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 На основу члана 63 став 1 тачка 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18 и 67/19) и члана 41 став 
1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а на предлог 
Сената Универзитета од 9. јуна 2021. године, Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 22. јуна 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се прва измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2021. годину, 07 бр. 40-47/2021-3.

Укупни расходи увећани су за 36.713.000 динара, и покривају се 
из следећих средстава:

791111-01 – Приходи из буџета, у износу од 5.904.000 динара
742321-04 – Сопствени приходи, у износу од 2.110.000 динара
732121-06 – Донације од међународних организација, у износу 

од 10.897.000 динара;
13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година који се 

наменски опредељује за покриће недостајућих средстава, у износу од 
1.115.000 динара;

15 – неутрошена средства донација из ранијих година који се 
наменски опредељују за покриће недостајућих средстава, у износу од 
16.687.000 динара.

(Београд, 22. јун 2021. године; Број: 06-2446/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 91/19) и члана 41 став 1 тачка 18 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20), а на предлог Сената Универзитета од 9. јуна 
2021. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. 
јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се прва измена Плана јавних набавки Универзитета у 
Београду за 2021. годину и прва измена и допуна Списка набавки на 
које се закон не примењује Универзитета у Београду за 2021. годину.

(Београд, 22. јун 2021. године; Број: 06-2446/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду о 
установљењу Дана задужбинара, 02-09 број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 
2020. године и Предлога Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић 
Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/18-18 од 9. јуна 2021. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. јуна 
2021. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Плакета „Лука Ћеловић Требињац“ у 2021. 
години Кости Мигрићу, постхумно, за посебан допринос неговању и 
развоју задужбинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу Дана 
задужбинара, 02-09 Број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 2020. године, 
у тачки X, утврђено је да Савет Универзитета у Београду разматра 
предлог Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ и 
доноси одлуку о додели Плакете.

Комисија за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ са 
повељом доставила је Савету Универзитета у Београду Предлог да 
се Плакета у 2021. години додели Кости Мигрићу, постхумно, који 
је тестаментом из 1998. године оставио у наследство Универзитету 
у Београду четворособан стан површине 141m2 на Обилићевом 
венцу у Београду, ради оснивања Фондације Косте Мигрића, а у 
циљу стипендирања најбољих студената Универзитета у Београду. 
Фондација Косте Мигрића основана је Решењем Министарства 
културе Републике Србије 2000. године, а средства за остваривање 
циља Фондације обезбеђују се давањем стана у закуп. Сходно 
томе, oд школске 2012/2013 када се почело са доделом стипендија, 
остварује се воља задужбинара и награђују се најбољи студенти 
Универзитета у Београду. Закључно са школском 2020/2021 
годином, додељено је укупно 35 стипендија.
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Овим чином Коста Мигрић, поред помоћи образовању студената 
и развоју науке, значајно је допринео подизању свести о значају 
задужбинарства.

На основу достављеног Предлога Комисије за доделу Плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у Београду 
једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 22. јун 2021. године; Број: 06-2446/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду о 
установљењу Дана задужбинара, 02-09 број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 
2020. године и Предлога Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић 
Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/19-18 од 9. јуна 2021. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. јуна 
2021. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОДЕЉУЈУ СЕ захвалницe за успешну сарадњу, подршку у 
развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу циљева 
задужбина и фондација у 2021. години академику Марку Анђелковићу, 
постхумно, проф. др Маји Леви Јакшић, Бошку Савковићу и Зорану 
Месаровићу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу Дана 
задужбинара, 02-09 број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 2020. године, 
у тачки X, утврђено је да Савет Универзитета у Београду разматра 
предлог Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ и 
доноси одлуку о додели захвалница. 

Комисија за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ са 
повељом доставила је Савету Универзитета у Београду Предлог да се 
захвалницe у 2021. години за успешну сарадњу, подршку у развоју идеје 
задужбинарства, као и за допринос у испуњењу циљева задужбина и 
фондација, доделе следећим кандидатима:

– академику Марку Анђелковићу, постхумно, редовном професору 
Биолошког факултета и научном саветнику на Институту за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду. За 
дописног члана САНУ изабран 30. октобра 2003. године, а за редовног 5. 
новембра 2009. године. Функцију генералног секретара САНУ обављао 
је од 2015. године. Један је од најзначајнијих српских генетичара, који је 
дао изузетан допринос у проучавању генетичке популације. Био је члан 
бројних домаћих и међународних стручних удружења: Српско биоилошко 
друштво, Друштво генетичара Србије, Друштво ентомолога Србије, 
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Европско друштво за мутацију животне средине, Европско удружење за 
еволуциону биологију. Добитник је многобројних признања и награда, 
од којих су најзначајније: Октобарска награда града Београда у области 
науке (1990), Награда I ранга за постигнуте резултате на истраживачким 
пројектима, Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије 
(2004), Захвалница за допринос развоју биологије и афирмацију циљева 
Српског биолошког друштва – Извршни одбор СБД поводом 60 година 
рада и постојања Српског биолошког друштва (2008), Златна повеља 
за изванредан и драгоцен допринос развоју и унапређењу биолошких 
и сродних наука – Српско биолошко друштво (2013), а поводом 26, 50 
и 70 година постојања и рада Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду ‒ захвалнице у знак 
признања за дугогодишње успешно руковођење, изузетне заслуге и 
допринос на унапређењу, развоју и афирмацији Института. Академик 
Анђелковић дао је значајан допринос раду универзитетских задужбина 
и фондација кроз вишегодишње чланство, али и као председник Одбора 
Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, затим као 
члан Жирија Задужбине Веселина Лучића за избор најбољег научног, 
односно стручног остварења наставника и сарадника Универзитета у 
Београду и члан Комисије за доделу Плакете Лука Ћеловић Требињац.

– др Маји Леви Јакшић, редовном професору Факултета 
организационих наука Универзитета у Београду, која је поставила 
основе уже научне области Менаџмент технологије, иновација 
и развоја, утемељила бројне подобласти и дисциплине уз нови 
организационо-управљачки приступ, као допринос развоју научне 
области организационих наука. У звање редовног професора Факултета 
организационих наука Универзитета у Београду изабрана је 1994. 
године и у том звању је наставила да активно учествује у обављању 
свих наставних активности на основним, магистарским, мастер и 
докторским студијама на Факултету организационих наука као и на 
другим високошколским институцијама, на предметима Менаџмент 
технологије и развоја, Менаџмент технолошких иновација, Технолошко 
предузетништво, Одрживи развој, Технолошка стратегија, Стратешке 
технолошке алијансе и партнерства, Менаџмент технолошких операција, 
Развој малих и средњих предузећа, Глобални менаџмент технологије 
и операција. На иностраним универзитетима држала је наставу на 
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последипломским студијама и то: University of Macedonia, Thessa-
loniki, Greece; Faculty of Management and Information Systems, Cardiff, 
UK; Faculty of Policy Studies, Chuo University, Tokyo, Japan; Grenoble 
Graduate School of Business, Grenoble, France; Middlesex University, Lon-
don, UK. Аутор је више од двадесет књига и монографија, 250 радова 
објављених у часописима, зборницима радова, зборницима научних 
скупова, лексикона. Учествовала је као руководилац пројекта или члан 
тима у више од 25 домаћих и међународних научних пројеката. Проф. 
Леви Јакшић је развила мастер програм са Универзитетом Мидлсекс из 
Лондона и руководилац је тог академског мастер програма на енглеском 
језику International Business and Management са дуалном дипломом 
Универзитета у Београду и Универзитета Мидлсекс из Лондона. Програм 
је током више од десет година активног рада био акредитован у Србији 
и Великој Британији два пута и програм је успешно завршило више 
од 150 домаћих и страних студената. Била је проректор Универзитета 
у Београду за науку и међународну сарадњу, продекан Факултета 
организационих наука за стратешки развој и квалитет, руководилац 
Катедре, руководилац више центара на Факултету: за производни 
менамеџнт, за менаџмент технологије, за студије на енглеском језику, 
члан Савета Универзитета у Београду, вишегодишњи члан и заменик 
председника Већа научних области техничких наука Универзитета у 
Београду, заменик председника Савета Факултета организационих наука 
и члан Савета Факултета организационих наука у више мандата. Члан 
је Издавачког одбора часописа Technovation, the International Journal of 
Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology management, 
Elsevier, North Holland; као и Издавачког одбора часописа Management 
– Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging 
Economies. Од 2011. године, проф. Леви Јакшић била је вишегодишњни 
председник одбора Фондације Милана Стефановића – Смедеревца 
и супруге Даринке, где је својим преданим радом и залагањем дала 
велики допринос раду ове фондације и очувању идеје задужбинарства. 

– Бошку Савковићу, дипл. правнику, писцу, редитељу 
документарних филмова, продуценту, некада и новинару. 1996. године 
постао је један од оснивача сатиричног листа „Наша крмача“. Са групом 
пријатеља који су издали Фототипско издање Мирослављевог јеванђеља 
од 1998. године ради на промовисању овог рукописа који је постао део 
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УНЕСКО збирке „Памћење света“. Кроз продукцију филма „У почетку 
беше реч“ и предавања одржаним широм земље, Савковић и данас 
промовише ово изузетно дело српске средњовековне културе. Са групом 
пријатеља 1994. године основао је Унију послодаваца Србије у којој је 
обављао дужност потпредседника за међународну сарадњу, а данас је 
Генерални секретар Уније, члан Председништва, Председник Савета 
оснивача Уније и члан Социјално економског савета Републике Србије. 
Један је од оснивача Хуманитарне организације „Singidunum“ која се 
последњих година искључиво бави пружањем помоћи у школовању деце 
без родитеља. За своје филмско стваралаштво је награђен великим бројем 
признања на међународним филмским фестивалима, од којих свакако 
треба поменути канског Златног (2011) и Сребрног делфина (2013). 
Члан је жирија многобројних међународних филмских фестивала, од 
Русије до Бразила. Огроман допринос промовисању задужбинарства на 
Универзитету у Београду Савковић је дао реализацијом документарног 
филма о задужбинама Универзитета у Београду. 

– Зорану Месаровићу фотографу, који је први део свог живота 
провео у Београду у коме је рођен. У својим раним тридесетим 
годинама добио је прилику да проведе извесно време у Барселони, Риму 
и Загребу, да би се опет вратио свом родном граду, који представља 
неисцрпни извор инспирације за његова дела. Бави се дигиталном 
фотографијом и то оном снимљеном из ваздуха, уз помоћ дрона. За 
потребе публиковања монографије о универзитетским задужбинама и 
фондацијама, за скроман хонорар израдио је велики број фотографија 
ентеријера и екстеријера шеснаест задужбинских објеката на дванаест 
локација у Београду.

На основу достављеног Предлога Комисије за доделу Плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у Београду 
једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 22. јун 2021. године; Број: 06-2446/7-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20 и 217/20), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
22. јуна 2021. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 

Београду у Скупштини АКУД-а „Бранко Крсмановић”:
1. проф. др Вера Правица, Медицински факултет
2. др Сања Шешлија, научни сарадник, Институт за хемију, технологију 
и металургију 
3. Јелена Новаковић, студент Економског факултета
4. др Владимир Микић, в.д. генерални секретар Универзитета
5. Никола Савић, самостални стручнотехнички сарадник за 
међународну сарадњу у Стручној служби Универзитета
6. Дино Мартинић, студент Биолошког факултета.

II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 

у Скупштину АКУД-а „Бранко Крсмановић”:
1. проф. др Вера Правица, Медицински факултет
2. др Сања Шешлија, научни сарадник, Институт за хемију, технологију 
и металургију 
3. Анастасија Антић, студенткиња Географског факултета
4. Младен Станић, студент Филолошког факултета
5. Светлана Костић, самостални стручнотехнички сарадник за 
међународну сарадњу у Стручној служби Универзитета 
6. Никола Савић, самостални стручнотехнички сарадник за 
међународну сарадњу у Стручној служби Универзитета.

(Београд, 22. јун 2021. године; Број: 06-2446/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 
и 6/2020 - др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019 
и 213/2020, 214/2020 и 217/2020), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јуна 2020. године, донео је

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

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

факултети у саставу Универзитета у Београду

У конкурсу за упис у школској 2021/2022. години, расписаном 
на седници Сената Универзитета, одржаној 14. априла 2021. године, 
додаје се студијски програм мастер академских студија Религија у 
друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ), у складу са 
акредитацијом програма број 612-00-00211/5/2020-03 од 22. фебруара 
2021. године. 

(Београд, 9. јуна 2021.године; Број: 06-2445/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - др.закони), 
и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020), на предлог Наставно-научног већа Медицинског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
јуна 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

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

У складу са предлогом Медицинског факултета, на интегрисане 
академске студије Медицина, на енглеском језику, 360 ЕСПБ, уписаће 
се по међународним уговорима 30 студената. 

(Београд, 9. јуни 2021. године; Број: 06-2445/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 12 Правилника о раду Етичке комисије студија при 
Универзитету („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 219/20) и захтева 
Етичке комисије студија при Универзитету од 2. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 9. јуна 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

I

Именују се: др Радмила Јанчић-Heinemann, редовни професор, 
Технолошко-металуршки факултет и др Александар Седмак, редовни 
професор у пензији, Машински факултет, за чланове Стручне комисије за 
утврђивање неакадемског понашања др Добрице Стојановића у изради:

– магистарског рада „Проучавање процеса формирања превлака 
калцијум-хидроксиапатита на титану“, који је именовани одбранио 
у Центру за мултидисциплинарне студије, односно на студијама при 
Универзитету у Београду, 2005. године и

– докторске дисертације „In vitro и in vivo истраживање 
биокомпатибилности биокерамичких материјала на бази калцијум-
фосфата“, коју је именовани одбранио на Универзитету у Београду, 
2009. године.

II

Ову одлуку, са захтевом за именовање по једног члана, Сенат 
упућује Већу за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и 
трансдисциплинарне студије и Националном савету за високо 
образовање.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 06-2445/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
139/07), на предлог Већа групације природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/5-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Метеорологија 240 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02276/2014-04 од 6. фебруара 2015. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/18-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/2-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Општа физика 240 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02276/2014-04 од 20. фебруара 2015. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/19-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/4-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Примењена и компјутерска физика, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Примењена и компјутерска физи-
ка 240 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета бр. 612-00-02276/2014-04 од 6. марта 2015. године. 
Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију 
студијских програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измене студијског програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/20-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/3-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Теоријска и експериментална физика, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Теоријска и експериментална 
физика 240 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета бр. 612-00-02276/2014-04 од 6. марта 2015. године. 
Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију 
студијских програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измене студијског програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/21-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/9-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма мастер академских студија Метеорологија 60 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02276/2014-04 од 6. фебруара 2015. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/14-21)

 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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/6-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма мастер академских студија Општа физика 60 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02276/2014-04 од 20. фебруара 2015. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/15-21)

 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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/8-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Примењена и компјутерска физика, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма мастер академских студија Примењена и компјутерска физика 60 
ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-02276/2014-04 од 20. марта 2015. године. Измене се 
односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене 
студијског програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/16-21)

 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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/7-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Теоријска и експериментална физика, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма мастер академских студија Теоријска и експериментална физика 
60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-02276/2014-04 од 6. марта 2015. године. Измене се 
односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене 
студијског програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/17-21)

 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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/10-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Метеорологија (Meteorology), 180 ЕСПБ, на 
српском и енглеском језику.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма докторских академских студија Метеорологија (Meteorology), 180 
ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02276/2014-04 од 17. априла 2015. 
године. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију 
студијских програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измене студијског програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/13-21)

 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 природно-математичких наука, бр: 
61201-2234/11-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Физика (Physics), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском 
језику.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Физички факултет („Факултет“) је дана 19. маја 2021. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма докторских академских студија Физика (Physics), 
180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02276/2014-
04 од 17. априла 2015. године. Измене се односе на усклађивање са 
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског програма 
на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 12. маја 2021. године. 

Веће групације природно-математичких наука на електронској 
седници одржаној 2. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2234/12-21)

 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: 
61201-2233/2-21 од 1. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Архитектонски факултет („Факултет“) је 21. маја 2021. године, 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма докторских академских студија Архитектура 
и урбанизам, 180 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-01700/2014-4 од 23. октобра 
2014. године. Измене се односе на допуну листе изборних предмета, 
која се врши ради усклађивања са достигнућима науке и уметности, 
предметом: ДАС – 14ДС5.20 – Зелена архитектура, наставник предмета 
проф. др Душан Игњатовић. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 27. априла 2021. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 28. маја до 1. јуна 2021. године, размотрило је предлог 
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61201-2233/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), a на предлог Правног 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Дејану Поповићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, у пензији, додељује се звање професор 
емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правилником о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса предвиђено је да Сенат Универзитета 
додељује звање професор емеритус посебном одлуком редовном 
професору у пензији, који је обављао функцију ректора Универзитета, 
уз његову сагласност, мимо укупног броја професора емеритуса 
који ће бити бирани за ту школску годину, на иницијативу матичног 
факултета, по поступку прописаном за избор професора емеритуса.

Правни факултет доставио је Универзитету образложени предлог 
да се проф. др Дејану Поповићу, редовном професору у пензији, који је 
обављао функцију ректора у периоду од 2004. до 2006. године додели 
звање професор емеритус. 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 2021. 
године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у изреци ове 
одлуке.

(Београд, 9. jун 2021. године; Број: 612-3505/10-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 147 став 
3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), 
a на предлог Филозофског факултета, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Младену Лазићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Младену Лазићу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 24. марта 2021. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Владимир Костић, редовни професор 
Медицинског факултета, др Марија Богдановић, редовни професор, др 
Владимир Вулетић, редовни професор, др Слободан Цвејић, редовни 
професор, сви са Филозофског факултета и др Михаило Арандаренко, 
редовни професор Економског факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Младену Лазићу, дана 23. априла 2021. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2021. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 10. маја 2021. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 

2021. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 9. jун 2021. године; Број: 612-3505/6-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 147 став 
3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), 
a на предлог Правног факултета, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Сими Аврамовићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Правни факултет, у пензији, додељује се звање професор 
емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет доставио је Универзитету образложени предлог 
да се проф. др Сими Аврамовићу, редовном професору у пензији, 
додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 24. марта 2021. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Љубодраг Димић, редовни професор 
Филозофског факултета, др Зоран Мирковић, редовни професор Правног 
факултета и др Милена Полојац, редовни професор Правног факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Сими 
Аврамовићу, дана 23. априла 2021. године.

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2021. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 10. маја 2021. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 9. jун 2021. године; Број: 612-3505/7-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 147 став 
3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), 
a на предлог Физичког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Милану Дамњановићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Физички факултет, у пензији, додељује се 
звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Милану Дамњановићу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 24. марта 2021. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Никола Коњевић, редовни професор, др 
Маја Бурић, редовни професор, др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, 
др Татјана Вуковић, редовни професор, сви са Физичког факултета и др 
Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Милану Дамњановићу, дана 13. априла 2021. године.

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2021. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 10. маја 2021. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 

2021. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 9. jун 2021. године; Број: 612-3505/8-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 147 став 
3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), 
a на предлог Машинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Aлександру Седмаку, редовном професору Универзи-
тета у Београду – Машински факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Aлександру Седмаку, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 24. марта 2021. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Радивоје Митровић, редовни професор, др 
Ненад Зрнић, редовни професор, др Љубодраг Тановић, редовни 
професор, академик Владан Ђорђевић, редовни професор, сви са 
Машинског факултета и др Бранко Ковачевић, редовни професор 
Електротехничког факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Aлександру Седмаку, дана 18. априла 2021. године.

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2021. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 10. маја 2021. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. јуна 

2021. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 9. jун 2021. године; Број: 612-3505/9-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 7 и 9 
Правилника о додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11 и и 209/19) и предлога 
Комисије за универзитетска признања број 06-61202-1646/2-21 oд 3. јуна 
2021. године, а на иницијативу Факултета безбедности, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

АБДЕЛ ФАТАХ САИД ХИСЕИН ХАЛИЛ ЕЛ СИСИЈУ (Abdel Fat-
tah Saeed Hussein Khalil El-Sisi), председнику Арапске Републике Египат, 
за изузетан допринос у регионалној и глобалној безбедности, као и за 
активно ангажовање на унапређењу сарадње између Египта и Србије у 
академској сфери – Универзитета у Београду и Универзитета у Каиру.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Председник Арапске Републике Египат, фелдмаршал Абдел 
Фатах Саид Хисеин Халил ел Сиси (Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil 
El-Sisi) рођен је 19. новембра 1954. у Каиру. У египатској армији 
провео је од 1977. до 2014. године на дужностима од командира до 
министра одбране. Усавршавао се на Генералштабном колеџу у 
Великој Британији 1992. и Ратном колеџу армије САД у Карлслајлу 
2006. године. Био је директор Војнообавештајне службе, а потом и 
министар одбране (2012-2014). За председника Египта изабран је 
2014. године. Током 2019. био је председавајући Афричке уније.

Деловање и ставови председника Сисија значајно су унапредили 
регионалну безбедност на Блиском истоку као и укупну безбедност 
у непосредном суседству, на Медитерану и у Европи. Ставови 
председника Сисија засновани су на идеји о укидању страног војног 
присуства у региону Блиског истока у коме би се избегло нуклеарно 
наоружавање. Египат је очувао и побољшао безбедносну координацију 



Гласник Универзитета у Београду34

са Израелом, а истовремено је охрабрио друге арапске земље на 
нормализацију односа са Израелом, што је током 2020. године и 
реализовано. Египат континуирано унапређује дијалог са свим 
палестинским фракцијама у циљу постизања јединствене платформе 
и успостављања сарадње и мира у региону. Поред тога, Египат у 
локалним и међународним оквирима настоји да побољша услове за 
живот становника Газе, па је 2014. био домаћин међународног скупа 
за обнову ове територије.

Централни аспект унапређења безбедности у региону и на 
ширем међународном плану представља одлучна и енергична 
борба против тероризма. Египат, на челу са председником Снсијем, 
наглашава свеобухватни приступ антитероризму који је заснован 
на супротстављању свим друштвеним, економским, идеолошким и 
верским узроцима тероризма. Египат је у октобру 2015. изабран за 
привременог члана Савета безбедности. Желећи да искористи то 
чланство у највећој могyћој мери, Египат је председавао Комитетом 
Савета безбедности за борбу против тероризма, који утврђује политику 
борбе против тероризма на међународном нивоу, али и посебним 
комитетом за праћење спровођења специјалних резолуција у вези са 
борбом против тероризма. Председник Сиси је значајно унапредио 
механизме борбе против тероризма на политичком, економском и 
идејном плану.

Егнпат је током свог чланства у Савету безбедности био у 
могућности да потврди свој став о потреби темељног супротстављања 
тероризму уз поштовање међународног права и Повеље Уједињених 
нација. Активности на том пољу одвијале су се у веома комплексним 
околностима: успон терористичке организације Исламске државе 
у Ираку и њено регионално ширење, сукоби у државама региона – 
Либији, Сирији, Јемену и Ираку, као и компликована унутрашња 
политичка и економска сигуација. Имајући у виду значај Египта у 
супротстављању идеологији и пропаганди тероризма које користе 
терористичке организације ради мобилисања људи и оправдања 
њихових злочина, као и велике доприносе које могу донети старе 
египатске верске институције попут Ал Азхара, Египат је био носилац 
иницијативе у Савету безбедности УН којом је тражено од Комитета 
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за борбу против тероризма да предложи основни међународни оквир 
за борбу против терористичке пропаганде. Предлог је прихваћен од 
Савета безбедности и касније усвојен као Резолуција 2354. Египат 
је био на челу преговора који су почели у оквиру Комитета за борбу 
против тероризма. Осим ове, Египат је био носилац активности за 
усвајање Резолуције 2370 која се односи на спречавање наоружавања 
терориста.

Египат је издејствовао да Савет безбедности по први пут разматра 
терористичку идеологију и пропаганду, као врло осетљиве теме у 
контексту њиховог сталног коришћења од стране терористичких 
организација ради извођења терористичких акција. Такође, суштински 
је допринео расту учешћа држава у акцијама борбе против тероризма и 
глобалном супротстављању тероризму. Поред тога, Египат се снажно 
залагао за спровођење и поштовање усвојених резолуција које се тичу 
борбе против тероризма.

Једна од великих заслуга Египта у борби против идеолошких 
и пропагандних основа тероризма заснованих на искривљивању и 
злоупотреби религије и религијског yчења, а којој је лични печат дао 
председник Сиси, јесте укључивање водећих институција сунитског 
ислама, као што је Ал Азхара, у активну борбу против тероризма 
на глобалном нивоу. Од тада, Ал Азхар је члан консултативних тела 
Комитета за борбу протнв тероризма УН.

Председник Сиси је један од најзначајнијих бораца за реформу 
ислама и залаже се за умерени ислам који се активно супротставља 
исламском екстремизму као о идеологији, а не вери. Он се залаже за 
усмеравање исламске религије у правцу религије мира н заједничког 
живота са другим религијама.

Председник Сиси је увидео да су сиромаштво и економске 
неједнакости један од важних извора тероризма. Зато је учинио све на 
превазилажењу економских тешкоћа Египта из периода 2011-2014. и 
остваривању великих и значајних развојних пројеката у енергетици, 
инфраструктури, станоградњи и смањењу сиромаштва. У августу 2014. 
председник Сиси је иницирао изградњу новог Суецког канала у дужини 
од 38 километара. Канал је завршен у рекордном року од само годину 
дана и отворен 6. августа 2015. У марту 2015. одржана је Конференција 
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о египатском економском развоју на којој су присуствовале делегације 
из 112 земаља и 2000 учесника. Велики пројекти укључују градњу 
7000 километара аутопутева, од којих је 5000 већ завршено, обнову 
мреже од 5500 километара железничке пруге и изградњу нових пруга 
које ће повезати Црвено море и Медитеран, изградњу модерних лука и 
слободних економских зона, развој полуострва Синај као и изградњу 
новог главног града. Свему овоме придружује се побољшање 
услова становања и изградња социјално доступних станова. Такође, 
председник Сиси дао је велики допринос у покретању реформи како 
основног, тако и високог образовања по међународним стандардима 
што је резултирало њиховим убрзаним развојем.

Ови напори резултирали су и кандидатуром председника Сисија 
за Нобелову награду за мир од стране Федерације парламената северне 
Африке.

Допринос председника Сисија у борби против тероризма и 
унапређењу система безбедности Египта и региона Блиског истока 
и северне Африке истовремено је допринос безбедности европског 
континента. Председник Ел Сисн је одбио учешће египатске војске у 
ратовима у Сирији и Јемену, чиме је спречио експанзију рата на север 
Африке и обале Медитерана, а тиме и стварање потенцијала за ширење 
терористичких операција. На врхунцу мигрантске кризе 2015. Египат 
је био значајан стабилизујући чинилац и практично једина држава 
севера Африке из које није вршен мигрантски притисак на Европу. 
Председник Сиси пружа допринос глобалној безбедности поштујући 
суверенитет других држава, њихову територијалну целовитост и 
интегритет.

Председник Сиси се активно ангажовао на унапређењу сарадње 
између Египта и Србије у различитим областима, а посебно у академској 
сфери. Тако је уз посредовање Амбасаде Египта у Београду инициран 
протокол о сарадњи између Универзитета у Београду – Факултет 
безбедности и Факултета за економију и политику Универзитета у Каирy, 
као и Центра за дијалог, успостављање и одржавање мира из Каира. У 
међувремену је формиран и предлог о оснивању Центра за Афричке 
студије при Универзитету у Београду, који би функционисао у сарадњи 
са Факултетом за високе афричке студије Универзитета у Каиру.
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Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се Абдел 
Фатах Саид Хисеин Халил ел Сисију додели почасни докторат за 
изузетан допринос у регионалној и глобалној безбедности, као и за 
активно ангажовање на унапређењу сарадње између Египта и Србије у 
академској сфери – Универзитета у Београду и Универзитета у Каиру.

На основу приложене документације Комисија је утврдила да 
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели 
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу 
за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Факултета безбедности и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду 
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци. 

(Београд, 11. јун 2021. године; Број: 61202-1646/3-21)

 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 Филозофског факултета, бр: 458/1-III/1 од 14. маја 2021. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 бр: 61202-2195/2-21 од 25. маја 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Илдико Ердеи, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Етнологија-антропологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 3. марта 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Етнологија-антропологија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 25. марта 2021. године, преко 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 14. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Илдико Ердеи изабере у звање редовног 
професора.

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

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 25. маја 2021. године дало је мишљење да се др 
Илдико Ердеи може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2195/3-21)

 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: 1589/1 од 26. априла 2021. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 бр: 61202-2126/2-21 од 25. маја 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ана Кузмановић Јовановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Хиспанистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 27. јануара 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хиспанистика, због 
истека изборног периода.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. априла 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ана Кузмановић Јовановић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет је 11. маја 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 18. маја 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 25. маја 2021. године дало је мишљење да се др Ана 
Кузмановић Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2126/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

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: 13/42 од 14. маја 
2021. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
02 бр: 61202-2244/2-21 од 27. маја 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Синиша Ђурашевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 24. марта 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Физиологија животиња и 
човека, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 21. априла 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 14. маја 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Синиша Ђурашевић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 17. маја 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 20. маја 2021. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
27. маја 2021. године дало је мишљење да се др Синиша Ђурашевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2244/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 11/21), 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, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Фармацеутског факултета, бр: 635/2 од 13. маја 2021. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 61202-
2199/2-21 од 1. јуна 2021. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Душанка Крајновић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Социјална фармација и фармацеутска пракса.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет („Факултет“) је 13. јануара 2021. године, 
у публикацији „Послови“, на сајту Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Социјална фармација и фармацеутска пракса, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 30. марта 2021. године, у 
архиви и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 13. маја 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Душанка Крајновић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 17. маја 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 25. маја 2021. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
1. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Душанка Крајновић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2199/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

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: 4/36 од 20.5.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-2283/2-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зорица Богдановић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Електронско пословање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 3. марта 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Електронско 
пословање, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. априла 2021. 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 19. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зорица Богдановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 24. маја 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27. маја 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 2. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Зорица Богдановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2283/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

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: S8 3/7 од 27.4.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-1909/2-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Весна Цветков за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Геофизика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. марта 2021. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. априла 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Весна Цветков изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 28. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27. маја 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 2. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Весна Цветков 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-1909/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

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: S6 1/8 од 27.4.2021. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-1910/2-21 од 2. јуна 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Радуле Тошовић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу научну 
област Економска геологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет („Факултет“) је дана 3. фебруара 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Економска геологија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. марта 2021. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. априла 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Радуле Тошовић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 28. априла 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27. маја 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 2. јуна 2021. године дало је мишљење да се др Радуле Тошовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јуна 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, 9. јун 2021. године; Број: 61202-1910/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 
и 217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 
208/19) а на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, бр. 
01-2/71 од 28. априла 2021. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, бр. 61202-1962/2-21 од 18. маја 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Драгици Обратов Петковић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

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

седници одржаној 28. априла 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Драгици Обратов Петковић, за две школске године, 2021/2022 и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области биотехничких наука је на седници 
одржаној 18. маја 2021. године разматрало предлог Наставно-научног 
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова за 
продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61202-1962/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 
150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) 
а на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, бр. 1828/1 
од 8. марта 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-2220/2-21 од 25. маја 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Александру Петровићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филолошког факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 8. марта 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Александру Петровићу, за две школске године, 2021/2022 и 2022/2023, 
односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на 
седници одржаној 25. маја 2021. године разматрало предлог Наставно-
научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености 
услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2220/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 
217/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 
150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на 
предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, бр. 459/1-III-II 
од 14. маја 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-2189/2-21 од 25. маја 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 14. маја 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Љубодрагу Димићу, за две школске године, 2021/2022 и 2022/2023, 
односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на 
седници одржаној 25. маја 2021. године разматрало предлог Наставно-
научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености 
услова за продужење радног односа.

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

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61202-2189/3-21)

 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 Грађевинског факултета, бр. 22/39-2 од 27. априла 2021. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 
61202-1888/2-21 од 1. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ Prof. Dr. – Ing. Christoph Butenweg (FH Aachen Univer-
sity of Applied Sciences), Ахен, Немачка, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/39-2 од 27. априла 2021. године да се Prof. Dr.-Ing. Chris-
toph Butenweg, FH Aachen University of Applied Sciences – Ахен, Немачка, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 28. маја до 1. јуна 2021. године, разматрало 
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61202-1888/3-21)

 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 Грађевинског факултета, бр. 22/59-2 од 27. априла 2021. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-1889/2-21 од 1. јуна 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Милан Вељковић, (Delft University of Techno-
logy), Делфт, Холандија, у звање гостујућег професора Универзитета 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/59-2 од 27. априла 2021. године да се проф. др Милан 
Вељковић, Delft University of Technology – Делфт, Холандија, изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 28. маја до 1. јуна 2021. године, разматрало 
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3 Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 9. јун 2021. године; Број: 61202-1889/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


