петровић, професор Машинског факултета,
2. Др Мирољуб Милинчић, професор Географског факултета,
3. Др Милан Мартић, професор Факултета организационих наука,
4. Др Мелина Калагасидис Крушић, професор Технолошко-
металуршког факултета 
5. Др Милош Станковић, доцент Правног факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. децембра 
2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 
2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Милана 
Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, због истека мандата: 
1. Др Маја Леви-Јакшић, професор Факултета организационих наука,
2. Др Дејан Трифуновић, професор Економског факултета,
3. Др Иван Алексић, професор Грађевинског факултета,
4. Др Данијела Максимовић-Иванић, научни саветник,
5. Дејан Ђокић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4 од 24. јануара 2012. године 
и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације „Нови 
добротвори Универзитета у Београду“, због истека мандата: 
1. Др Радивоје Митровић, професор Машинског факултета,
2. Др Славиша Станковић, професор Биолошког факултета,
3. Др Милош Недељковић, професор Машинског факултета, 
4. Др Татјана Јованић, професор Правног факултета,
5. Др Саша Ранђеловић, професор Економског факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/8-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Фондације Oлге и Миодрага Л. 
Панића, број: 06-296/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Oлге и 
Миодрага Л. Панића, због истека мандата: 
1. Др Владица Цветковић, професор Рударско-геолошког факултета,
2. Др Јелена Антић-Станковић, професор Фармацеутског факултета,
3. Др Јелена Паројчић, професор Фармацеутског факултета, 
4. Др Татјана Симић, професор Медицинског факултета,
5. Тијана Панић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, број: 06-
298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације „Сестре 
Булајић“, због истека мандата: 
1. Др Владимир Мако, професор Архитектонског факултета,
2. Проф. др Драгица Крговић, представник оснивача Фондације,
3. Др Љиљана Дамјановић-Василић, професор Факултета за физичку 
хемију, 
4. Др Миодраг Матељевић, професор Математичког факултета,
5. Јагош Стојановић, студент проректор.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/10-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-
292/9-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Ђоке 
Влајковића, због истека мандата: 
1. Др Драгана Милић, професор Хемијског факултета,
2. Др Александра Перић-Грујић, професор Технолошко-металуршког 
факултета,
3. Др Влатка Вајс, професор Института за хемију, технологију и 
металургију,
4. Др Драган Војводић, професор Филозофског факултета.

II РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Задужбине Ђоке 
Влајковића, услед смрти: 
1. Др Борис Лончар, професор Технолошко-металуршког факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/11-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Задужбине Вeселина Лучића, број: 06-
291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Вeселина 
Лучића, због истека мандата: 
1. Др Софија Стефановић, професор Филозофског факултета,
2. Др Вера Иланковић, професор Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију,
3. Др Милан Дамњановић, професор Физичког факултета, 
4. Др Милица Костић-Станковић, професор Факултета организационих 
наука,
5. Др Миодраг Марковић, професор Филозофског факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/12-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, 
број: 06-17571/11-12 од 23. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Љубице М. 
Здравковић, због истека мандата: 
1. Др Љубодраг Савић, професор Грађевинског факултета,
2. Др Јелена Лепетић, професор Правног факултета,
3. Др Мирјана Вујашковић, професор Стоматолошког факултета,
4. Др Снежана Дабић, доцент Правног факултета.

II РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Задужбине Љубице М. 
Здравковић, услед смрти: 
1. Др Борис Лончар, професор Технолошко-металуршког факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/13-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду14

На основу члана 15 Статута Задужбине Гашић др Живана, број: 
06-297/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Гашић др 
Живана, због истека мандата: 
1. Др Александар Липковски, професор Математичког факултета,
2. Др Владимир Мако, професор Архитектонског факултета,
3. Др Александар Цвјетић, професор Рударско-геолошког факултета, 
4. Др Ана Ћирић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић”,
5. Јован Ђурић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/14-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута „Задужбине Глише и Марије Ракић 
из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору „Задужбине Глише и 
Марије Ракић из Земуна“, због истека мандата: 
1. Др Бојан Бабић, професор Машинског факултета,
2. Др Војин Недељковић, професор Филозофског факултета,
3. Др Јелица Протић, професор Електротехничког факултета, 
4. Др Милун Крстић, професор Шумарског факултета,
5. Дамјан Ровинац, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/15-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду16

На основу члана 16 Статута Задужбине „Луке Ћеловића-
Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине „Луке 
Ћеловића-Требињца“, због истека мандата: 
1. Др Зоран Ђукановић, професор Архитектонског факултета,
2. Др Александар Петровић, професор Машинског факултета, 
3. Др Ђорђе Фира, професор Биолошког факултета,
4. Др Милош Станковић, доцент Правног факултета,
5. Димитрије Живковић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/16-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 17

На основу члана 19 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Миливоја 
Јовановића и Луке Ћеловића, због истека мандата: 
1. Др Слађана Бенковић, професор Факултета организационих наука,
2. Др Драгана Милић, професор Хемијског факултета, 
3. Др Јелена Филиповић, професор Економског факултета,
4. Др Урош Новаковић, доцент Правног факултета, 
5. Ана Грчић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/17-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду18

На основу члана 17 Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Светозара 
Видаковића и жене Магдалене, због истека мандата: 
1. Др Небојша Васић, професор Рударско-геолошког факултета,
2. Др Влатка Вајс, професор Института за хемију, технологију и 
металургију, 
3. Др Јелена Лепетић, професор Правног факултета,
4. Др Филип Бојић, доцент Правног факултета, 
5. Момчило Цветковић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/18-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Влајка 
Каленића, због истека мандата: 
1. Др Миомир Јакшић, професор Економског факултета,
2. Др Дејан Петровић, професор Факултета организационих наука, 
3. Др Ирена Јанковић, професор Економског факултета,
4. Др Никола Бодирога, професор Правног факултета, 
5. Михаило Ђурђевић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/19-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду20

На основу члана 16 Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 24. 
јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације „Mr Ph 
Љубица Војтех Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, због 
истека мандата: 
1. Др Нада Ковачевић, професор Фармацеутског факултета,
2. Др Марко Бацковић, професор Економског факултета, 
3. Др Гордана Поповић, професор Фармацеутског факултета,
4. Проф. др Милена Драгичевић-Шешић, представник оснивача 
Фондације,
5. Марко Стојаковић, студент.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/20-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 14 Статута Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, број: 06-4636/3-15 од 20. октобра 
2015. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 
2021. године, донео је:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, услед смрти: 
1. Др Борис Лончар, професор Технолошко-металуршког факултета.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/21-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду22

На основу члана 15 Статута Фондације Косте Мигрића, број: 06-
301/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Косте Мигрића: 
1. Др Александар Петровић, ЈМБГ: , редовни 
професор Машинског факултета,
2. Др Мирољуб Милинчић, ЈМБГ: , редовни 
професор Географског факултета,
3. Др Милан Мартић, ЈМБГ:, редовни професор 
Факултета организационих наука,
4. Др Мелина Калагасидис Крушић, ЈМБГ: , 
редовни професор Технолошко-металуршког факултета 
5. Др Милош Станковић, ЈМБГ: , доцент 
Правног факултета.

 
II Мандат чланова Одбора Фондације Косте Мигрића траје 

четири године.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/22-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26. децембра 
2011. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 
2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Милана 
Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 
1. Др Маја Леви-Јакшић, ЈМБГ: , редовни 
професор Факултета организационих наука, 
2. Др Гордана Кокеза, ЈМБГ: , редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета,
3. Др Радомир Мијаиловић, ЈМБГ: , редовни 
професор Саобраћајног факултета,
4. Др Данијела Максимовић-Иванић, ЈМБГ: , 
научни саветник Института за биолошка истраживања «Синиша 
Станковић»,
5. Мирослав Дешић, ЈМБГ: , студент Факултета 
политичких наука.

II Мандат чланова Одбора Фондације Милана Стефановића-
Смедеревца и Супруге Даринке траје четири године. Изузетно, мандат 
члана Одбора Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и Супруге 
Даринке – представника студента траје једну годину.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/23-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду24

На основу члана 15 Статута Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4 од 24. јануара 2012. године 
и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“: 
1. Др Радивоје Митровић, ЈМБГ:, редовни 
професор Машинског факултета,
2. Др Славиша Станковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Биолошког факултета,
3. Др Татјана Јованић, ЈМБГ: , редовни професор 
Правног факултета, 
4. Др Никола Танић, ЈМБГ: , научни саветник 
Института за биолошка истраживања,
5. Др Маја Ћупић, ЈМБГ: , редовни професор 
Медицинског факултета.

II Мандат чланова Одбора Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“ траје четири године. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/24-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16 Статута Фондације Oлге и Миодрага Л. 
Панића, број: 06-296/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Oлге и Миодрага 
Л. Панића: 

1. Др Владица Цветковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Рударско-геолошког факултета,

2. Др Јелена Антић-Станковић, ЈМБГ: , 
редовни професор Фармацеутског факултета, 

3. Др Татјана Симић, ЈМБГ: , редовни 
професор Медицинског факултета,

4. Др Јелена Паројчић, ЈМБГ: , редовни 
професор Фармацеутског факултета, 

5. Катарина Телебак, ЈМБГ: , студент 
Машинског факултета.

II Мандат чланова Одбора Фондације Олге и Миодрага Л. Панића 
траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Фондације Олге 
и Миодрага Л. Панића – представника студента траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/25-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду26

На основу члана 17 Статута Фондације „Сестре Булајић“, број: 06-
298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Сестре Булајић“: 
1. Др Владимир Мако, ЈМБГ: , редовни 

професор Архитектонског факултета, 
2. Др Предраг Јаничић, ЈМБГ: , 

представник  оснивача Фондације,
3. Др Љиљана Дамјановић-Василић, ЈМБГ: , 

редовни професор Факултета за физичку хемију,
4. Др Марија Николић, ЈМБГ: , редовни 

професор Технолошко-металуршког факултета,
5. Јагош Стојановић, ЈМБГ: , студент 

проректор.

II Мандат чланова Одбора Фондације „Сестре Булајић“ траје 
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Сестре 
Булајић“ – представника студента траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/26-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-
292/9-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Ђоке Влајковића: 
1. Др Драгана Милић, ЈМБГ: , редовни професор 
Хемијског факултета,
2. Др Александра Перић-Грујић, ЈМБГ: , редовни 
професор Технолошко-металуршког факултета,
3. Др Лукас Расулић, ЈМБГ: , редовни професор 
Медицинског факултета,
4. Др Драган Војводић, ЈМБГ: , редовни 
професор Филозофског факултета, 
5. Др Биљана Божић-Недељковић, ЈМБГ: , 
редовни професор Биолошког факултета.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Ђоке Влајковића траје 
четири године. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/27-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду28

На основу члана 16 Статута Задужбине Вeселина Лучића, број: 06-
291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Веселина Лучића: 
1. Др Бранимир Јованчићевић, ЈМБГ: , 

редовни професор Хемијског факултета,
2. Др Ана Ивановић, ЈМБГ: , редовни 

професор Биолошког факултета,
3. Др Јелена Костић-Томовић, ЈМБГ: , 

редовни професор Филолошког факултета,
4. Др Дејан Нешић, ЈМБГ: , редовни 

професор Медицинског факултета, 
5. Др Радмила Јаничић, ЈМБГ: , редовни 

професор Факултета организационих наука.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Веселина Лучића траје 
четири године. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/28-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута Задужбине Љубице М. Здравковић, 
број: 06-17571/11-12 од 23. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Љубице М. 
Здравковић: 
1. Др Ненад Радовић, ЈМБГ: , редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета,
2. Др Александар Маринковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Машинског факултета,
3. Др Мирјана Вујашковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Стоматолошког факултета,
4. Др Снежана Дабић, ЈМБГ: , доцент Правног 
факултета, 
5. Др Јелена Лепетић, ЈМБГ: , ванредни 
професор Правног факултета.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић 
траје четири године. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/29-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

На основу члана 15 Статута Задужбине Гашић др Живана, број: 
06-297/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Гашић др Живана: 
1. Др Владимир Мако, ЈМБГ: , редовни професор 
Архитектонског факултета, 
2. Др Јаков Нишавић, ЈМБГ: , редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине,
3. Др Ана Ћирић, ЈМБГ: , научни саветник 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић”,
4. Др Александар Цвјетић, ЈМБГ: , ванредни 
професор Рударско-геолошког факултета,
5. Алекса Шкундрић, ЈМБГ: , студент Правног 
факултета.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Гашић др Живана траје 
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Гашић др 
Живана – представника студента траје једну годину.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/30-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута „Задужбине Глише и Марије Ракић 
из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора „Задужбине Глише и Марије 
Ракић из Земуна“:
1. Др Бојан Бабић, ЈМБГ: , редовни професор 
Машинског факултета,
2. Др Војин Недељковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Филозофског факултета,
3. Др Марко Ракин, ЈМБГ: , редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета,
4. Др Јелица Протић, ЈМБГ: , редовни професор 
Електротехничког факултета, 
5. Илија Тодоровић, ЈМБГ: , студент Технолошко-
металуршког факултета.

II Мандат чланова Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић 
из Земуна“ траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“ – представника студента 
траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/31-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

На основу члана 16 Статута Задужбине „Луке Ћеловића-
Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине „Луке 
Ћеловића-Требињца“:
1. Др Зоран Ђукановић, ЈМБГ: , редовни 
професор Архитектонског факултета, 
2. Др Александар Петровић, ЈМБГ: , редовни 
професор Машинског факултета,
3. Др Ђорђе Фира, ЈМБГ: , редовни професор 
Биолошког факултета,
4. Др Милош Станковић, ЈМБГ: , доцент 
Правног факултета,
5. Ана Ћурић, ЈМБГ: , студент Рударско-
геолошког факултета.

II Мандат чланова Одбора Задужбине „Луке Ћеловића-Требињца“ 
траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине „Луке 
Ћеловића-Требињца“ – представника студента траје једну годину.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/32-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22. децембра 2011. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Миливоја 
Јовановића и Луке Ћеловића: 
1. Др Мирјана Стајић, ЈМБГ: , редовни професор 
Биолошког факултета, 
2. Др Владимир Обрадовић, ЈМБГ: , редовни 
професор Факултета организационих наука,
3. Др Драгана Милић, ЈМБГ: , редовни професор 
Хемијског факултета,
4. Др Јелена Филиповић, ЈМБГ: , редовни 
професор Економског факултета,
5. Јована Перић, ЈМБГ: , студент Факултета 
политичких наука.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића– представника 
студента траје једну годину.

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/33-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу члана 17 Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24. јануара 2012. године и 
члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 2021. 
године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Светозара 
Видаковића и жене Магдалене: 
1. Др Биљана Антонијевић, ЈМБГ: , редовни 
професор Фармацеутског факултета, 
2. Др Татјана Атанасијевић, ЈМБГ: , редовни 
професор Медицинског факултета,
3. Др Филип Бојић, ЈМБГ: , доцент Правног 
факултета,
4. Др Јелена Лепетић, ЈМБГ: , ванредни 
професор Правног факултета,
5. Ангелина Петковић, ЈМБГ: , студент 
Пољопривредног факултета.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Светозара Видаковића и 
жене Магдалене траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене – представника 
студента траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/34-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17 Статута Задужбине Влајка Каленића, број: 
06-17567/14-12 од 22. децембра 2011. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Влајка Каленића: 
1. Др Миомир Јакшић, ЈМБГ: , редовни професор 
Економског факултета, 
2. Др Ирена Јанковић, ЈМБГ: , ванредни 
професор Економског факултета,
3. Др Никола Бодирога, ЈМБГ: , редовни 
професор Правног факултета,
4. Др Дејан Петровић, ЈМБГ: , редовни професор 
Факултета организационих наука,
5. Сања Динић, ЈМБГ: , студент Факултета 
организационих наука.

II Мандат чланова Одбора Задужбине Влајка Каленића траје 
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Влајка 
Каленића – представника студента траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/35-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 16 Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 24. 
јануара 2012. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
26. фебруара 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Mr Ph Љубица 
Војтех Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“: 
1. Др Нада Ковачевић, ЈМБГ: , редовни професор 
Фармацеутског факултета, 
2. Др Марко Бацковић, ЈМБГ: , редовни 
професор Економског факултета,
3. Др Гордана Поповић, ЈМБГ: , редовни 
професор Фармацеутског факултета,
4. Проф. др Милена Драгичевић-Шешић, ЈМБГ: , 
представник оснивача Фондације,
5. Марко Стојаковић, ЈМБГ: , студент 
Стоматолошког факултета.

II Мандат чланова Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“ траје четири године. 
Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“ – представника студента 
траје једну годину. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/36-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 14 Статута Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, број: 06-4636/3-15 од 20. октобра 
2015. године и члана 24 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. фебруара 
2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“: 
1. Др Љубица Миловић, ЈМБГ: 1202965715040, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета. 

II Мандат члана Одбора Фондације „Гордане Јокић Кашиковић и 
Драгиша Кашиковић“ траје до 23. априла 2023. године. 

(Београд, 26. фебруар 2021. године; Број: 06-701/37-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020,214/2020 
и 217/20), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. 
марта 2021. године, усвојио је,

СТРАТЕГИЈУ МОБИЛНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ

Увод: Нова реалност
Универзитет у Београду препознаје и прати савремену динамику 

развоја образовања и науке, као и све брже промене свих сегмената 
друштва, и у складу са тим, своје активности и усмерења прилагођава 
променама и новим потребама. Крај 2019. године суочио је читаво 
човечанство са глобалном опасношћу и турбулентним потресима који 
су преко ноћи изменили околности, услове и оквире функционисања 
како појединаца, тако и читавих система, институција и држава. 

Новонастала ситуација нагласила је значај компетентности, 
одговорности, стратешког планирања и брзе и високе прилагодљивости 
образовних система појединостима и захтевима нове реалности. 
Наметнула се потреба да се у оквирима препознатих промена 
преиспитају и постојећи механизми и сви пратећи сервиси високог 
образовања, од којих су интернационализација и мобилност под 
директним утицајем све чешћих и динамичнијих промена у глобалним 
оквирима. С обзиром на то, итнернационализација и мобилност 
нераскидиво су везане за стратешко управљање ресурсима.

Разлози за редефинисање стратегије мобилности и 
постављање нових окосница

Од почетка програма Еразмус+ 2014-2021, који је у односу 
на претходне програме још чвршће објединио велики европски и 
међународни простор и у њега унео бројне новине, на перспективу 
Универзитета у Београду у контексту интернационализације и 
мобилности утицале су три велике и значајне промене: 

1. Промена статуса Републике Србије у оквиру Еразмус+ програма
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2. Прикључивање Универзитета у Београду универзитетској 
мрежи Circle-U

3. Пандемија изазвана ширењем вируса Covid-19
Ове промене препознате су и као главне окоснице редефинисане 

Стратегије о мобилности.

Циљеви и задаци
1. Промена статуса Републике Србије у оквиру Еразмус+ 

програма
Универзитет у Београду учествовао је у програму Еразмус+ од 

2015. године као високошколска институтција из партнерске земље, 
немајући иста права и обавезе као високошколске институције из 
програмских земаља (земље чланице ЕУ и придружене земље). 
У поменутом периоду Универзитет у Београду континуирано је 
остваривао изузетне резултате у погледу броја имплементираних 
мобилности, и изградње и јачања свих сегмената међународне 
сарадње у целини, што је од стране Европске комисије препознато 
као пример добре праксе у региону. С обзиром на то, Универзитет 
у Београду спремно је дочекао промену статуса Републике Србије у 
оквиру програма Еразмус+ из статуса партнерске у статус програмске 
земље, преузевши све обавезе и одговорности које тај статус носи. 

У складу са тим, у оквиру новог статуса Универзитет у Београду 
руководи се стратешким интересима и циљевима свих својих чланица, 
пратећи смернице и препоруке релевантних стратегија Републике 
Србије, имајући у виду одговорност према друштву у целини. Сама 
промена статуса кроз механизме међународне сарадње омогућава 
даље јачање капацитета Универзитета како у оквиру административне 
подршке, тако и у домену наставе и научно-истраживачког рада.

Остварени циљеви у претходном периоду обухватају:
• Изградњу административних капацитета кроз успостављање и 

побољшање процедура, обуку запослених, дизајн и израду алата за 
спровођење мобилности 

• Свеобухватну промоцију концепта мобилности на целом 
Универзитету и информисање студената и запослених о њеном значају, 
о чему сведочи пораст интересовања и број реализованих мобилности
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• Унапређење сарадње у области научно-истраживачког рада и 
иновација

• Унапређење наставе на Универзитету у Београду
• Повећање броја студијских програма на енглеском језику
• Аутоматско признавање кредита стечених на мобилности

У складу са новопреузетим обавезама и одговорностима, а у 
контексту нових глобалних околности, Универзитет у Београду ће 
се у новој фази Еразмус+ програма, до 2027. године, фокусирати на 
следеће циљеве:

• Унапређење свих до сада остварених резултата
• Реализација максималног броја доступних мобилности, као 

инструмент остваривања циљева Стратегије интернационализације и 
стратешких циљева даљег развоја Универзитета у Београду

• Јачање одрживости остварених сарадњи кроз стратешко 
усмеравање мобилности

• Стратешки приступ проблему одлива мозгова: повећање 
могућности за запослење кроз међународно искуство учесника на 
мобилности кроз студије и праксе, као препорука за локалне компаније, 
посебно чланице привредних комора са којима Универзитет у Београду 
има сарадњу

• Промоцију Универзитета у Београду на међународним 
тржиштима од интереса у циљу повећања броја страних студената, 
заједничког научно-истраживачког рада, унапређења наставе

• Промоција бренда и повећање видљивости Универзитета у 
Београду у међународним оквирима

• Допринос учешћу у универзитетској мрежи Circle-U

2. Прикључивање Универзитета у Београду универзитетској 
мрежи Circle-U

Учешће у водећим универзитетским асоцијацијама, мрежама и 
удружењима једно је од примарних опредељења Универзита у Београду, 
што обезбеђује боље позиционирање универзитета у међународним 
оквирима, као и лакшу сарадњу и комуникацију са страним партнерима 
и заједнички рад на решавању специфичних проблема и унапређењу 
наставе, научно-истраживачког рада и иновација. Универзитет у Београду 
је 2019. године постао члан престижне универзитетске мреже Circle-U.
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Circle-U део је иницијативе Европске комисије за стварање 
универзитетских мрежа широм континента. Циљ сваке мреже је 
стварање чврстих веза међу чланицама кроз олакшану мобилност 
студената и запослених, креирање заједничких студијских програма, 
јачање сарадње са привредом, као и усмереност на иновације и 
модернизацију наставе. Пројекат је одобрен у пројектном циклусу 
2019/20. године на 3 године. Поред Универзитета у Београду, мрежу 
чине престижни европски универзитети: University of Oslo, Humboldt-
Universität zu Berlin, King's College London, UCLouvain, Université de 
Paris, Aarhus University.

Предвиђено је да Универзитет у Београду у оквиру 7 радних 
пакета реализује читав низ активности које се, поред осталог, односе и 
на развијање заједничке политике и ИТ инфраструктуре за сарадњу и 
мобилност у оквиру мреже како би се осигурали заједнички приоритети 
и праксе међу свим чланицама мреже, обезбедило ефикасно управљање 
мобилностима и уговорима о размени, поједноставила физичка 
мобилност студената и запослених, омогућили виртуелна мобилност 
и комбиновано (blended) учење, као и сарадња у области дигиталног 
учења. Ово је посебно значајно имајући у виду епидемиолошку 
ситуацију у свету.

Како су студентске и наставне мобилности један од важних 
механизама реалзације циљева мреже, Универзитет у Београду 
опредељује део Еразмус+ мобилности ка партнерским универзитетима 
– чланицама мреже.

3. Пандемија изазвана ширењем вируса Covid-19
Криза изазвана вирусом Covid-19 има велики утицај на 

организацију високог образовања, посебно у аспекту иницијатива 
везаних за интернационализацију и међународну сарадњу. Учење 
на даљину присутно је већ дуго на Универзитету у Београду, а једно 
од стратешких опредељења Универзитета јесте даље јачање и развој 
свих аспеката учења на даљину. Епидемиолошка ситуација додатно 
је убрзала прихватање и разумевање значаја дигиталног учења као 
равноправног са традиционалним начином учења и наставе.

Додатно, због отежане реализације међународних путовања, 
поменута ситуација значајно је утицала на мећународну сарадњу и 
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остваривање мобилности. Ово је увело потребу да се дефинише и 
усвоји шире схватање мобилности које подразумева флексибилност 
и континуирано прилагођавање интерних система и инфраструктура 
у циљу остварења интереса студената и запослених на Универзитету. 

Раније постављени циљеви у контексту јачања дигиталног оквира 
неупитно су убрзани ширењем вируса Covid-19. Универзитет у Београду 
у наредном периоду убрзано ће радити на стварању могућности за 
такозвану opt-out онлајн мобилност, која је и иницијално предвиђена 
активностима у оквиру Circle-U мреже, а са циљем да се што већи 
број студената изложи искуству иностраног академског окружења, 
укључујући и ситуације у којима студенти нису у могућности да 
физички бораве на партнерској институцији у иностранству.

Модел opt-out онлајн мобилности подразумевао би могућност 
преласка са класичне мобилности на онлајн мобилност без последица 
по кандидата, уколико је одабрани кандидат из оправданих личних 
разлога или унапред утврђених спољних околности или више силе 
принуђен да прекине или сасвим одустане од реализације класичне 
мобилности у иностранству, уз услов да конкретни партнерски 
универзитет пристаје на такву измену, што се може и унапред 
регулисати и предвидети у уговору са сваким појединачним партнером.

Имајући у виду неизвесност и пројекције везане за будућу 
епидемиолошку ситуацију, Универзитет у Београду се припрема и 
убрзано прилагођава потребама и захтевима нове реалности, те ће у 
наредном периоду радити на паралелном развијању више начина за 
остваривање мобилности:

• академска (традиционална) мобилност
• комбинована мобилност
• виртуелна (онлајн) мобилност

У складу са тим, дефинисане су следеће кључне активности:
1. Јачање техничких и дигиталних капацитета у целини
2. Обука свих учесника у реализацији мобилности
3. Припрема дигиталног садржаја за реализацију комбиноване и 

виртуелне мобилности
4. Прилагођавање процедура за остваривање свих врста 

мобилности



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 43

Све активности и циљеве наведене у овом документу Универзитет 
у Београду спроводиће савесно и одговорно, строго поштујући све мере 
предострожности, пажљиво пратећи и прилагођавајући се ситуацији, 
у најбољем интересу свих учесника у реализацији мобилности.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 612-1591/1-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 Географског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. 
марта 2021. године, донео је 

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

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

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

– У складу са предлогом Географског факултета, на мастер 
академске студије Геопросторне основе животне средине, на српском 
језику, 60 ЕСПБ, уписаће се укупно 30 студената, 5 на терет буџета и 
25 самофинансирајућих.

(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике Србије 
о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета за студијски програм мастер академских студија 
Геопросторне основе животне средине, чији носилац је Географски 
факултет – 5 студената на терет буџета и 25 самофинансирајућих студената.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 06-1354/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20 
и 217/20) и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 24. мартa 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Милану Дамњановићу, редовном професору Физичког факултета, у 
пензији, у саставу:
1. Академик Никола Коњевић, професор емеритус Физичког факултета;
2. Др Маја Бурић, редовни професор, Физички факултет;
3. Др Татјана Вуковић, редовни професор, Физички факултет;
4. Др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет;
5. Др Александар Поповић, редовни професор, Хемијски факултет

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Mилану 
Дамњановићу, редовном професору Физичког факултета, у пензији, у 
року од 30 дана од дана именовања.

Реферат Стручна комисија доставља Сенату најкасније 40 дана 
од дана именовања.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 612-1175/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20 
и 217/20) и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 24. мартa 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Младену Лазићу, редовном професору Филозофског факултета, у 
пензији, у саставу:
1. Академик Владимир Костић, редовни професор, Медицински 
факултет;
2. Др Марија Богдановић, професор емеритус, Филозофски факултет;
3. Др Владимир Вулетић, редовни професор, Филозофски факултет;
4. Др Слободан Цвејић, редовни професор, Филозофски факултет;
5. Др Михаил Арандаренко, редовни професор, Економски факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Младену Лазићу, 
редовном професору Филозофског факултета, у пензији, у року од 30 
дана од дана именовања.

Реферат Стручна комисија доставља Сенату најкасније 40 дана 
од дана именовања.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 612-3986/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20 
и 217/20) и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 24. мартa 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Александру Седмаку, редовном професору Машинског факултета, у 
пензији, у саставу:
1. Др Радивоје Митровић, редовни професор, Машински факултет;
2. Др Ненад Зрнић, редовни професор, Машински факултет;
3. Др Љубодраг Тановић, редовни професор, Машински факултет;
4. Академик Владан Ђорђевић, редовни професор, у пензији, Машински 
факултет;
5. Др Бранко Ковачевић, професор емеритус, Електротехнички факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Александру 
Седмаку, редовном професору Машинског факултета, у пензији, у 
року од 30 дана од дана именовања.

Реферат Стручна комисија доставља Сенату најкасније 40 дана 
од дана именовања.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 612-845/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20 
и 217/20) и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 24. мартa 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Сими 
Аврамовићу, редовном професору Правног факултета, у пензији, у 
саставу:
1. Академик Љубомир Димић, редовни професор, Филозофски 
факултет;
2. Др Зоран Мирковић, редовни професор, Правни факултет;
3. Др Милена Полојац, редовни професор, Правни факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Сими Аврамовићу, 
редовном професору Правног факултета, у пензији, у року од 30 дана 
од дана именовања.

Реферат Стручна комисија доставља Сенату најкасније 40 дана 
од дана именовања.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61202-571/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20) и члана 6 Правилника о раду етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета 
у Београду бр. 193/16, 199/17, 203/18 и 215/20), а на предлог Студентског 
парламента и ректора Универзитета, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 24. марта 2021. године, донео је

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

1. Разрешава се чланства у Одбору за професионалну етику 
Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета. 

2. За члана Одбора за професионалну етику из реда студентских 
представника именује се Ненад Зарић, студент Хемијског факултета.

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

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

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 06-1354/1-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), Сенат Универзитета на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

За чланове Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета, из 
реда студентских представника, именују се:
1. Јана Димитријевић, Архитектонски факултет.
2. Милош Живковић, Учитељски факултет.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 06-1354/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 51

На основу члана 57 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
а на предлог ректора, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. 
јануара 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

У УПРАВНОМ ОДБОРУ „CIRCLE U. AISBL“

Именује се проф. др Ненад Зрнић, координатор ERASMUS 
пројекта „Circle U“, да представља и заступа интересе Универзитета 
у Београду у Управном одбору Европске универзитетске алијансе  
„Circle U“.

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

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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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 24. марта 2021. године, доноси

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању Статута 
Математичког факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 12. фебруара 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

Математички факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о усвајању Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 12. фебруара 2021. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
1. марта 2021. године, разматрао је Одлуку о усвајању Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61212-916/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
на предлог Већа за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2101/2-21 од 2. марта 2021. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. марта 
2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма заједничких мастер 
академских студија: „Уметност и дизајн видео игара“ (90 ЕСПБ).

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Математички факултет и Универзитет 
уметности у Београду.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер уметник дигиталних 
медија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 08. октобра 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из 
тачке 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 25. септембра 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 06-1354/2101/3-21)

 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: 61201-304/4-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 21. јануара 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. 612-00-76/2014-04 
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. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-304/6-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 55

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: 61201-304/3-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 21. јануара 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. 612-00-76/2014-04 
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. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-304/5-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1 тачка 
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 139/07), на предлог Већа групације техничко-технолошких наука, бр: 
61201-1091/2-21 од 4. марта 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Заштита животне средине у пољопривреди (на 
српском и енглеском језику), 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Пољопривредни факултет („Факултет“) је дана 11. фебруара 

2021. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Заштита животне 
средине у пољопривреди, 60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00256/2015-
04 од 20. марта 2015. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 27. јануара 2021. године. 

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

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61201-1091/3-21)

 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: 61201-448/2-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богослoвски факултет је дана 29. јануара 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. 612-00-34/2014-04 
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 29. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-448/3-21)

 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: 61201-449/2-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 29. јануара 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. 612-00-34/2014-04 
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 29. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-449/3-21)

 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: 61201-305/3-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 21. јануара 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. 612-00-76/2014-04 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 21. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-305/5-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број: 61201-305/4-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 21. јануара 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. 612-00-76/2014-04 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 21. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-305/6-21)

 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: 61201-450/2-21 од 22. фебруара 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија, Теологија, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 29. јануара 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. 612-00-34/2014-04 
од 20. 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 29. јануара 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, 24. март 2021. године; Број: 61201-450/3-21)

 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 Филолошког факултета, бр: 3275/1 од 23. 
новембра 2020 године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4427/4-20 од 23. фебруара 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Миодраг Вукчевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Германистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 22. октобра 2020. године, 
преко огласне табле и интернет странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. новембра 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Миодраг Вукчевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 14. децембра 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 15. децембра 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. децембра 2020. године закључком одложило 
разматрање давања мишљења Сенату Универзитета о избору др 
Миодрага Вукчевића у звање редовног професора и наложило 
Факултету да се најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
закључка технички уреди реферат, као и да се изврши исправка 
нетачних и непотпуних референци, Факултет је 27. јануара 2021. 
године доставио допуну.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. фебруара 2021. године дало је мишљење да се 
др Миодраг Вукчевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-4427/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 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: 400/4-
2/1 од 28. јануара 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-479/2-21 од 23. 
фебруара 2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. 
марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сретен Јелић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Општа социологија и социологија села.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. 
септембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Општа 
социологија и социологија села, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. новембра 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. јануара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сретен Јелић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 29. јануара 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 17. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. фебруара 2021. године дало је мишљење да се 
др Сретен Јелић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-479/3-21)

 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: 400/4-
2/2 од 28. јануара 2021. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, 02-02 бр: 61202-476/2-21 од 9. фебруара 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Радојковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених 
животиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 11. 
новембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Опште 
сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња, због истека 
изборног периода.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 28. јануара 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Драган Радојковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 29. јануара 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 2. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
9. фебруара 2021. године дало је мишљење да се др Драган Радојковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-476/3-21)

 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 Географског факултета, бр: 127 од 11. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-942/2-21 од 2. марта 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Горан Анђелковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област 
Физичка географија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Физичка географија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 26. јануара 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Горан Анђелковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 22. фебруара 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 24. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Горан Анђелковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-942/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду70

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), 
а на предлог Изборног већа Географског факултета, бр: 126 од 11. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-944/2-21 од 2. марта 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Стојковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област 
Географски информациони системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Географски 
информациони системи, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 18. јануара 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сања Стојковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 22. фебруара 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 24. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Сања Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-944/3-21)

 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 Географског факултета, бр: 125 од 11. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-943/2-21 од 2. марта 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа географија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 19. јануара 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Славољуб Јовановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 22. фебруара 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 24. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Славољуб Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-943/3-21)

 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 Географског факултета, бр: 128 од 11. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-941/2-21 од 2. марта 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Снежана Ђурђић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област 
Физичка географија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 23. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Физичка географија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 26. јануара 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Снежана Ђурђић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 22. фебруара 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 24. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 2. марта 2021. године дало је мишљење да се др 
Снежана Ђурђић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-941/3-21)

 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 Биолошког факултета, бр: 13/13 од 22. 
јануара 2021. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-02 бр: 61202-625/2-21 од 25. фебруара 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Томовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. новембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 28. децембра 2020. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. јануара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордана Томовић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 9. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 18. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
25. фебруара 2021. године дало је мишљење да се др Гордана Томовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-625/3-21)

 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 Факултета за физичку хемију, бр: 127 од 12. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-02 бр: 61202-787/2-21 од 25. фебруара 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Игор Пашти, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу научну 
област Физичка хемија-електрохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију (у даљем тексту Факултет) је 23. 
децембра 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физичка 
хемија-електрохемија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 16. јануара 2021. године, 
преко огласне табле, библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 12. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Игор Пашти изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 18. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 25. 
фебруара 2021. године дало је мишљење да се др Игор Пашти може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-787/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 73/18), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17) и Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог 
Изборног већа Шумарског факултета, бр: 01-3/7 од 24. фебруара 2021. 
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-02 
бр: 61202-1098/2-21 од 9. марта 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 11. новембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Искоришћавање 
шума и ловство са заштитом ловне фауне, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 22. јануара 2021. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 24. фебруара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Гачић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 2. марта 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 2. марта 2021. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
9. марта 2021. године дало је мишљење да се др Драган Гачић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-1098/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду82

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, бр: 202/1 од 28. 
јануара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-939/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгомир Марисављевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за 
ужу научну област Медицинска биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 2. 
децембра 2020. године, у публикацији „Послови”, на сајту Факултета 
и Универзитета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицинска биохемија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, у архиви и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. јануара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгомир Марисављевић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 19. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 2. 
марта 2021. године дало је мишљење да се др Драгомир Марисављевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-939/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7585/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-882/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (ортопедија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Горан Тулић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-882/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7703/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-881/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Маја Станојевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Микробиологија, 
због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Маја Станојевић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-881/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7247/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-880/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марија Пљеша Ерцеговац, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска и 
клиничка биохемија, због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Марија Пљеша 
Ерцеговац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-880/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 4773/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-879/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Весна Томић Спирић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (алергологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(алергологија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Весна Томић Спирић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-879/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 4842/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-878/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Перић Попадић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (алергологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(алергологија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Александра Перић 
Попадић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-878/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду94

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 5145/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-877/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Сопта, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Јелена Сопта може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-877/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду96

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 5145/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-876/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Опрић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-876/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду98

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 5129/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-875/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Радомир Наумовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (нефрологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(нефрологија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Радомир Наумовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-875/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7638/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-874/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (неурохирургија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Лукас Расулић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-874/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7638/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-873/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (неурохирургија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-873/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7255/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-872/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Илић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (пулмологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(пулмологија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Александра Илић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-872/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7491/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-871/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зорица Нешић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Фармакологија, 
клиничка фармакологија и токсикологија, због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Зорица Нешић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-871/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7627/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-870/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Драговић Лукић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Фармакологија, 
клиничка фармакологија и токсикологија, због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Гордана Драговић 
Лукић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-870/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 5134/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-869/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милица Деклева Манојловић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. јула 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интерна медицина 
(кардиологија), због потреба Факултета.

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

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Милица Деклева 
Манојловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-869/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 4986 /2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-868/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

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

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

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



Година LIX, број 223, 15. април 2021. 113

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Зоран Голубовић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-868/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 77465/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-867/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Војислав Парезановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Војислав Парезановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-867/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7435/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-866/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Лидија Кривокапић Докмановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Лидија Кривокапић 
Докмановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-866/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7376/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-865/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Јешић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-865/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7537/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-864/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Ђукић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
2. марта 2021. године дало је мишљење да се др Милан Ђукић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-864/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, бр: 7591/2 од 4. 
фебруара 2021. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-863/2-21 од 2. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владислав Вукомановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 7. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Педијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 17. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. фебруара 2021. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 2. 
марта 2021. године дало је мишљење да се др Владислав Вукомановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 24. марта 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, 24. март 2021. године; Број: 61202-863/3-21)

 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 Факултета организационих наука, број: 
05-02 бр. 4/16 од 24.2.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-1050/2-20 од 3. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Обрадовић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Интердисциплинарна истраживања у менаџменту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 9. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Интердисциплинарна 
истраживања у менаџменту, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. децембра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 24. фебруара 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Обрадовић изабере 
у звање редовног професора.

Факултет је дана 24. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25. фебруара 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 3. марта 2021. године дало је мишљење да се др Владимир 
Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 24. марта 
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, 24. март 2021. године; Број: 61202-1050/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Факултета организационих наука, број: 
05-02 бр. 4/2 од 27.1.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-786/2-20 од 3. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Луковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Информациони системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 28. октобра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Информациони 
системи, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. децембра 2020. 
године, објављивањем на огласној табли и у Библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 27. јануара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Луковић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 12. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25. фебруара 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 3. марта 2021. године дало је мишљење да се др Иван Луковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 24. марта 
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, 24. март 2021. године; Број: 61202-786/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, 
број: S1 186/10 од 29.1.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-471/2-20 од 3. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 2. децембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Инжењерство нафте 
и гаса, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. децембра 2020. 
године, објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 21. јануара 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Лековић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 1. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25. фебруара 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 3. марта 2021. године дало је мишљење да се др Бранко Лековић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 24. марта 
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, 24. март 2021. године; Број: 61202-471/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета, 
број: S1 180/7 од 23.2.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-1052/2-20 од 3. марта 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Цвјетић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Заштита на раду и заштита животне средине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 4. новембра 
2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Заштита на раду и 
заштита животне средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. јануара 2021. 
године, објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 18. фебруара 2021. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Цвјетић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет је дана 24. фебруара 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25. фебруара 
2021. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 3. марта 2021. године дало је мишљење да се др Александар 
Цвјетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 24. марта 
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, 24. март 2021. године; Број: 61202-1052/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 
6/20 - др. закон и 11/21 - др. пропис), односно чл. 65 ст. 2 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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), 
односно чл. 42 ст. 1 тач. 24 и чл. 43 ст. 4 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 24 ст. 3 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 183/15-пречишћени 
текст), а поводом приговора кандидата Милорада Јанића број: 2404/3 
од 6. априла 2009. године на одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број: 03-612-19/15/09 од 12. марта 2009. године 
и пресуде Управног суда, број 1У-16017/17 од 21. јануара 2021. године 
којом је уважена тужба др Милорада Јанића и поништена одлука 
Сената, број 612-20150/13-12 од 20. септембра 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Милорада Јанића на одлуку 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, бр: 612-
19/15/09 од 12. марта 2009. године. 

2. Потврђује се одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број 612-19/15/09 од 12. марта 2009. године, 
којом др Милорад Јанић није изабран у звање ванредног професора на 
Универзитету у Београду-Шумарски факултет за ужу научну област 
Геодезија. 

3. Ова одлука је коначна.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правоснажном пресудом Управног суда, број 1У-16017/17 од 21. 
јануара 2021. године, која је примљена на Универзитету 4. марта 2021. 
године, уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића и поништена 
је одлука Сената Универзитета у Београду број: 612-20150/13-12 од 
20. септембра 2017. године и предмет је враћен Сенату на поновно 
одлучивање. Управни суд је оценом навода тужбе, одговора на тужбу 
и списа предмета нашао да је тужба основана из следећих разлога:

По оцени суда оваква одлука и закључак Сената не може се 
прихватити као првилан, јер је оспорена одлука обухваћена битном 
повредом правила поступка из одредбе члана 199 став 2 Закона о 
општем управном поступку („Службени лист СРЈ, бр. 33/97, 31/2001, 
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), будући да не садржи довољне 
разлоге који с обзиром на утврђено чињенично стање упућују на одлуку 
каква је дата у дипозитиву. Суд сматра да се основано у тужби оспорава 
законитост одлуке Сената јер услови за избор по наведеном конкурсу 
нису цењени према Критеријумима који су били на снази у време 
објављивања конкурса, већ према Критеријумима који су ступили на 
снагу након тога, при чему оспорена одлука не садржи разлоге о томе 
који се критеријуми примењују у конкретном случају. Такође, Сенат 
Универзитета није дао разлоге због којих тужилац није изабран у 
звање ванредног професора, иако је Комисија за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима-Изборно веће Шумарског факултета, дала 
предлог првостепеном органу да се тужилац изабере у то звање и ни 
једном речју се не наводе разлози због којих није прихваћен предлог 
Комисије и у чему се састоји различито вредновање тужиочевог рада 
између Комисије и Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука. На основу изнетих разлога Управни суд је на основу члана 
40 став 2 и члана 42 став 1 Закона о управним споровима одлучио 
као у диспозитиву пресуде, с тим што су примедбе суда у погледу 
поступка из образложења ове пресуде обавезне за тужени орган-Сенат 
Универзитета, сагласно члану 69 став 2 истог закона. 

С обзиром на то да је Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС”, број 111/09) прописано да када суд поништи акт против 
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кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање поновног 
решавања по жалби (члан 69. Закона), Сенат Универзитета је на 
седници одржаној 24. марта 2021. године поново размотрио приговор 
др Милана Јанића, број 2404/3 од 6. априла 2009. године на одлуку 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612-
19/15/09 од 12. марта 2009. године, мишљење Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука од 23. јуна 2009. године по питању 
навода из приговора, као и примедбе суда у погледу поступка из 
образложења пресуде Управног суда, број 1У-16017/17 од 21. јануара 
2021. године и утврдио следеће:

Шумарски факултет је 30. септембра 2008. године у листу 
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за 
ужу научну област Геодезија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. новембра 2008. године 
преко Библиотеке и објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, на седници одржаној 
дана 18. децембра 2008. године, донело је одлуку о утврђивању предлога 
да се кандидат др Милорад Јанић изабере у звање ванредног професора.

Шумарски факултет је 15. јануара 2009. 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 5. марта 2009. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука („Веће“), 
на седници одржаној дана 12. марта 2009. године разматрало је захтев 
Шумарског факултета и утврдило да кандидат не испуњава услове 
за избор у звање ванредног професора прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду из разлога што 
нема ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
ради уручења кандидату 16. марта 2009. године.

На ову одлуку Већа кандидат др Милорад Јанић благовремено 
је изјавио приговор у коме је наведено да је образложење одлуке Већа 
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којом није изабран у звање ванредног професора због тога што, како је 
наведено, нема рад у научном часопису са SCI листе, супротно члану 
8. Критеријума у коме је наведено да ће се Критеријуми примењивати 
од 1.10.2008. године, из разлога што је поступак за избор у звање 
започео пре наведеног датума, те се не могу примењивати на предмете 
који су већ у поступку.

Сходно чл. 23 ст. 4 и 5 Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Веће је на седници одржаној 23. јуна 2009. године, разматрало приговор 
кандидате и утврдило да је приговор неоснован и да остаје при својој 
одлуци.

Веће је 24. јуна 2009. године доставило приговор кандидата и 
своје мишљење по питању навода из приговора Сенату, на надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јула 2009. године, 
разматрао је приговор кандидата и мишљење Већа по питању навода 
из приговора и утврдио да је приговор неоснован и да кандидат не 
испуњава услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању 
и чланом 124 Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука да 
се одбија приговор др Милорада Јанића и потврђује одлука Већа, број 
03-612-19/15/09 од 12. марта 2009. године.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Окружном суду 
у Београду дана 7.10.2009. године којом је тражио поништај коначне 
одлуке Сената Универзитета, број 150-9/XXXVII-4 oд 15.07.2009. 
године којом се одбија његов приговор и потврђује одлука Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука од 12.03.2009. године.

Поступајући по налогу суда Универзитет је дана 4. новембра 
2009. године доставио суду одговор на тужбу и све списе који се 
односе на овај предмет.

Правоснажном пресудом Управног суда-Одељења у Новом 
Саду, број III-3 У-14724/10(2009) од 22.07.2011. године уважена је 
тужба тужиоца др Милорада Јанића и поништена је одлука Сената 
Универзитета у Београду од 15.07.2009. године због недостатка 
записника са седнице Сената у списима предмета.

Сенат Универзитета, као највиши стручни орган, је на седници 
одржаној 16. маја 2012. године поново разматрао приговор проф. др 
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Милорада Јанића број: 2404/3 од 6.04.2009. године на одлуку Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 03-612-
19/15/09 од 12.03.2009. године и утврдио да је приговор неоснован 
и да кандидат не испуњава услове прописане чл. 64 и 65 Закона о 
високом образовању, чланом 124 Статута Универзитета у Београду као 
и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, из разлога наведених у одлуци Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број 03-612-19/15/09 од 
12.03.2009. године.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном суду 
у Београду дана 19.7.2012. године којом је тражио поништај коначне 
одлуке Сената Универзитета, број: 18831/XXXI-16 од 16.5.2012. године 
којом се одбија приговор др Милорада Јанића и потврђује одлука Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука од 16.03.2009. 
године. У тужби је наведено да је др Милорад Јанић испуњавао 
услове за избор у звање ванредног професора у моменту расписивања 
конкурса, јер су Критеријуми ступили на снагу 1.10.2008. године, дан 
после објављивања конкурса за избор у звање ванредног професора 
на Шумарском факултету, на који се тужилац пријавио. Тужилац је 
тражио и да се Управни суд упусти у мериторно одлучивање.

Поступајући по налогу суда Универзитет је 30. августа 2012. 
године доставио одговор на тужбу у коме је, између осталог, наведено 
да је Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08) 
прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 1. октобра 
2008. године, а да ступају на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета” (5. април 2008. године). С тим у вези, 
30. септембра 2008. године Универзитет је упутио допис деканима 
факултета, a пре тога и председницима већа научних области, да ће 
се приликом избора у звања наставника по конкурсима расписаним 
после 5. априла 2008. године, ови критеријуми примењивати од 1. 
октобра 2008. године. Дакле, на седницама већа научних области се од 
1. октобра 2008. године на све изборе у звања примењују Критеријуми, 
уколико је конкурс расписан после 5. априла 2008. године.

Правоснажном пресудом Управног суда, број 15 У-9562/12 од 
18.09.2014. године уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића и 
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поништена је одлука Сената Универзитета у Београду број: 18831/
XXXI-16 од 16.5.2012. године. Управни суд је оценом навода тужбе, 
одговора на тужбу и списа предмета нашао да је тужба основана из 
следећих разлога:

Тужилац је у поднетом приговору Сенату истицао да је конкурс 
за избор у звање ванредног професора објављен 30.9.2008. године, 
па сматра да се Критеријуми за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, који су ступили на снагу 1.10.2008. године, 
на основу којих је, између осталог, донета оспорена одлука, не могу 
применити на предмете који су у поступку.

Управни суд је оценио да је оспореном одлуком Сената повређен 
закон на штету тужиоца јер је у образложењу одлуке Сената само 
наведено да приговор није основан, али да нису цењени наводи 
приговора да је конкурс објављен 30.9.2018. године, а да услови за 
избор по наведеном конкурсу нису цењени према Критеријумима 
који су били на снази у време објављивања конкурса, већ према 
Критеријумима који су ступили на снагу након тога, због чега сматра 
да приговор није ни разматран, нити оспорена одлука садржи разлоге 
о томе који се критеријуми примењују у конкретном случају и који 
датум се узима као датум покретања поступка за избор у звање. При 
томе, разлози о датим наводима нису садржани ни у образложењу 
провостепене одлуке од 12.3.2009. године, нити је јасно означено 
применом којих Критеријума је цењена испуњеност услова за избор 
по наведеном конкурсу. Оспорена одлука је донета уз повреду одредбе 
чл. 235 ст. 2 Закона о општем управном поступку којом је прописано да 
се у образложењу другостепеног решења морају оценити сви наводи 
жалбе (приговора). Суд је имао у виду да је Универзитет у одговору 
на тужбу навео применом којих критеријума су цењени услови за 
избор по предметном конкурсу, али да то не отклања овај недостатак 
оспореног акта, јер је то требало да буде садржано у образложењу 
одлуке Сената.

С обзиром на то да је Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС”, број 111/09) прописано је да када суд поништи акт 
против кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање 
поновног решавања по жалби, Сенат Универзитета је на седници 
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одржаној 21.1.2015. године поново разматрао приговор кандидата 
др Милорада Јанића, број 2404/3 од 6.4.2009. године на одлуку 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612-
19/15/09 од 12.3.2009. године, као и мишљење Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука од 23.6.2009. године по питању 
навода из приговора.

На основу наведеног, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21. јануара 2015. године, утврдио је да је приговор др Милорада Јанића 
неоснован и да он не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона 
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду 
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, из следећих разлога:

1. Шумарски факултет је дана 30.09.2008. године у листу Послови 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу научну 
област Геодезија, на основу претходно обављене процедуре на 
Факултету. 

2. Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08) 
прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. 
године (члан 8.), а чланом 9. прописано је да ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета” (5. април 2008. 
године). С тим у вези, 30.9.2008. године Универзитет је упутио допис 
деканима факултета, a пре тога и председницима већа научних области, 
да ће се приликом избора у звања наставника по конкурсима расписаним 
после 5. априла 2008. године, ови критеријуми примењивати од 1. 
октобра 2008. године. Дакле, на седницама већа научних области се од 
1. октобра 2008. године на све изборе у звања примењују Критеријуми, 
уколико је конкурс расписан после 5. априла 2008. године.

С обзиром на то да је конкурс за избор у звање ванредног 
професора на који се пријавио др Милорад Јанић расписан 30.9.2008. 
године, дакле скоро 6 месеци после ступања на снагу Критеријума 
(5. април 2008.), а да је захтев Шумарског факултета за избор у звање 
др Милорада Јанића разматран на седници Већа научних области 
одржаној 12.3.2009. године, дакле 5 месеци после почетка примене 
Критеријума (1.10.2008.), одлучено је као у изреци.
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Од 36 присутних чланова Сената у моменту гласања, за 
прихватање приговора др Милорада Јанића није гласао ниједан члан 
Сената, против прихватања приговара било је 36 чланова Сената, а 
ниједан члан Сената није био „уздржан”.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном 
суду у Београду дана 28.2.2015. године у којој оспорава законитост 
одлуке Сената од 21. јануара 2015. године наводећи да је до дана 
подношења тужбе водио два управна спора пред Управним судом и да 
по другој пресуди Управног суда Сенат Универзитета није поступио 
приликом доношења одлуке од 21.1.2015. године. У тужби се указује 
да је поступак за избор наставника започет дана 30.6.2008. године на 
седници Катедре, да је конкурс објављен 30.9.2008. године, а да су 
Критеријуми на основу којих није изабран у звање ступили на снагу 
1.10.2008. године, дакле дан после објављивања конкурса. Својим 
приговором изјављеним Сенату др Милорад Јанић је указао на ову 
околност, а у одлуци чији се поништај тражи ова околност уопште 
није коментарисана, већ се само понавља констатација да тужилац 
нема објављен ниједан рад у научном часопису са SCI листе. Тужилац 
је тражио да Управни суд уважи тужбу, поништи оспорену одлуку и да 
тужиоца изабере у звање ванредног професора са датумом 16.3.2009. 
године. 

Поступајући по налогу суда Универзитет је 23. марта 2015. 
године доставио одговор на тужбу у коме је, између осталог, наведено 
да су нетачни наводи тужиоца да су „Критеријуми на основу којих је 
тужилац одбијен ступили на снагу 1.10.2008. године” јер је чланом 
9. Критеријума прописано да ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Гласнику Универзитета” (5. април 2008. године). 
Такође, нетачни су наводи тужиоца да његов приговор није ни 
разматран на седници Сената, као и да Сенат у одлуци о одбијању 
приговора није одговорио на наводе изнете у приговору, те се ова 
одлука не може преиспитати. У образложењу одлуке Сената од 21. 
јануара 2015. године јасно је одговорено на све наводе из приговора 
тужиоца (страна 4. и 5. наведене одлуке).

Такође, нетачна је тврдња тужиоца да измена критеријума на 
крају изборног периода доводи до правне несигурности, јер је примена 
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критеријума одложена за 6 месеци да би се универзитетска јавност 
упознала са условима за избор у звања наставника, а прелазне одредбе 
члана 7. Критеријума за стицање звања наставника донете су да би се 
заштитили наставници који су се затекли у звању доцента или ванредног 
професора на дан ступања на снагу ових критеријума и да би имали 
времена да испуне прецизиране услове за избор у звања наставника.

Правоснажном пресудом Управног суда, број 5 У-3428/15 од 
8. јуна 2017. године уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића 
и поништена је одлука Сената Универзитета у Београду број: 612-
20150/7-12 од 21.1.2015. године и предмет је враћен Сенату на поновно 
одлучивање. Управни суд је оценом навода тужбе, одговора на тужбу и 
списа предмета нашао да је тужба основана из следећих разлога:

 По оцени суда основано се у тужби оспорава законитост 
одлуке Сената јер је донета уз повреду одредбе члана 69 став 2 
Закона о управним споровима којом је прописано да ако треба уместо 
поништеног управног акта донети други, надлежни орган (Сенат) је 
дужан да тај акт донесе без одлагања, а најкасније у року од 30 дана 
од дана достављања пресуде, при чему је везан правним схватањем 
суда, као и примедбама суда у погледу поступка. По оцени суда Сенат, 
поступајући у извршењу пресуде Управног суда од 18.9.2014. године, 
није поступио по налогу суда из наведене пресуде чиме је учинио 
повреду одредбе члана 69 став 2 Закона о управним споровима, будући 
да је у образложењу своје одлуке Сенат само навео да приговор није 
основан, али није ценио наводе приговора које тужилац понавља и 
у тужби, да је конкурс на који се пријавио објављен дана 30.9.2008. 
године, а да услови за избор по наведеном конкурсу нису цењени према 
критеријумима који су били на снази у време објављивања конкурса, 
већ према Критеријумима који су ступили на снагу након тога, због 
чега Суд сматра да приговор није ни разматран, нити оспорена одлука 
садржи разлоге о томе који се критеријуми примењују у конкретном 
случају и који датум се узима као датум покретања поступка за избор у 
одговарајуће звање. По оцени суда одлука Сената је донета уз повреду 
одредбе члана 235 став 2 Закона о општем управном поступку којом је 
прописано да се у образложењу другостепеног решења морају оценити 
сви наводи жалбе. Суд је имао у виду да тужени, дајући одговор на тужбу 
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напомиње применом којих критеријума су цењени услови за избор по 
предметном конкурсу, али да се одговором на тужбу не отклања овај 
недостатак одлуке Сената јер образложење, као део одлуке у коме се 
наводе правни основ и разлози који упућују на одлуку каква је дата у 
диспозитиву, мора да буде садржано у самој одлуци.

Такође, суд сматра да Сенат није дао разлоге на основу којих је 
критеријума др Милорад Јанић вреднован као кандидат, као ни разлоге 
за провостепену одлуку да тужилац не буде изабран у звање ванредног 
професора, иако су Комисија за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима и Изборно веће Шумарског факултета дали предлог да 
се др Милорад Јанић изабере у звање ванредног професора. Веће 
научних области грађевинско-урбанистичких наука и Сенат ниједном 
речју не наводе разлоге због чега нису прихватили предлог Шумарског 
факултета и у чему се састоји различито вредновање рада др Милорада 
Јанића између Комисије и Већа научних области. С обзиром на то да 
се у списима предмета не налази конкурс од 30.9.2008. године, суд 
није био у могућности да утврди шта је истим предвиђено као мерило 
за вредновање кандидата, односно да ли је конкурсом прописано по 
којим критеријумима ће се вршити вредновање рада кандидата.

С обзиром на то да је Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС”, број 111/09) прописано је да када суд поништи акт против 
кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање поновног 
решавања по жалби, Сенат Универзитета је на седници одржаној 20. 
септембра 2017. године поново разматрао приговор кандидата др 
Милорада Јанића, број 2404/3 од 6.4.2009. године на одлуку Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612-19/15/09 
од 12.03.2009. године, мишљење Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука од 23.06.2009. године по питању навода из 
приговора, као и примедбе суда у погледу поступка из образложења 
пресуде Управног суда, број 5 У-3428/15 од 8. јуна 2017. године године 
и утврдио да је приговор др Милорада Јанића неоснован и да он не 
испуњава услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, 
чланом 124 Статута Универзитета у Београду као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, из следећих разлога:
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1. Шумарски факултет је 30. септембра 2008. године у листу 
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу 
научну област Геодезија, на основу претходно обављене процедуре на 
Факултету. 

2. Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08) 
прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 1. октобра 
2008. године (члан 8.), а чланом 9. прописано је да ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета” (5. 
април 2008. године). Примена критеријума одложена за 6 месеци да 
би се универзитетска јавност упознала са условима за избор у звања 
наставника, а прелазне одредбе члана 7. Критеријума за стицање 
звања наставника донете су да би се заштитили наставници који су се 
затекли у звању доцента или ванредног професора на дан ступања на 
снагу ових критеријума и да би имали времена да испуне прецизиране 
услове за избор у звања наставника. С тим у вези, 30.09.2008. године 
Универзитет је упутио допис деканима факултета, a пре тога и 
председницима већа научних области, да ће се приликом избора у 
звања наставника по конкурсима расписаним после 5. априла 2008. 
године, ови критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. године. 
Дакле, на седницама већа научних области се од 1. октобра 2008. 
године на све изборе у звања, а не само на избор др Милорада Јанића 
у звање ванредног професора, примењују Критеријуми уколико је 
конкурс расписан после 5. априла 2008. године.

3. Конкурс за избор у звање ванредног професора на који се 
пријавио др Милорад Јанић расписан је 30.9.2008. године, дакле скоро 
6 месеци после ступања на снагу Критеријума (5. април 2008.), а захтев 
Шумарског факултета за избор у звање др Милорада Јанића разматран 
на седници Већа научних области одржаној 12.3.2009. године, дакле 5 
месеци после почетка примене Критеријума (1.10.2008.).

4. Чланом 4. Критеријума, тачка В) Групација техничко-
технолошких наука прописано је као услов за избор у звање ванредног 
професора „најмање два рада објављена после избора у звање доцента 
у научим часописима са SCI листе, односно у часописима са SSCI или 
AHCI листе”.
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5. Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 12. марта 2009. године разматрало захтев Шумарског 
факултета и утврдило да др Милорад Јанић не испуњава услове за 
избор у звање ванредног професора прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду из разлога што 
нема ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе.

6. Наведеним Критеријумима само су прецизирани услови за 
избор у звања наставника, прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању. Чл. 64 и 65 Закона о високом образовању прописани 
су услови за избор у звање наставника, а такође је прописано да се 
ближи услови за избор у звање утврђују општим актом високошколске 
установе. Чланом 124 Статута Универзитета у Београду прописани су 
елементи за вредновање приликом избора у звање. И Закон о високом 
образовању, као и Статут Универзитета, поред осталих услова, 
предвиђају да у звање ванредног професора може бити изабрано лице 
које, поред осталог, „има више научних радова од значаја за развој 
науке, односно уметности у ужој научној, односно уметничкој области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама....”, а др Милорад Јанић, према оцени Већа научних 
области и Сената Универзитета нема ниједан објављен рад у научном 
часопису са SCI листе, тако да не испуњава ни услове прописане 
чланом 64 Закона о високом образовању, а не само услове прописане 
Критеријумима које је донео Сенат Универзитета. 

7. Устав Републике Србије, као и Закон о високом образовању 
предвиђају аутономију Универзитета у погледу избора у звања 
наставника, односно да једино стручни органи (Сенат и већа научних 
области) могу да се баве питањима избора у звање и да цене испуњеност 
услова за избор у звање прописаних Законом и општим актима 
Универзитета, што је и став Врховног касационог суда изнет у пресуди 
број: Рев2 1110/2013 од 19.3.2014. године. Став Врховног касационог 
суда је да оцену испуњености услова за избор у звање може дати само 
одговарајући орган у складу са Законом, док суд нема овлашћења да даје 
такву оцену о оваквом спору јер је законом уређен поступак избора у 
звање наставника у функцији очувања начела аутономије универзитета 
(факултета). И Први основни суд у Београду, у парници из радног 
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односа, решењем број 5П1.бр.106/17 од 25.5.2017. године, огласио се 
ненадлежним наводећи да је избор наставника на факултету, односно 
оцена испуњености услова за избор неког лица у звање наставника 
у искључивој ингеренцији Универзитета, у смислу одредби Закона о 
високом образовању и одредби Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
и да је реч о аутономном праву факултета, односно Универзитета.

8. Одлуком Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, број 61202-2680/2-14 од 1. јула 2014. године др Милорад Јанић 
изабран је у звање ванредног професора на Универзитету у Београду-
Шумарски факултет за ужу научну област Геодезија, по новом конкурсу 
који је расписан 5. марта 2014. године, а по стицању услова за избор у 
звање, па су престали разлози за даље вођење управног спора.

Од 33 присутна члана Сената у моменту гласања, за прихватање 
приговора др Милорада Јанића није гласао ниједан члан Сената, 
против прихватања приговара био је 31 члан Сената, а 2 члана Сената 
била су „уздржана”.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном суду у 
Београду 26. октобра 2017. године у којој оспорава законитост одлуке 
Сената од 20. септембра 2017. године. Поступајући по налогу суда 
Универзитет је 27. новембра 2017. године доставио одговор на тужбу 
у коме је истакао следеће:

Нетачни су наводи тужиоца да су „Критеријуми на основу којих 
је тужилац одбијен ступили на снагу 1.10.2008. године” јер је чланом 
9 Критеријума прописано је да ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Гласнику Универзитета” (5. април 2008. године). 
Такође, нетачни су наводи тужиоца да његов приговор није ни разматран 
на седници Сената, као и да Сенат у одлуци о одбијању приговора 
није одговорио на наводе изнете у приговору, те се ова одлука не може 
преиспитати. У образложењу одлуке Сената од 20.9.2017. године јасно 
је одговорено на све наводе из приговора тужиоца.

Такође, нетачна је тврдња тужиоца да измена критеријума на 
крају изборног периода доводи до правне несигурности, јер је примена 
критеријума одложена за 6 месеци да би се универзитетска јавност 
упознала са условима за избор у звања наставника, а прелазне одредбе 
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члана 7. Критеријума за стицање звања наставника донете су да би се 
заштитили наставници који су се затекли у звању доцента или ванредног 
професора на дан ступања на снагу ових критеријума и да би имали 
времена да испуне прецизиране услове за избор у звања наставника.

То што тужилац наводи да приликом последњег избора у звање 
није изабран у звање редовног, већ је изабран у звање ванредног 
професора јер је, како наводи, испуњавао све законске услове за избор у 
звање редновног професора али није имао неопходно време проведено 
у звању ванредног професора, чиме тужилац, како наводи и даље трпи 
последице незаконите одлуке број 612-19/15/09 од 12.3.2009. године је 
нетачно из следећих разлога:

Статутом Универзитета прописано је да конкурс за заснивање 
радног односа и избор у звање наставника факултет може расписати 
само ако је то радно место предвиђено одговарајућим општим актом 
и ако су средства за његово финансирање обезбеђена, као и да се 
конкурс расписује по потреби, водећи рачуна да се наставни процес 
организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. Такође, на 
расписани конкурс може се јавити и више кандидата, тако да чињеница 
да тужилац или један од кандидата испуњава услове за избор у звање 
не значи да ће и бити предложен за избор у звање, већ о томе одлучује 
комисија и изборно веће факултета на основу извештаја комисије о 
кандидатима који су се пријавили на конкурс. За избор у звање редовног 
професора не цени се време проведено у звању ванредног професора, 
како тужилац наводи, већ други услови прописани Законом и општим 
актима Универзитета и факултета.

Сенат Универзитета, као највиши стручни орган, а имајући у виду 
све наведено, на седници одржаној 24. марта 2021. године, оценио је:

1. Да је Шумарски факултет дана 30.9.2008. године у листу 
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу 
научну област Геодезија, на основу претходно обављене процедуре на 
Факултету. 

2. Да је Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08 и 144/08) прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 
1. октобра 2008. године (члан 8.), а чланом 9. прописано је да ступају 



Гласник Универзитета у Београду146

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета” 
(5. април 2008. године). Примена критеријума одложена за 6 месеци да 
би се универзитетска јавност упознала са условима за избор у звања 
наставника, а прелазне одредбе члана 7. Критеријума за стицање 
звања наставника донете су да би се заштитили наставници који су се 
затекли у звању доцента или ванредног професора на дан ступања на 
снагу ових критеријума и да би имали времена да испуне прецизиране 
услове за избор у звања наставника. С тим у вези, 30.9.2008. године 
Универзитет је упутио допис деканима факултета, a пре тога и 
председницима већа научних области, да ће се приликом избора у 
звања наставника по конкурсима расписаним после 5. априла 2008. 
године, ови критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. године. 
Дакле, на седницама већа научних области се од 1. октобра 2008. 
године на све изборе у звања, а не само на избор др Милорада Јанића 
у звање ванредног професора, примењују Критеријуми за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 140/08 и 144/08) уколико је конкурс расписан после 
5. априла 2008. године.

3. Да је конкурс за избор у звање ванредног професора на који се 
пријавио др Милорад Јанић расписан 30.9.2008. године, дакле скоро 
6 месеци после ступања на снагу Критеријума (5. април 2008.), а да 
је захтев Шумарског факултета за избор у звање др Милорада Јанића 
разматран на седници Већа научних области одржаној 12. марта 
2009. године, дакле 5 месеци после почетка примене Критеријума 
(1.10.2008.).

4. Да је чланом 4. Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08 и 144/08), тачка В) Групација техничко-технолошких наука 
прописано као услов за избор у звање ванредног професора „најмање 
два рада објављена после избора у звање доцента у научим часописима 
са SCI листе, односно у часописима са SSCI или AHCI листе”.

5. Да је Веће научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, на седници одржаној дана 12.03.2009. године разматрало захтев 
Шумарског факултета и утврдило да др Милорад Јанић не испуњава 
услове за избор у звање ванредног професора прописане Критеријумима 
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за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 140/08 и 144/08) из разлога што нема 
ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе.

6. Да су наведеним Критеријумима само прецизирани услови 
за избор у звања наставника, прописани чланом 64 Закона о високом 
образовању. Чл. 64 и 65 Закона о високом образовању прописани 
су услови за избор у звање наставника, а такође је прописано да се 
ближи услови за избор у звање утврђују општим актом високошколске 
установе. Чланом 124 Статута Универзитета у Београду прописани су 
елементи за вредновање приликом избора у звање. И Закон о високом 
образовању, као и Статут Универзитета, поред осталих услова, 
предвиђају да у звање ванредног професора може бити изабрано лице 
које, поред осталог, „има више научних радова од значаја за развој 
науке, односно уметности у ужој научној, односно уметничкој области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама....”, а др Милорад Јанић, према оцени Већа научних 
области и Сената Универзитета нема ниједан објављен рад у научном 
часопису са SCI листе, тако да не испуњава ни услове прописане 
чланом 64. Закона о високом образовању, а не само услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08 и 144/08), 
које је донео Сенат Универзитета. 

7. Да Устав Републике Србије, као и Закон о високом образовању 
предвиђају аутономију Универзитета у погледу избора у звања 
наставника, односно да једино стручни органи (Сенат и већа научних 
области) могу да се баве питањима избора у звање и да цене испуњеност 
услова за избор у звање прописаних Законом и општим актима 
Универзитета, што је и став Врховног касационог суда изнет у пресуди 
број: Рев2 1110/2013 од 19.3.2014. године. Став Врховног касационог 
суда је да оцену испуњености услова за избор у звање може дати само 
одговарајући орган у складу са Законом, док суд нема овлашћења да даје 
такву оцену о оваквом спору јер је законом уређен поступак избора у 
звање наставника у функцији очувања начела аутономије универзитета 
(факултета). И Први основни суд у Београду, у парници из радног 
односа, решењем број 5П1.бр.106/17 од 25.5.2017. године, огласио се 
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ненадлежним наводећи да је избор наставника на факултету, односно 
оцена испуњености услова за избор неког лица у звање наставника 
у искључивој ингеренцији Универзитета, у смислу одредби Закона о 
високом образовању и одредби Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
и да је реч о аутономном праву факултета, односно Универзитета.

8. Да је одлуком Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број 61202-2680/2-14 од 1. јула 2014. године др 
Милорад Јанић изабран у звање ванредног професора на Универзитету 
у Београду-Шумарски факултет за ужу научну област Геодезија, по 
новом конкурсу који је расписан 5.3.2014. године, а по стицању услова 
за избор у звање, а одлуком Сената Универзитета од 13. новембра 2019. 
године др Милорад Јанић изабран је у звање редовног професора, па 
су престали разлози за даље вођење управног спора.

Да би приговор кандидата био прихваћен и кандидат био изабран 
у звање наставника потребно је, у складу са Статутом Универзитета, 
да гласа већина од укупног броја чланова Сената. Сенат броји 46 
чланова. Од 37 присутних чланова Сената у моменту гласања, за 
прихватање приговора др Милорада Јанића није гласао ниједан члан 
Сената, а против прихватања приговара било је 37 чланова Сената.

На основу наведеног донета је одлука као у изреци.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у 

звање може покренути управни спор пред Управним судом у року од 
30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 612-20150/19-12)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) а на предлог 
Машинског факултета, бр. 2041/6 од 24. децембра 2020. године и предлога 
Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 61202-388/2-21 од 4. 
марта 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Михаило Јовановић, (Електротехнички факултет 
Универзитета Јужне Калифорније), Лос Анђелес, Сједињене Америчке 
Државе, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Машински факултет („Факултет“) је доставио образложени 

предлог бр. 2041/6 од 24. децембра 2020. године, да се др Михаило 
Јовановић, Електротехнички факултет Универзитета Јужне 
Калифорније – Лос Анђелес, Сједињене Америчке Државе, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 1. марта до 4. марта 2021. године, разматрало 
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61202-388/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима 
и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) а на предлог 
Машинског факултета, бр. 91/14 од 21. јануара 2021. године и предлога 
Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 61202-886/2-21 од 4. 
марта 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Станислав Карапетровић, (Faculty of Engi-
neering – Mechanical Engineering Dept. University of Alberta), Алберта, 
Канада, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 91/14 од 21. јануара 2021. године, да се др Станислав 
Карапетровић, Faculty of Engineering – Mechanical Engineering Dept. 
University of Alberta – Алберта, Канада, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 1. марта до 4. марта 2021. године, разматрало 
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61202-886/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о 
условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 и 178/14) 
а на предлог Електротехничког факултета, бр. 1480/3 од 16. децембра 
2020. године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-4492/2-20 од 4. марта 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 24. марта 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Будимир Ђурађ, (University of Westminster), 
Лондон, Велика Британија, у звање гостујућег професора Универзитета 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 1480/3 од 16. децембра 2020. године, да се др Будимир 
Ђурађ, University of Westminster – Лондон, Велика Британија, изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 1. марта до 4. марта 2021. године, разматрало 
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. март 2021. године; Број: 61202-4492/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду152

На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 196/16, 
197/17 и 208/19), на предлог Наставно-научног већа Пољопривредног 
факултета од 24.фебруара 2021. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Снежана Ољача, редовна професорка 
Пољопривредног факултета, за члана Већа научних области 
биотехничких наука.

2. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука траје 
до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 2. март 2021. године; Број: 612-1097/2-21)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


