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На основу члана 43 став 1 тачка 29 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022 и 233/2022) и члана 30 
Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 208/2019 и 212/2019), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА СТАТУСА 
КАНДИДАТА И СТУДЕНТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

I 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет правилника

Члан 1
Овим правилником уређује се поступак утврђивања статуса 

кандидата са инвалидитетом према Програму афирмативне мере 
уписа кандидата са инвалидитетом у прву школску годину основних и 
интегрисаних студија (у даљем тексту: Програм афирмативне мере) на 
Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу (у даљем 
тексту: Универзитет), као и статуса студента са инвалидитетом.

Циљ правилника
Члан 2

Циљ доношења овог правилника је да се кандидатима и 
студентима са инвалидитетом омогући приступ високом образовању 
под равноправним условима и у складу са домаћим и међународним 
правним актима који регулишу област људских права и образовања.

II
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ОПШТА НАЧЕЛА

Основни појмови
Члан 3

Појмови који се користе у овом правилнику имају следеће 
значење:
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,,Особа са инвалидитетом” је особа која има урођена или стечена 
физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења, која у 
интеракцији са различитим препрекама могу ометати њено пуно и 
ефективно учешће у друштву, на равноправној основи са другима, без 
обзира на то да ли може да остварује поменуте активности уз употребу 
техничких помагала или служби подршке.

,,Кандидат” је особа која је поднела захтев за доношење мишљења 
о утврђивању статуса кандидата са инвалидитетом, према афирмативној 
мери Владе Републике Србије за упис кандидата са инвалидитетом и 
осталу пратећу документацију дефинисану овим правилником. 

,,Кандидат са инвалидитетом” је особа на чије име је, након 
обраде захтева и пратеће документације, издато мишљење којим је 
утврђен статус кандидата са инвалидитетом.

„Студент са инвалидитетом“ је особа која је уписана на основне 
или интегрисане студије Универзитета, а на чије је име, након 
спроведеног поступка, издато мишљење којим је утврђен статус 
студента или кандидата са инвалидитетом.

„Афирмативна мера“ је мера Владе Републике Србије којом се 
уређује упис кандидата са инвалидитетом у прву школску годину 
основних и интегрисаних студија на високошколске установе чији је 
оснивач Република Србија.

Општа начела
Члан 4

У поступку утврђивања статуса кандидата односно студента 
са инвалидитетом забрањен је сваки вид дискриминације према 
било ком основу, а посебно према личном својству као што је пол, 
рођење, језик, раса, боја коже, старост, трудноћа, здравствено стање, 
инвалидитет, национална припадност, вероисповест, брачни статус, 
породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго 
уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким 
организацијама, синдикатима или неком другом личном својству. 

Документација приложена у току поступка од стране подносиоца 
захтева може се користити искључиво за потребе спровођења уписа 
кандидата или студента са инвалидитетом, а сви учесници у поступку 
дужни су да је чувају у складу са прописима којима се уређује заштита 
података о личности.
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Поступак утврђивања статуса кандидата односно студента са 
инвалидитетом је транспарентан и поуздан.

Једном извршен поступак издавања мишљења о статусу 
кандидата односно студента са инвалидитетом (у даљем тексту: 
мишљење) не може бити поново вођен, изузев у случају наступања 
промењених околности које су од значаја за вођење овог поступка.

III
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

Подношење захтева од стране кандидата
Члан 5

Кандидат који жели да приликом уписа користи Програм 
афирмативне мере подноси, до 10. јуна текуће календарске године, 
Универзитету у Београду, преко Универзитетског центра за студенте 
са хендикепом (у даљем тексту Центар) захтев на прописаном обрасцу 
који је саставни део овог правилника (Образац 1).

Уз захтев из става 1 овог члана кандидат прилаже фотокопију 
једног од следећих докумената, као и оригинал на увид:

1) решење о праву на додатак за помоћ и негу другог лица,
2) решење о процени телесног оштећења,
3) мишљење интерресорне комисије (Комисије за процену 

потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке детету/ученику/одраслом).

Уколико кандидат не поседује ниједан од докумената наведених 
у ставу 2 овог члана, уз захтев прилаже медицинску документацију 
издату од стране надлежне здравствене установе, која не сме бити 
старија од шест месеци од дана подношења захтева.

Медицинска документација из става 3 треба да садржи и 
информацију о начину настанка инвалидитета, односно о околностима 
које су довеле до настанка инвалидитета, као и информације о даљем 
току здравственог стања које је довело до настанка инвалидитета.

У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од 
кандидата може бити затражена додатна документација.
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Подношење захтева од стране студента
Члан 6

Студент који је уписан на Универзитет, ради утврђивања статуса 
студента са инвалидитетом, може поднети захтев на начин дефинисан 
у члану 5 овог правилника.

Захтев из става 1 овог члана може се поднети у току целе 
календарске године.

IV
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА СТАТУСА КАНДИДАТА И 

СТУДЕНТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Надлежност и састав Комисије

Члан 7
Поступак утврђивања статуса кандидата односно студента са 

инвалидитетом спроводи Комисија за утврђивање статуса кандидата 
и студента са инвалидитетом (у даљем тексту: Комисија), у складу са 
Програмом афирмативне мере и одредбама овог правилника, осим у 
случају из члана 9, када о захтеву непосредно одлучује председник 
Комисије.

Комисија има шест чланова и чине је проректор задужен за наставу, 
један наставник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
један наставник Медицинског факултета, један наставник психологије 
Филозофског факултета, један наставник социологије Филозофског 
факултета и један наставник социјалног рада Факултета политичких 
наука.

Чланове Комисије именује ректор.
Мандат чланова Комисије траје три године.
Председник Комисије је проректор задужен за наставу.
Секретар Комисије је лице запослено или радно ангажовано у 

Центру које одреди директор Центра.
 

Сазивање седница и рад Комисије
Члан 8

Председник Комисије сазива седнице Комисије.
Седнице се могу одржавати и електронским путем.
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Комисија може да заседа уколико седници присуствује већина 
њених чланова.

Комисија одлучује већином гласова укупног броја чланова 
Комисије.

Комисија може, ради потпунијег сагледавања медицинске 
документације, консултовати и друге стручњаке.

Секретар Комисије сачињава записник о току седнице и упућује 
га свим члановима Комисије на сагласност.

Доношење мишљења без сазивања седнице Комисије

Члан 9
Уколико је поднета документација из става 2 члана 5 овог 

правилника потпуна и исправна председник Комисије доноси, без 
сазивања седнице, мишљење којим се утврђује статус кандидата или 
студента са инвалидитетом.

Доношење мишљења на седници Комисије 

Члан 10
Уколико је поднета документација из ст. 3 и 4 члана 5 овог 

правилника непотпуна или уколико је старија од 6 месеци или је издата 
од стране ненадлежне установе, подносиоцу захтева ће се оставити 
додатни рок за доставу уредне документације.

Уколико је поднета документација из ст. 3 и 4 члана 5 овог 
правилника уредна, Комисија одлучује о утврђивању статуса кандидата 
или студента са инвалидитетом и о томе доноси мишљење.

V
ЖАЛБА КАНДИДАТА

Члан 11
Подносилац захтева може да изјави жалбу на мишљење Комисије 

ректору, преко Центра.
Рок за изјављивање жалбе износи два дана од дана пријема 

мишљења Комисије.
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Комисија се изјашњава о наводима из жалбе у року од два дана и 
жалбу са изјашњењем доставља ректору.

Одлучујући по жалби, ректор може:
1) решењем одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је 

изјавило неовлашћено лице;
2) решењем одбити жалбу, ако утврди да је неоснована;
3) донети мишљење којим се преиначује мишљење Комисије, 

ако утврди да је жалба основана.
Одлука ректора по жалби је коначна.

VI
ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 12
Универзитет трајно чува документацију о обављеним поступцима 

доношења мишљења. Универзитет води електронску евиденцију, која 
садржи следеће податке: 

– лични подаци о подносиоцу захтева (име, име једног родитеља 
и презиме, датум и место рођења, држављанство, поштанска и 
електронска адреса и број телефона);

– подаци о медицинској документацији на основу које је одлучено 
у поступку;

– подаци о спроведеном поступку.

VII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Сходна примена Закона о општем управном поступку
Члан 13

На питања која нису уређена овом правилником сходно се 
примењују одредбе Закона о општем управном поступку.

Члан 14
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
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Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 210/19).

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 61212-1142/1-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Студентски трг бр. 1 

Београд 

 

З А Х Т Е В 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА КАНДИДАТА И СТУДЕНТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

НАПОМЕНА: Захтев се попуњава ШТАМПАНИМ СЛОВИМА. 

 

 

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

 

1. Име _____________________________________________________________________ 

 

2. Име једног родитеља______________________________________________________ 

 

3. Презиме (девојачко презиме)_____________________________(________________) 

 

4. Пол                        женски     мушки   

 

5. Датум рођења            ___.___._________  

 

6. Место и држава рођења________________________/___________________________ 
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7. Држављанство___________________________________________________________ 

 

8. Адреса на коју подносилац жели да му буду достављани акти Универзитета у поступку: 

Улица и број_______________________________________________________________ 

Поштански број и место_____________________________________________________ 

 

9. Електронска адреса1 (E-mail)_______________________________________________ 

 

10. Број телефона___________________________________________________________ 

 

 

II ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ О ПОСТОЈАЊУ 
ИНВАЛИДИТЕТА 

 

Напомена: наведене податке попуњава кандидат који не поседује решење надлежног органа о 
постојању телесног оштећења нити решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ нити 
мишљење Интерресорне комисије. 

 

1. Назив медицинске установе која је издала документацију: 

___________________________________________________________________________ 

2. Датум издавања медицинске документације: ________________________________ 

 

III СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА2 

  

 Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на 

__________________________________________________________(уписати назив факултета). 
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 Упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија на 

__________________________________________________________(уписати назив факултета). 

 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 

 решење надлежног органа о постојању телесног оштећења; 
 решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ; 
 мишљење Интерресорне комисије; 
 медицинска документација о постојању инвалидитета. 

 

 

IV ИЗЈАВА О ОБАВЕШТАВАЊУ И ДОСТАВЉАЊУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

 

Потписивањем ове изјаве захтевам и прихватам да ми се у поступку сва обаштења и сви акти 
Универзитета у Београду достављају у електронској форми путем електронске поште: 
_____________________________________________________________________ 

 

 

У______________________________ (град), ___.___.________ (датум). 

 

 

__________________________  

  

(потпис подносиоца захтева) 

 

1 Молимо Вас да унос буде читак. 
2 Молимо Вас да заокружите једно поље. 
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22) и члана 6 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. мартa 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирку 
Васиљевићу, редовном професору Правног факултета, у пензији, у 
саставу:

1. Др Слободан Марковић, редовни професор, Правни факултет;
2. Др Јелена Перовић, редовни професор, Економски факултет;
3. Др Душан Поповић, редовни професор, Правни факултет;
4. Др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор, Правни 

факултет;
5. Др Наташа Петровић Томић, редовни професор, Правни 

факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

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

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

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-4134/2-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22) и члана 6 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. мартa 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Владимиру Костићу, редовном професору Медицинског факултета, у 
пензији, у саставу:

1. Др Небојша Лалић, редовни професор, Медицински факултет;
2. Др Татјана Пекмезовић, редовни професор, Медицински 

факултет;
3. Др Зорица Стевић, редовни професор, Медицински факултет;
4. Др Драгослав Сокић, редовни професор, Медицински 

факултет;
5. Др Марина Светел, редовни професор, Медицински факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Владимиру 
Костићу, редовном професору Медицинског факултета, у пензији, у 
року од 30 дана од дана именовања.

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

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-4134/3-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22) и члана 6 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. мартa 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Душану Теодоровићу, редовном професору Саобраћајног факултета, 
у пензији, у саставу:

1. Др Владан Девеџић, редовни професор, Факултет 
организационих наука;

2. Др Јован Поповић, редовни професор, Саобраћајни факултет;
3. Др Катарина Вукадиновић, редовни професор, Саобраћајни 

факултет;
4. Др Бранка Димитријевић, редовни професор, Саобраћајни 

факултет;
5. Др Милица Шелмић, редовни професор, Саобраћајни факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Душану 
Теодоровићу, редовном професору Саобраћајног факултета, у пензији, 
у року од 30 дана од дана именовања.

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

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-4134/5-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22) и члана 6 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. мартa 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Карлу 
Раићу, редовном професору Технолошко-металуршког факултета, у 
пензији, у саставу:

1. Др Ненад Радовић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет;

2. Др Жељко Камберовић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет;

3. Др Татјана Волков-Хусовић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет;

4. Др Миљана Поповић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет;

5. Др Мирјана Филиповић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Карлу Раићу, 
редовном професору Технолошко-металуршког факултета, у пензији, 
у року од 30 дана од дана именовања.

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

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-4134/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22) и члана 6 Правилника о условима и 
поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитета у Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. мартa 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирку 
Грчићу, редовном професору Географског факултета, у пензији, у 
саставу:

1. Др Стеван Станковић, професор емеритус, Географски 
факултет;

2. Др Иван Раткај, редовни професор, Географски факултет;
3. Др Дејан Филиповић, редовни професор, Географски факултет;
4. Др Дејан Шабић, редовни професор, Географски факултет;
5. Др Велимир Шећеров, редовни професор, Географски 

факултет.

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 

одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирку Грчићу, 
редовном професору Географског факултета у пензији, у року од 30 
дана од дана именовања.

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

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-4134/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 58 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Разрешава се Лука Марјановић, студент Електротехничког 
факултета, чланства у Одбору за обезбеђење и унапређење квалитета.

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-995/4-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. марта 2022. године, донео је

З А К Љ У Ч А К

1. Сенат Универзитета у Београду ПРЕПОРУЧУЈЕ да се настава 
на факултетима у његовом саставу поново одвија у седишту установе.

2. Изузетно, у случају оправданих потреба, настава се може 
одвијати путем аудио- и видео-конференцијских платформи.

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-995/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 57 ст. 13 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21) и чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21 и 232/22), а на основу 
Мишљења Одбора за статутарна питања бр. 61212-649/2-22 од 16. 
марта 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета спорта и физичког васпитања коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 17. фебруара 2022. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет“) доставио 
је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 17. 
фебруара 2022. године, ради давања сагласности, сагласно чл. 43 ст. 1 
тач. 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
16. марта 2022. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао позитивно мишљење о усклађености Одлуке 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео одлуку као у изреци.

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 61212-649/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 61201-602/2-22 од 15. марта 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Библиотекарство и информатика, 60 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер библиотекар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 14. фебруара 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. фебруара 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61201-602/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 61201-1894/4-21 од 15. марта 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Право и род (Law and Gender), на енглеском језику, 60 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер права – право и род 
(Master of Law in Law and Gender).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 23. априла 2021. године (допуна захтева 
7. фебруар 2022. год.) поднео Универзитету у Београду предлог 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-
научно веће Факултета, на седници одржаној 29. марта 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, 23. март 2022. године; Број: 61201-1894/6-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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: 61201-862/2-22 од 15. марта 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Политиколошко-социолошка истраживања, 180 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – политичке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 3. марта 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. децембра 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, 23. март 2022. године; Број: 61201-862/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 67/21), 
члана 43 став 1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20 и 
230/20), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог Већа за 
интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансдисциплинарне студије 
број: 06-4047/III-521/2-21 од 21. марта 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија: „Архитектура и урбанизам “ (60 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 је дана 09. фебруара 2022. године 

поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00466/5/2020-03 од 
20. маја 2021. год. Измене се односе на измене курикулума предмета и 
допуну листе изборних предмета.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 27. децембра 2021. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансдисци-
плинарне студије размотрило је предлог Наставно-научног већа 
Архитектонског факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 23. март 2022. године; Број: 06-995/521/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.



Година LX, број 234, 4. април 2022. 23

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог 
Изборног већа Биолошког факултета, бр: 13/14 од 21. јануара 2022. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 бр: 
61202-477/2-22 од 24. фебруара 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Анета Сабовљевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна биологија биљака.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 24. новембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Физиологија и 
молекуларна биологија биљака, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. децембра 2021. године, 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. јануара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Анета Сабовљевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 7. фебруара 2022. године године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 17. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 24. 
фебруара 2022. године дало је мишљење да се др Анета Сабовљевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-477/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Географског факултета, бр: 174 од 10. фебруара 2022. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
02-06 бр: 61202-688/2-22 од 8. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирјана Гајић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну област 
Регионална географија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Географски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. децембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Регионална 
географија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 29. децембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 10. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирјана Гајић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 21. фебруара 2022. године 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 1. марта 2022. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 8. марта 2022. године дало је мишљење да се др 
Мирјана Гајић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-688/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закони, 67/19, 6/20 – др. 
Закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), чл. 43 
ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/18, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на 
предлог Изборног већа Eкономског факултета бр. 734/2 од 9. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, 02-03 бр. 61202-905/2-22 од 15. марта 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Стојковић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Економски 
факултет, за ужу научну област Пословна економија и менаџмент. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет („Факултет“) је дана 5. јануара 2022. године 
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” број 
967-968, као и на инернет страницама Факултета и Универзитета, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. фебруара 2022. 
године, објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 9. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Драган Стојковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 9. марта 2022. 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 9. марта 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на електронској 
седници одржаној дана 15. марта 2022. године дало је мишљење да се 
др Драган Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. марта 
2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-905/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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, 217/20, 230/21 и 
232/22), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног 
већа Саобраћајног факултета, број: 1192/8-2021 од 28.2.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
789/2-22 од 14. марта 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Борис Антић за редовног професора на Универзитету 
у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну област Превентива 
и безбедност у саобраћају.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 10. новембра 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Превентива и безбедност у 
саобраћају, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. децембра 2021. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22.-23. фебруара 2022. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Борис Антић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 28. фебруара 2022. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на интернет страницу Универзитета дана 8. марта 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 14. марта 2022. године дало је мишљење да се др Борис Антић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. марта 
2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-789/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), 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, 217/20, 230/21 и 
232/22), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 28/8 од 28.2.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-788/2-22 од 14. 
марта 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. 
марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Ивковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 29. децембра 2021. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Друмскa вoзилa и динaмикa 
вoзилa, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. јануара 2022. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22.-23. фебруара 2022. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Ивковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 28. фебруара 2022. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на интернет страницу Универзитета дана 8. марта 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 14. марта 2022. године дало је мишљење да се др Иван Ивковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. марта 
2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-788/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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, 217/20, 230/2021, 232/2022 и 233/2022), 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 Стоматолошког факултета, бр: 
4/71 од 21. децембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-80/2-22 од 22. фебруара 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Оливера Јовичић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стоматолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. октобра 
2021. године, у листу „Службени гласник РС”, број 96/21 објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Клиничке стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. новембра 2021. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Оливера Јовичић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 28. децембра 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 14. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
22. фебруара 2022. године дало је мишљење да се др Оливера Јовичић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-80/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог 
Изборног већа Филолошког факултета, бр: 377/1 од 7. фебруара 2022. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 бр: 61202-608/2-22 од 22. фебруара 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 29. септембра 
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 29. новембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Весна Дицков изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. фебруара 2022. године 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 14. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. фебруара 2022. године дало је мишљење да се 
др Весна Дицков може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-608/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог 
Изборног већа Филолошког факултета, бр: 376/1 од 7. фебруара 2022. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 бр: 61202-609/2-22 од 22. фебруара 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Саша Модерц, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну област 
Италијанистика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 3. новембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Италијанистика, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 6. децембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Саша Модерц изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. фебруара 2022. године 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 14. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 22. фебруара 2022. године дало је мишљење да се 
др Саша Модерц може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-609/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Хемијског факултета, бр: 953/6 од 10. фебруара 2022. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 бр: 61202-
662/2-22 од 24. фебруара 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Маја Натић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област 
Аналитичка хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Хемијски факултет (у даљем тексту Факултет) је 15. децембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Аналитичка хемија, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 17. јануара 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 10. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Маја Натић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 17. фебруара 2022. године године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 17. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. фебруара 2022. године дало је мишљење да се др Маја Натић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-662/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), 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, 217/20 
и 230/21), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Физичког факултета, бр: 489/4 од 22. децембра 2021. године и 
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 02-07 
бр: 61202-76/2-22 од 21. фебруара 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Николић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну област 
Примењена физика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 29. новембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2021. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Николић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 30. децембра 2021. године 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 14. фебруара 2022. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној 21. фебруара 2022. године дало је мишљење да се др Зоран 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 61202-76/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 73/18), члана 151 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20 и 230/21), 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 Учитељског факултета, бр. 
16/3/327 од 10. новембра 2021. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-348/2-22 од 22. фебруара 
2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

Др Ивици Радовановићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Учитељског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 10. новембра 2021. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивици Радовановићу, за две школске године, 2022/2023 и 
2023/2024, односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на 
седници одржаној 22. фебруара 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 612-348/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 73/18), члана 151 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20 и 230/21), 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 Електротехничког факултета, 
бр. 114/3 од 8. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, бр. 61202-861/2-22 од 14. марта 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Дејану Тошићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Електротехничког факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 8. марта 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Дејану Тошићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
14. марта 2022. 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, 23. март 2022. године; Број: 612-861/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 58а став 2 тачка 1 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20, 217/20 и 230/21, 232/22 и 233/22), ректор Универзитета 
у Београду доноси

О Д Л У К У

I
За чланове Одбора за заштиту животне средине именују се:
– проф. др Ратко Ристић, проректор Универзитета, председник 

Одбора, 
– проф. др Дејан Филиповић, редовни професор Географског 

факултета. 

(Београд, 21. март 2022. године; Број: 1064/1-22)

 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58a ст. 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/2020), Веће институтa Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 7. марта 2022. године, донело је

О Д Л У К У

Бира се др Драгана Ђорђевић, научни саветник на Институту за 
хемију, технологију и металургију за представника Већа института у 
Одбору за заштиту животне средине.

(Београд, 7. март 2022. године; Број: 06-724/2022)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић
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На основу чл. 56 ст. 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 
и 217/2020), Веће институтa Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 7. марта 2022. године, донело је

О Д Л У К У

Бира се др Лука Глушац, научни сарадник на Институту за 
филозофију и друштвену теорију за представника Већа института у 
Одбору за статутарна питања.

(Београд, 7. март 2022. године; Број: 06-724/2022)

 ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА ИНСТИТУТА

 др Мирјана Михаиловић


