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На основу члана 63 став 1 тачка 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18, 67/19 и 67/21) 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 14. септембра 2021. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. септембра 
2021. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се друга измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2021. годину, 07 бр. 40-47/2021-5.

Укупни расходи увећани су за 2.300.000 динара, и покривају се 
из прихода од диплома намењених Студентском парламенту на конту 
742321 извор финансирања 04-сопствени приходи.

(Београд, 17. септембар 2021. године; Број: 06-3338/3-21)

 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 14. 
септембра 2021. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 17. септембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У

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

(Београд, 17. септембар 2021. године; Број: 06-3338/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 20/3 
од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 17. септембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  
МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Разрешава се проф. др Петар Марин, проректор, ЈМБГ: 
, дужности члана и председника Управног 
одбора Фондације за решавање стамбених потреба младих научних 
радника Универзитета у Београду, на лични захтев.

(Београд, 17. септембар 2021. године; Број: 06-3338/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, 
донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о докторским студијама на Универзитету у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 191/16, 212/19, 
215/20 и 217/20), у члану 56 став 3 мења се и гласи:

„Од 1. октобра 2022. године овај правилник ће се примењивати 
на све студенте докторских студија.“.

Члан 2
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 61212-2494/5-16)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 и 
6/2020 - др.закони, 11/2021 - аутентино тумачење, 67/2021 i 67/2021 
- др. закон) 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 8. септембра 2021. године, донео је

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

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

факултети у саставу Универзитета у Београду
 
(1) У конкурсу за упис у школској 2021/2022. години, расписаном 

на седници Сената Универзитета, одржаној 14. априла 2021. године, 
додају се студијски програми:

– мастер академских студија Фармацеутска медицина (60 
ЕСПБ), чији је носилац Медицински факултет, а у складу са Уверењем 
о акредитацији програма, број 612-00-00315/6/2019-03 од 8. јуна 2021. 
године; 

– мастер академских студија Биоетика (60 ЕСПБ), чији је 
носилац Медицински факултет а у складу са Уверењем о акредитацији 
програма, број 612-00-00316/6/2020-03 од 22. јуна 2021. године;

– мастер академских студија Грађевинарство (60 ЕСПБ), чији је 
носилац Грађевински факултет а у складу са Уверењем о акредитацији 
програма, број 612-00-00165/4/2021-03 од 23. јула 2021. године,

– докторских академских студија Биофизика (180 ЕСПБ), 
чији је носилац Универзитет у Београду, а у складу са Уверењем о 
акредитацији програма, број 612-00-00546/7/2020-03 од 1. јуна 2021. 
године.

(2) У општим одредбама конкурса за упис студената на студијске 
програме основних струковних, основних академских и интегрисаних 
академских студија, део „Конкурсни рокови“ допуњује се календаром 
за трећи уписни рок који ће се реализовати према распореду:
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– пријављивање кандидата: од 20. до 21. септембра 2021. године 
према распореду;

– полагање пријемног испита: 22. и 23. септембра 2021. године;
– објављивање резултата: најкасније до 24. септембра 2021. 

године до 12 часова на прелиминарној ранг-листи; 
– примедбе на прелиминарну ранг-листу: (36 сати од 

објављивања) а најкасније до 26. септембра до 12 часова; 
– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 27. 

септембра у 12 часова; 
– жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 28. 

септембра до 12 часова;
– декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема 

жалбе – најкасније 29. септембра у 12 часова;
– објављивање коначних ранг-листа факултета/Универзитета - 

најкасније до 30. септембра у 12 часова;
– упис: најкасније до 1. октобра, до краја дана, након објављивања 

коначне ранг-листе Универзитета, а према распореду.

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 06-3337/4-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - др.закони), 
и члана 84 став 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020 и 217/2020), на предлог Наставно-научног већа Медицинског 
и Фармацеутског факултета, предлога Грађевинског и Медицинског 
факултета, као и Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. септембра 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 Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00213/6/2020-03 од 22.06.2021. године, на студијски 
програм основних академских студија Сестринство, 240 ЕСПБ, на 
Медицинском факултету, уписаће се укупно 30 студената, 10 на терет 
буџета и 20 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00315/6/2019-03 од 08.06.2021. године, на студијски програм 
мастер академских студија Фармацеутска медицина, 60 ЕСПБ, на 
Медицинском факултету, уписаће се укупно 30 самофинансирајућих 
студената;

– у складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00316/6/2020-03, од 22.06.2021. године, на студијски програм 
мастер академских студија Биоетика, 60 ЕСПБ, на Медицинском 
факултету, уписаће се укупно 12 самофинансирајућих студената.

– У складу са Допуном Уверења о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00533/4/2020-03 од 16.06.2021. године, 
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на студијски програм специјалистичких академских студија 
Козметологија, 60 ЕСПБ, на Фармацеутском факултету, уписаће се 
укупно 29 самофинансирајућих студената (на српском језику) и 1 
самофинансирајући студент (на енглеском језику);

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00215/5/2020-03 од 19.03.2021. године и у складу са Одлуком 
Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 83 од 27. августа 
2021. године, на студијски програм основних академских студија 
Грађевинарство, 180 ЕСПБ, на Грађевинском факултету, уписаће се 
укупно 330 студената, 240 на терет буџета и 90 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00216/5/2020-03 од 19.03.2021. године и у складу са 
Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 83 од 
27. августа 2021. године, на студијски програм основних академских 
студија Геодезија, 180 ЕСПБ, на Грађевинском факултету, уписаће се 
укупно 60 студената, 40 на терет буџета и 20 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00217/5/2020-03 од 19.03.2021. године и у складу са Одлуком 
Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 83 од 27. августа 
2021. године), на студијски програм основних академских студија 
Геоинформатика, 180 ЕСПБ, на Грађевинском факултету, уписаће се 
укупно 30 студената, 20 на терет буџета и 10 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00165/4/2021-03 од 23. јула 2021. године, на студијски 
програм мастер академских студија Грађевинарство, 60 ЕСПБ, на 
Грађевинском факултету, уписаће се укупно 190 студената, 145 на 
терет буџета и 45 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00056/6/2020-03 од 15. априла 2021. године, на студијски 
програм интегрисаних академских студија Медицина на српском 
језику, 360 ЕСПБ, на Медицинском факултету, уписаће се укупно 520 
студената, 460 на терет буџета и 60 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-000546/7/2020-03 од 1. јуна 2021. године, на студијски 
програм докторских академских студија Биофизика, 180 ЕСПБ, на 
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Универзитету у Београду, уписаће се укупно 10 студената, 1 на терет 
буџета и 9 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00098/5/2021-03 од 23. јула 2021. године, на студијски програм 
мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама, 60 
ЕСПБ, на Универзитету у Београду, уписаће се укупно 25 студената, 4 
на терет буџета и 21 самофинансирајући.

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 06-3337/3-21)

 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 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/19 и 213/20) и 
члана 7 Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 149/09 и 204/18), а на предлог 
Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације 
медицинских наука и Већа групације друштвено-хуманистичких наука, 
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 8. септембра 
2021. године, донео је

О Д Л У К У 

За најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената 
Универзитета у Београду у 2020. години, награђују се:

1. Са групације факултета природно-математичких наука: 
Павела Дебора, студенткиња Математичког факултета, за рад под 
називом: „The Karma asteroid family: membership, age and evolution“.

2. Са групације факутета медицинских наука: Јелена 
Љубичић,студенткиња Медицинског факултета, за рад под називом: 
„Uticaj metformina na citotoksično dejstvo paclitaxela in vitro“. 

3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука: 
Невена Станојевић,студенткиња Филолошког факултета, за рад под 
називом: „Игра светлости и тишине. Један поглед на две приче Јусуфа 
Идриса“.

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 612-1438/11-2021)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 181 Закона о општем управном поступку 
(„Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 - др. пропис) и члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), а поводом захтева за 
понављање поступка за доношење одлуке о поништавању дипломе и 
додатка дипломи о стеченом научном називу доктора наука, коју је 
Синиша Мали стекао одбраном докторске дисертације под називом 
„Креирање вредности кроз процес реструктурирања и приватизације-
теоријске концепције и остварени резултати у Србије“ на Факултету 
организационих наука 2013. године, а који је поднео Синиша Мали 
преко пуномоћника адвоката Андрије Ђуровића 29. јуна 2021. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. септембра 
2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољен захтев за понављање поступка 
за доношење одлуке о поништавању дипломе и додатка дипломи о 
стеченом научном називу доктора наука, коју је Синиша Мали стекао 
одбраном докторске дисертације под називом „Креирање вредности 
кроз процес реструктурирања и приватизације-теоријске концепције 
и остварени резултати у Србије“ на Факултету организационих наука 
2013. године, а који је поднео Синиша Мали преко пуномоћника 
адвоката Андрије Ђуровића 29. јуна 2021. године.

2. Ово решење је коначно.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Сената Универзитета у Београду, бр. 06-5088/3-19 од 
12. децембра 2019. године поништена је диплома и додатак дипломи о 
стеченом научном називу доктора наука, коју је Синиша Мали стекао 
одбраном докторске дисертације под називом „Креирање вредности 
кроз процес реструктурирања и приватизације-теоријске концепције 
и остварени резултати у Србије“ на Факултету организационих наука 
2013. године. Одлука је донета на основу коначног Решења Одбора 
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за професионалну етику Универзитета у Београду, бр. 612-2294/34-19 
од 28. новембра 2019. године о утврђеном неакадемском понашању 
Синише Малог приликом израде докторске дисертације под називом 
„Креирање вредности кроз процес реструктурирања и приватизације-
теоријске концепције и остварени резултати у Србије“ на Факултету 
организационих наука 2013. године.

Управни суд је 14. јуна 2021. године донео пресудру бр. 16У 
19906/19 којом се уважава тужба тужиоца Синише Малог и поништава 
решење Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду, бр. 
612-2294/34-19 од 28. новембра 2019. године у тачки 1. диспозитива и 
предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање.

Након тога, Синиша Мали је преко пуномоћника адвоката 
Андрије Ђуровића 29. јуна 2021. године Сенату Универзитета поднео 
захтев за понављање поступка за доношење одлуке о поништавању 
дипломе и додатка дипломи о стеченом научном називу доктора 
наука, коју је Синиша Мали стекао одбраном докторске дисертације 
под називом „Креирање вредности кроз процес реструктурирања и 
приватизације-теоријске концепције и остварени резултати у Србије“ 
на Факултету организационих наука 2013. године. У захтеву се као 
разлог за понављање поступка наводи да је одредбом члана 176 став 1 
тачка 9 Закона о општем управном поступку предвиђено као основ за 
понављање поступка „у случају да се решење заснива на пресуди суда 
или одлуци другог органа која је касније правоснажно преиначена, 
укинута или поништена“. Дана 1. септембра 2021. године Синиша 
Мали је преко пуномоћника адвоката Андрије Ђуровића поднео и 
ургенцију Сенату Универзитета, јер Сенат није донео решење по 
захтеву за понављање поступка од 29. јуна 2021. године у законом 
прописаном року.

С обзиром да наведеном пресудом од 14. јуна 2021. године 
Управни суд није одлучио у спору пуне јурисдикције, већ је предмет 
враћен надлежном органу на поновно одлучивање, а како је у току 
поступак поновног одлучивања пред Одбором за професионалну 
етику Универзитета у Београду, одлучено је као у изреци овог 
решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 
30 дана од дана пријема писменог отправка решења.

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 612-2914/3-21)

 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: 61201-2951/2-21 од 12. јула 2021. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма основних академских 
студија, Право, 240 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 6. јула 2021. године поднео Универзитету 
у Београду предлог допуне студијског програма из тачке 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-000146/14/2019-03 од 14. фебруара 2020. године. 
Допуна се односе на увођење изборног предмета Међународно право 
заштите културног наслеђа.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 28. јуна 2021. године. 

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

(Београд, 8. септембар 2021. године: Број: 61201-2951/3-21)

 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: 61201-2952/4-21 од 12. јула 
2021. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
8. септембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма мастер академских 
студија, Право, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 6. јула 2021. године поднео 
Универзитету у Београду предлог допуне студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-000146/14/2019-03 од 
14. фебруара 2020. године. Допуне се односе на увођење изборних 
предмета:

– Међународно избегличко право на Међународноправни 
модул,

– Право у доба крсташких ратова на Правно-историјски модул,
– Анализа ефеката прописа на Правно-економски модул.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 28. јуна 2021. године. 
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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, 8. септембар 2021. године; Број: 61201-2952/5-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), 
а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета, број: 756/7 од 
15.7.2021. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
02 бр. 61202-3257/2-21 од 31. августа 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирјана Симић Пејовић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну 
област Телекомуникације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет („Факултет“) је дана 26. маја 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Телекомуникације, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. јуна 2021. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

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

Факултет је дана 16. јула 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. августа 2021. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 31. августа 2021. године дало је мишљење да се др Мирјана 
Симић Пејовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. септембра 
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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-3257/3-21)

 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”, 
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 Математичког факултета, бр: 270/3 од 
2. јула 2021. године и мишљења Већа научних области природно-
математичких наука, 02-04 бр: 61202-2986/2-21 од 12. јула 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Станић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну 
област Нумеричка математика и оптимизација.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 12. 
маја 2021. године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Нумеричка математика и оптимизација, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. маја 2021. године 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 2. јула 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Станић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 7. јула 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 7. јула 2021. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 12. јула 2021. године дало је мишљење да се др Зоран 
Станић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. септембра 
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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2986/3-21)

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



Година LIX, број 228, 20. септембар 2021. 21

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”, 
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 Математичког факултета, бр: 174/4 од 2. јула 
2021. године и мишљења Већа научних области природно-математичких 
наука, 02-04 бр: 61202-2987/2-21 од 12. јула 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Марић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну 
област Рачунарство и информатика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Математички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 
7. април 2021. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Рачунарство и информатика, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. маја 2021. године на 
сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 2. јула 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирослав Марић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 7. јула 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 7. јула 2021. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 12. јула 2021. године дало је мишљење да се 
др Мирослав Марић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. септембра 
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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2987/3-21)

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



Година LIX, број 228, 20. септембар 2021. 23

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење 
и 67/21), 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 Медицинског факултета, бр: 1506/2 од 26. маја 
2021. године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 Број: 61202-2620/2-21 од 13. јула 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејан Филимоновић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. марта 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Гинекологија и 
акушерство, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. априла 2021. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 10. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 6. јула 2021. године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2620/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење 
и 67/21), 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 Медицинског факултета, бр: 1469/2 од 26. маја 
2021. године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 Број: 61202-2619/2-21 од 13. јула 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јасна Јанчић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Неурологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. марта 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Неурологија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. априла 2021. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. маја 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јасна Јанчић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 6. јула 2021. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2021. године дало је мишљење да се др Јасна Јанчић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2619/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19, 11/21 - аутентично тумачење 
и 67/21), 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 Медицинског факултета, бр: 1403/2 од 26. маја 
2021. године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 Број: 61202-2618/2-21 од 13. јула 2021. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелица Вукићевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Дерматовенерологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. марта 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Дерматовенерологија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. априла 2021. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

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

Факултет је 10. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 6. јула 2021. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
13. јула 2021. године дало је мишљење да се др Јелица Вукићевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2618/3-21)

 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 спорта и физичког васпитања, 
бр: 613/21 од 24. јуна 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2873/2-21 од 6. јула 
2021. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 
2021. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 28. априла 2021. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. јуна 2021. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 24. јуна 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Ивана Милановић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 25. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 29. јуна 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. јула 2021. године дало је мишљење да се др Ивана 
Милановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2873/3-21)

 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: 771/1-III/2 од 25. јуна 2021. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-
02 бр: 61202-2882/2-21 од 6. јула 2021. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Младеновић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа филозофија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 14. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа филозофија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 20. маја 2021. године, преко 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 25. јуна 
2021. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Иван Младеновић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 28. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 29. јуна 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. јула 2021. године дало је мишљење да се др Иван 
Младеновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2882/3-21)

 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: 771/1-III/3 од 
25. јуна 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2881/2-21 од 6. јула 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Игор Борозан, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и архитектуре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 14. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. маја 2021. године, преко 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Игор Борозан изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 28. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 29. јуна 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. јула 2021. године дало је мишљење да се др Игор 
Борозан може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2881/3-21)

 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: 771/1-III/1 од 
25. јуна 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2879/2-21 од 6. јула 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Жарко Петковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја Рима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 14. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Историја Рима, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. маја 2021. године, преко 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Жарко Петковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 28. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 29. јуна 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. јула 2021. године дало је мишљење да се др 
Жарко Петковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2879/3-21)

 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: 771/1-III/4 од 
25. јуна 2021. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2880/2-21 од 6. јула 2021. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Попадић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и архитектуре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 14. априла 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 24. маја 2021. године, преко 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. јуна 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Попадић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 28. јуна 2021. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 29. јуна 2021. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 6. јула 2021. године дало је мишљење да се др 
Милан Попадић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2880/3-21)

 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, 208/19 и 
215/20) а на предлог Наставно-научног већа Медицинског факултета, бр. 
24/XVI-7 од 24. маја 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, бр. 61202-2436/2-21 од 13. јула 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Љиљани Марковић Денић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2023. године.

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

седници одржаној 24. маја 2021. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Љиљани Марковић Денић, за две школске године, 2021/2022 и 
2022/2023, односно до 30. септембра 2023. године.

Веће научних области медицинских наука је на седници 
одржаној 13. јула 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, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2436/3-21)

 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, 67/19 и 67/21), 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, 208/19 и 215/20) а на предлог Наставно-научног већа 
Правног факултета, бр. 615/5 од 31. маја 2021. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, бр. 61202-2435/7-
21 са електронске седнице одржане 3. септембра 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

1. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа Правног 
факултета, бр. 615/5 од 31. маја 2021. године, да се др Јасминки 
Хасанбеговић, редовном професору Универзитета у Београду – 
Правни факултет, продужи радни однос до две школске године.

2. Ову Одлуку објавити у гласилу „Гласник Универзитета у 
Београду”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет (,,Факултет“) је дана 31. маја 2021. године 
доставио Већу научних области правно-економских наука 
Универзитета у Београду (,,Веће“) предлог Наставно-научног већа 
Факултета, бр. 615/5 од 31. маја 2021. године, да се др Јасминки 
Хасанбеговић, редовном професору Факултета, продужи радни однос 
до две школске године.

Факултет је дана 1. јуна 2021. године, доставио Већу приговор 
проф. др Саше Бована, у којем професор Бован истиче и детаљно 
образлаже да проф. др Јасминка Хасанбеговић не испуњава три од 
четири услова за продужење радног односа прописана чл. 151 Статута 
Универзитета у Београду.

У одговору на приговор проф. др Саше Бована, који је проф. 
др Јасминка Хасанбеговић доставила Већу и Сенату 14. јуна 2021. 
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године, професорка Хасанбеговић оспорава и детаљно образлаже да 
су наводи из приговора професора Бована неосновани. 

Веће je на електронској седници одржаној дана 15. јуна 2021. 
године, разматрало предлог Факултета и донело закључак о одлагању 
давања мишљења Сенату о продужењу радног односа проф. др 
Јасминки Хасанбеговић, како би на наредној седници Веће додатно 
размотрило целокупну документацију која садржи приговор проф. 
др Саше Бована, као и одговор проф. др Јасминке Хасанбеговић по 
приговору.

Веће је на седници одржаној дана 13. јула 2021. године донело 
закључак о одлагању давања мишљења Сенату у вези са продужењем 
радног односа проф. др Јасминки Хасанбеговић, наложивши 
Факултету да размотри приговор проф. др Саше Бована и одговор на 
приговор који је упутила проф. др Јасминка Хасанбеговић.

Наставно-научно веће Факултета је, поступајући по закључку 
Већа од 13. јула 2021. године, доставило Већу допис бр. 615/9 од 31. 
августа 2021. године, у ком је наведено да аргументација из приговора 
и одговора на приговор не доводи у питање раније донету одлуку о 
предлогу продужења радног односа проф. др Јасминки Хасанбеговић 
бр. 615/5 од 31. маја 2021. године. 

Веће је на седници одржаној електронским путем дана 3. 
септембра 2021. године дало позитивно мишљење Сенату бр. 61202-
2435/7-21 о испуњености услова за продужење радног односа проф. 
др Јасминки Хасанбеговић. 

Сенат је на седници одржаној дана 8. септембра 2021. године, 
разматрао целокупну документацију у вези са продужењем радног 
односа проф. др Јасминки Хасанбеговић коју чине: предлог 
Наставно-научног већа Факултета, бр. 615/5 од 31. маја 2021. године 
са пратећом документацијом, приговор проф. др Саше Бована, 
одговор на приговор проф. др Јасминке Хасанбеговић, закључци 
Већа од 15. јуна 2021. године и 13. јула 2021. године, допис Факултета 
од 31. августа 2021. године и позитивно мишљење Већа бр. 61202-
2435/7-21 од 3. септембра 2021. године о испуњености услова за 
продужење радног односа до две школске године проф. др Јасминки 
Хасанбеговић. 
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Сенат броји 46 чланова. Од 37 присутних чланова Сената „за“ 
продужење радног односа до две школске године проф. др Јасминки 
Хасанбеговић гласао је 21 члан Сената, ниједан члан није био 
,,против“, 10 чланова је било „уздржано“, а 6 чланова није приступило 
гласању. Имајући у виду да су за продужење радног односа редовном 
професору била потребна 24 гласа „за“, донета је одлука као у изреци. 

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2435/8-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20 и 217/20) и члана 4 Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14), а на предлог Филолошког 
факултета, број: 2300/1 и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука од 12. јулa 2021. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Адриан Кичуку, редовни професор Уметничког 
Универзитета Targu Mures, Трансилванија, Румунија, у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
2300/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 23. јуна 2021. 
године да се др Адриан Кичуку, редовни професор Уметничког 
Универзитета Targu Mures, Трансилванија, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 12. јула 2021. године разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду и предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 8. септембар 2021. године; Број: 61202-2833/3-21)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4 Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
149/2009, 204/2018), доносим 

О Д Л У К У

За школску 2019/2020. годину додељује се награда „Студент 
генерације“, следећим студентима:

1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
  АНЂЕЛА МИЉЕВИЋ, 9,38
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  УРОШ БУЛАТОВИЋ, 9,90
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
  НИНА ЧЕГАР, 9,77
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  ИВАН НАЦКОВ, 9,72
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
  ИВА КРСМАНОВИЋ, 9,55
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  СТЕФАН ЂОРЂЕВИЋ, 10,00 
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  НИКОЛА САДОВЕК, 10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
  МАРКО ГАВРИЛОВИЋ, 10,00
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  ЂОРЂЕ ВУКМИРОВИЋ, 10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
  ТЕОДОРА ТОЈИЋ, 9,95
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
  КСЕНИЈА ЏИПКОВИЋ, 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
  ДРАГАНА РАКИЋ, 10,00
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  МИРОСЛАВА ПРПА, 9,81
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14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
  ТАМАРА МИКИЋ, 10,00
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  КРИСТИНА КОЈИЋ, 9,96
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
  МИЛОШ ВУЛЕТА, 9,14
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
  АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ, 9,98
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
  МАРИЈА КОЈОВИЋ, 9,91
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
  АЛЕКСАНДАР ГРАНДОВ, 9,94
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
  СВЕТЛАНА ТОМИЋ, 9,93
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
  МАРИЈА ЂУКИЋ, 10,00
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
  ТАМАРА СТАНКОВИЋ, 9,63
23. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
  НЕМАЊА ПАВКОВИЋ, 9,89
24. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
  МАРКО ШМРКИЋ, 9,62
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
  МИЛИЦА АНДИЋ, 9,61
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
  МИЛАН БЕЉКАШ, 9,90
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
  ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ, 10,00
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
  МИЛЕНА БАЛТИЋ, 10,00
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  НИКОЛИНА ЈОРГИН, 9,96
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
  ПАВЛЕ КРАВЉАНАЦ, 10,00
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31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
  МИЛОШ ВИТОРОВИЋ, 9,68

(Београд, 1. септембар 2021. године; Број: 612-3370/1-21)

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


