
Г Л А С Н И К
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

      Година LX, број 235, 4. мај 2022.

ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ISSN 0409–0144



ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издаје
Универзитет у Београду

Студентски трг 1, Београд

Главни и одговорни уредник
Гордана Бојовић

Технички уредник
Вања Радуловић

Штампа
Развојно-истраживачки центар Графичког инжењерства – 

штампарија Технолошко-металуршког факултета
Београд, Карнегијева 4



С А Д Р Ж А Ј 

ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седнице одржане 20. априла 2022. године  ............................................... 1
1.  ОДЛУКЕ  ......................................................................................................... 1
2. ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
 НА СТАТУТЕ ФАКУЛТЕТА ....................................................................... 14
3. ОДЛУКА O ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА .......................... 16
4. ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ................... 17
5. ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РАДНОГ ОДНОСА ....................................... 77
6. ОДЛУКЕ  КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ  
 НА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ ....................................................... 78



Година LX, број 235, 4. мај 2022. 1

На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон) и члана 43, тачка 
31 Статута Универзитета у Београду Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 
230/2021 и 232/2022), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву 
годину студија првог, другог и трећег степена за школску 2022/2023. 
годину, на студијске програме чији су носиоци Универзитет у Београду и 
факултети у његовом саставу.

2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити истакнути 
на веб страници Универзитета.1

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/4-22)

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

1 http://bg.ac.rs/sr/upis/upis.php
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На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020, 217/2020’, 230/2021 и 232/2022 ) и члана 18 Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 208/2019 и 212/2019), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
o именовању Универзитетске комисије за упис  

за школску 2022/2023. годину

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др Дејан Филиповић, проректор, председник Комисије
2. др Наташа Joвановић Ајзенхамер, Филозофски факултет
3. др Ненад Фриц, Грађевински факултет
4. проф. др Рада Баошић, Хемијски факултет
5. проф. др Драгана Пузовић, Стоматолошки факултет 
6. Ана Грчић, студент проректор
7. Јелена Јевремовић, стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, даје 
саопштења за јавност у вези са уписом за школску 2022/2023. годину и 
обавља друге послове које јој повери Сенат Универзитета.

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај 
о упису на Универзитет, који обухвата информацију о броју уписаних 
студената, проблемима који су настали током уписа, предлозима мера за 
побољшање квалитета уписа и другим релевантним подацима. 

III Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице Сената, 
на основу нових одлука Комисије за акредитацију и одлука наставно-
научних већа, да допуни расписани Конкурс за упис студената за школску 
2022/2023. годину и о томе извести Сенат на првој наредној седници.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/7-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, 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, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), и члана 84 став 
2 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021 и 
232/2022), на предлог Наставно-научног Већа Факултета организационих 
наука и Факултета политичких наука, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. априла 2022. 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 2022/2023. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програме на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2022/2023. 
годину:

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00655/5/2020-03 од 18. марта 2022. године, на студијски програм 
основних академских студија Информациони системи и технологије, 
240 ЕСПБ, на Факултету организационих наука уписаће се укупно 480 
студената, 240 на терет буџета и 240 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00654/4/2020-03 од 18. марта 2022. године, на студијски програм 
основних академских студија Менаџмент и организација, 240 ЕСПБ, на 
Факултету организационих наука уписаће се укупно 360 студената, 180 
на терет буџета и 180 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00650/5/2020-03 од 10. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, 60 ЕСПБ, 
на Факултету организационих наука уписаће се укупно 70 студената, 22 
на терет буџета и 48 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 612-
00-00642/4/2020-03 од 10. фебруара 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Управљање пројектима и инвестицијама, 
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60 ЕСПБ, на Факултету организационих наука уписаће се укупно 35 
студената, 11 на терет буџета и 24 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00651/4/2020-03 од 10. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Финансијско инжењерство, 60 ЕСПБ, 
на Факултету организационих наука уписаће се укупно 35 студената, 11 
на терет буџета и 24 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00272/9/2021-03 од 30. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Студије рода, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 2 на терет буџета и 23 
самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00277/9/2021-03 од 7. априла 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Новинарство, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 3 на терет буџета и 22 
самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00279/9/2021-03 од 30. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Културологија, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 2 на терет буџета и 23 
самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00280/9/2021-03 од 30. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Комуникологија, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 2 на терет буџета и 23 
самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00278/9/2021-03 од 30. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Међународне студије, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 150 студената, 20 на терет буџета и 
130 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00266/9/2021-03 од 10. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Мир, безбедност и развој (на енглеском 
језику), 60 ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће се укупно 50 
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студената, 4 на терет буџета и 46 самофинансирајућих;
– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 

612-00-00276/9/2021-03 од 10. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Политичка аналитика – партије, 
избори, демократија, 60 ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће 
се укупно 25 студената, 3 на терет буџета и 22 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00275/9/2021-03 од 11. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Политички систем и привредни 
развој, 60 ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће се укупно 25 
студената, 2 на терет буџета и 23 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00274/9/2021-03 од 10. марта 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Политичко насиље и држава, 60 ЕСПБ, на 
Факултету политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 2 на терет 
буџета и 23 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00273/9/2021-03 од 14. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Политиколошке студије религије, 60 
ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће се укупно 25 студената, 2 
на терет буџета и 23 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00283/9/2021-03 од 8. фебруара 2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Студије политике, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 100 студената, 10 на терет буџета и 
90 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00282/9/2021-03 од 14. фебруара 2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Јавна управа, локална самоуправа 
и јавна политика, 60 ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће се 
укупно 25 студената, 3 на терет буџета и 22 самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00643/5/2020-03 од 28. марта 2022. године, на студијски 
програм специјалистичких академских студија Информациони системи 
и технологије, 60 ЕСПБ, на Факултету организационих наука уписаће се 
укупно 35 студената, 5 на терет буџета и 30 самофинансирајућих;
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– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00643/5/2020-03 од 28. марта 2022. године, на студијски програм 
специјалистичких академских студија Електронско пословање и Јава 
технологије, 60 ЕСПБ, на Факултету организационих наука уписаће се 
укупно 35 студената, 5 на терет буџета и 30 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00376/9/2021-03 од 22. марта 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Међународне и европске студије, 180 
ЕСПБ, на Факултету политичких наука уписаће се укупно 20 студената, 2 
на терет буџета и 18 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00376/9/2021-03 од 12. априла 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Културологија, 180 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука уписаће се укупно 10 студената, 2 на терет буџета и 8 
самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00379/9/2021-03 од 11. априла 2022. године, на студијски програм 
докторских академских студија Медији и комуникације, 180 ЕСПБ, на 
Факултету политичких наука уписаће се укупно 10 студената, 2 на терет 
буџета и 8 самофинансирајућих;

(2) Из Одлуке Сената Универзитета у Београду, број:06-616/3-22 од 
23. фебруара 2022. године због истека акредитације бришу се студијски 
програми на које се у шк. 2022/2023 години неће обављати упис студената 
и то:

– Студијски програм основних академских студија Информациони 
системи и технологије на даљину, који изводи Факултет организационих 
наука;

– Студијски програми мастер академских студија које изводи 
Факултет организационих наука и то: Софтверско инжењерство и 
рачунарске науке, Информациони системи и технологије, Управљање 
пословањем, Електронско пословање и управљање системима, 
Менаџмент, Менаџмент и организација и Менаџмент у јавном сектору;

– Студијски програми мастер академских студија које изводи 
Факултет политичких наука и то: Политикологија-политички систем 
и привредни развој, Политикогија-Интердисциплинарне студије 
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југоисточне Европе, Политикогија-Јавна управа, локална самоуправа и 
јавне политике, Социјална политика, Социјални рад, Политикологија-
демократија и демократизација, Политикологија-међународне 
студије, Политикологија-политичка аналитика и друштвене промене, 
Политикологија-студије рода, Политикологија-политичко насиље и 
држава, Политикологија-избори и изборне кампање, Политикологија-
политиколошке студије религије и Политикологија-еколошка политика;

– Студијски програм специјалистичких академских студија 
Информациони системи и технологије, који изводи Факултет 
организационих наука;

– Студијски програми докторских академских студија које 
изводи Факултет организационих наука и то: Информациони системи 
и квантитативни менаџмент, Менаџмент и Менаџмент здравственог 
система;

– Студијски програми докторских академских студија које изводи 
Факултет политичких наука и то: Политикологија-међународне и европске 
студије, Културологија-студије културе и медија и Политикологија-
социјална политика и социјални рад, и 

- Студијски програм докторских академских студија Методика 
разредне наставе, који изводи Учитељски факултет.

(Београд, 20. aприл 2022. године; Број: 06-1593/3-22)

 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 
и 230/21), члана 41 став 4 Правилникa о докторским студијама на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
191/16, 212/19, 215/20, 217/20, 228/21 и 230/21), а на предлоге Физичког 
факултета, бр. 392/5 од 7. априла 2022. године и Већа научних области 
природно-математичких наука бр. 61206-1508/2-22 са електронске 
седнице одржане 11. априла 2022. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У

Др Ненад Врањеш, виши научни сарадник Института за физику 
Универзитета у Београду и др Николо де Грут, редовни професор 
Универзитета Радбоуд у Најмехену (Холандија), ментори докторске 
дисертације кандидаткиње Евелин Бакош са Физичког факултета 
Универзитета у Београду, могу бити чланови Комисије за одбрану 
докторске дисертације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет (,,Факултет“) је 7. априла 2022. године 
доставио молбу у вези са међународним заједничким менторством 
при изради докторске дисертације Евелин Бакош, чији су ментори 
др Ненад Врањеш, виши научни сарадник Института за физику 
Универзитета у Београду и др Николо де Грут, редовни професор 
Универзитета Радбоуд у Најмехену у Холандији.

Докторска дисертација кандидаткиње Евелин Бакош реализује 
се у оквиру Споразума о међународном заједничком менторству при 
изради докторске дисертације. Кандидаткиња је уписана на докторске 
студије Факултета 2018. године, а 2021. године Научно-наставно 
веће Факултета и Веће научних области природно-математичких 
наука (,,Веће“), одобрили су тему докторске дисертације и одредили 
наведене менторе.

Веће је на електронској седници одржаној 11. априла 2022. 
године донело одлуку којом се предлаже да ментори докторске 
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дисертације кандидаткиње Евелин Бакош са Физичког факултета 
Универзитета у Београду, др Ненад Врањеш, виши научни сарадник 
Института за физику Универзитета у Београду и др Николо де Грут, 
редовни професор Универзитета Радбоуд у Најмехену (Холандија), 
буду чланови Комисије за одбрану докторске дисертације.

Како је предвиђено да се одбрана докторске дисертације обави 
на Универзитету Радбоуд у Холандији, чији прописи о докторским 
студијама налажу да ментори буду обавезни чланови Комисије за 
одбрану докторске дисертације, а чланом 41 став 4 Правилника о 
докторским студијама на Универзитету у Београду прописано да 
ментор не може бити члан комисије за одбрану докторске дисертације, 
осим у изузетним случајевима на основу одлуке Сената донете на 
предлог Факултета и Већа научне области, одлучено је као у изреци.

(Београд, 20. април 2022. године; Број 61206-1508/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду10

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) и члана 8 Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
139/07, 163/11 и 209/19), Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА 

I
Разрешавају се чланства у Комисији за универзитетска признања:
1. проф. др Дејан Филиповић, Географски факултет
2. проф. др Радивоје Митровић, Машински факултет
3. проф. др Набојша Лалић, Медицински факултет
4. др Мирјана Михаиловић, Институт за биолошка истраживања
5. проф. др Милан Вукомановић, Филозофски факултет
6. проф. др Петар Ускоковић, Технолошко-металуршки факултет.

II
За чланове Комисије за универзитетска признања именују се:
1. проф. др Горан Роглић, декан Хемијског факултета
2. арх. Владимир Лојаница, декан Архитектонског факултета
3. проф. др Алекса Марковић, декан Стоматолошког факултета
4. др Мирјана Михаиловић, директорка Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“
5. проф. др Данијел Синани, декан Филозофског факултета
6. проф. др Владимир Н. Цветковић, декан Факултета безбедности.

III
Председник Комисије је проф. др Бранислав Боричић, проректор 

за науку.
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IV
Комисија се именује на период од три године.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/5)

 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) и члана 15 Правилника о дисциплинској 
одговорности студената Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

I
Разрешавају се чланства у Дисциплинској комисији Универзитета:
1. проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет, председник
2. проф. др Горан Илић, Правни факултет, члан и заменик 

председника проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука, 
заменик члана

3. проф. др Радица Прокић Цветковић, Машински факултет, члан 
проф. др Невенка Бошковић Враголовић, Технолошко-металуршки 
факултет, заменик члана

4. проф. др Биљана Бодрошки, Филозофски факултет, члан проф. 
др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет, заменик члана

5. проф. др Љиљана Стојчев Стајчић, Стоматолошки факултет, 
члан проф. др Милан Дражић, Математички факултет, заменик члана.

II
За чланове Дисциплинске комисије Универзитета именују се:
1. проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет, председник
2. проф. др Горан Илић, Правни факултет, члан и заменик 

председника проф. др Драган Ђукановић, Факултет политичких наука, 
заменик члана

3. проф. др Радица Прокић Цветковић, Машински факултет, члан 
проф. др Невенка Бошковић Враголовић, Технолошко-металуршки 
факултет, заменик члана

4. проф. др Биљана Бодрошки, Филозофски факултет, члан проф. 
др Ива Драшкић Вићановић, Филолошки факултет, заменик члана
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5. проф. др Љиљана Стојчев Стајчић, Стоматолошки факултет, 
члан проф. др Владимир Грујић, Математички факултет, заменик 
члана.

III
Комисија се именује на период од три године.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/6)

 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, 232/22 и 233/22), а на 
основу Мишљења Одбора за статутарна питања бр. 61212-1562/2-22 
од 15. априла 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Економског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 13. априла 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

Економски факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 13. априла 2022. 
године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
15. априла 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 20. априла 2022. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 61212-1562/3-22)

 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, 232/22 и 233/22), а на 
основу Мишљења Одбора за статутарна питања бр. 61212-1453/2-22 
од 15. априла 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Филолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 4. априла 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

Филолошки факултет („Факултет“) доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 4. априла 2022. године, 
ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
15. априла 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 20. априла 2022. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 61212-1453/3-22)

 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, 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, 230/21, 232/22 и 
233/22), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-1583/2-22 од 
15. априла 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Методика, 180 ЕСПБ.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 13. априла 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 13. априла 2022. године. 

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

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 61201-1583/3-22)

 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, 
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 Биолошког факултета, бр: 13/21 од 7. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
07 бр: 61202-908/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Субаков Симић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу 
научну област Алгологија и микологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 22. децембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Алгологија и 
микологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 18. фебруара 2022. године, 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордана Субаков Симић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 9. марта 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. марта 2022. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. марта 2022. године дало је мишљење да се др Гордана Субаков 
Симић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-908/3-22)

 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, 
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 Биолошког факултета, бр: 13/22 од 7. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
07 бр: 61202-909/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Станисављевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну 
област Методика наставе биологије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 22. децембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Методика наставе 
биологије, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 18. фебруара 2022. године, 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 7. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јелена Станисављевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 9. марта 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. марта 2022. године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-909/3-22)

 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 Машинског факултета, бр: 10/2 од 11. фебруара 2022. године и 
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 
бр: 61202-743/2-22 од 11. априла 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Вера Павловић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Физика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Машински факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. децембар 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Физика, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. јануара 2022. 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 Вера Павловић изабере у звање редовног 
професора.



Гласник Универзитета у Београду22

Факултет је 25. 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 4. априла 2022. године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној 11. априла 2022. године дало је мишљење да се др Вера 
Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-743/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
7709/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1490/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Трбовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патолошка физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. октобра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Патолошка 
физиологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александар Трбовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Александар Трбовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1490/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
245/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1485/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Јовић Вранеш, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Социјална медицина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Социјална медицина, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александра Јовић Вранеш изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Александра Јовић 
Вранеш може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1485/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
153/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1484/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Ђорђевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Оториноларингологија 
са максилофацијалном хирургијом, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владимир Ђорђевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Владимир Ђорђевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1484/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
302/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука 02-01 Број: 61202-1482/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (ортопедија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 23. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Зоран Башчаревић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Зоран Башчаревић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1482/3-22)

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



Година LX, број 235, 4. мај 2022. 31

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 Медицинског факултета, бр: 
246/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1487/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зорица Терзић Шупић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Социјална медицина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Социјална медицина, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зорица Терзић Шупић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Зорица Терзић 
Шупић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1487/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
244/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1486/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милена Шантрић Милићевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Социјална медицина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Социјална медицина, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милена Шантрић Милићевић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Милена Шантрић 
Милићевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1486/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 
7353/2 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1483/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слободанка Беатовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Нуклеарна медицина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. октобра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Нуклеарна медицина, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слободанка Беатовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Слободанка Беатовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1483/3-22)

 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 Медицинског факултета, бр: 298/2 од 
23. марта 2022. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 Број: 61202-1489/3-22 од 12. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија са 
анестезиологијом (општа хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, на интернет страници Факултета и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слободан Крстић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 31. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Слободан Крстић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1489/3-22)

 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, 
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 Пољопривредног факултета, бр: 300/6-2/3 од 31. 
марта 2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-08 бр: 61202-1324/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владан Ђермановић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Одгајивање и репродукција домаћих и гајених животиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 19. 
јануара 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Одгајивање 
и репродукција домаћих и гајених животиња, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. марта 2022. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 31. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владан Ђермановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 1. априла 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Владан Ђермановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1324/3-22)

 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, 
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 Пољопривредног факултета, бр: 300/6-2/2 од 31. 
марта 2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-08 бр: 61202-1325/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Саша Матијашевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Посебно виноградарство.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. 
фебруара 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Посебно 
виноградарство, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. марта 2022. године, преко 
огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 31. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Саша Матијашевић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 1. априла 2022. године 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Саша Матијашевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1325/3-22)

 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, 232/22 
и 233/22), 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: 107/7 од 29.3.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-1328/2-22 од 12. 
априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 26. јануара 2022. 
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 17. фебруара 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 29. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Далибор Пешић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 31. марта 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 5. априла 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Далибор 
Пешић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. априла 
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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1328/3-22)

 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, 232/22 
и 233/22), 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: 30/7 од 29.3.2022. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-1327/2-22 од 12. 
априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Мацура за редовног професора на 

Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком 
саобраћају.

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 Управљање, менаџмент, 
економика и маркетинг у железничком саобраћају, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. фебруара 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 29. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Мацура изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 31. марта 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 5. априла 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Драгана 
Мацура може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. априла 
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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1327/3-22)

 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: 4/2 од 15. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број:61202-1088/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гаврило Брајовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Базичне стоматолошке науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Стоматолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 30. 
децембра 2021. године, у листу „Службени гласник РС”, број 132/21 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Базичне стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. јануара 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 15. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гаврило Брајовић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 16. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Гаврило Брајовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1088/3-22)

 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: 4/5 од 15. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1085/2-22 од 12. априла 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Андрић, 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 26. 
новембра 2021. године, у листу „Службени гласник РС”, број 112/21 
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 21. јануара 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 15. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Мирослав Андрић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 16. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Мирослав Андрић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1085/3-22)

 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, 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 Технолошко-металуршког факултета, бр: 36/3 од 21. фебруара 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 
бр: 61202-752/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Антоније Оњиа, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну област Аналитичка хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки 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 
Аналитичка хемија, због истека изборног периода.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Антоније Оњиа изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 25. 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. марта 2022. године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-752/3-22)

 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, 213/20, 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 Факултета безбедности бр. 29/9 од 25. марта 2022. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-03 бр. 
61202-1262/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Жарко Обрадовић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
безбедности, за ужу научну област Политичке науке. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет безбедности („Факултет“) је дана 26. јануара 2022. 
године у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Политичке науке. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. фебруара 2022. 
године, објављивањем у дневном листу ,,Политика”, у Библиотеци 
Факултета и на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 25. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Жарко Обрадовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 28. 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 5. априла 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на електронској 
седници одржаној дана 12. априла 2022. године дало је мишљење да 
се др Жарко Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. априла 
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, 20. април 2022. године, Број: 61202-1262/3-22)

 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 Факултета ветеринарске 
медицине, бр: 01-265/1 од 23. марта 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1424/2-22 од 
12. априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Даница Марковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Хистологија и ембриологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) 
је 13. октобра 2021. године, у публикацији „Послови”, на сајту 
Универзитета и Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Хистологија и ембриологија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. децембра 2021. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 23. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Даница Марковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 1. априла 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Даница Марковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1424/3-22)

 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, 232/22 
и 233/22), 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 
Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/23 од 30.3.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
1352/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Бараћ за редовног професора на Универзитету 

у Београду – Факултет организационих наука, за ужу научну област 
Електронско пословање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Електронско 
пословање, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. фебруара 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 30. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Душан Бараћ изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 31. марта 2022. 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 интернет страницу Универзитета дана 5. априла 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Душан Бараћ 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. априла 
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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1362/3-22)

 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, 213/20, 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 Факултета политичких наука бр. 11-706/2 од 4. априла 
2022. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, 02-03 бр. 61202-1460/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Наталија Перишић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
политичких наука, за ужу научну област Социјална политика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука („Факултет“) је дана 8. децембра 
2021. године у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови” и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Социјална 
политика. 

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. фебруара 2022. 
године, објављивањем на web сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 31. марта 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Наталија Перишић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 5. априла 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 5. априла 2022. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на електронској 
седници одржаној дана 12. априла 2022. године дало је мишљење да 
се др Наталија Перишић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20. априла 
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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1460/3-22)

 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 Факултета спорта и физичког 
васпитања, 02 бр. 143/22-6 од 22. марта 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-1146/2-22 од 12. 
априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. 
априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Илић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Биомедицинске науке у физичком васпитању, 
спорту и рекреацији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту Факултет) 
је 29. децембра 2021. године, у публикацији „Послови“, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Биомедицинске науке у физичком васпитању, спорту и рекреацији, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јануара 2022. 
године, у библиотеци Факултета и на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Владимир Илић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 23. 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 5. априла 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године дало је мишљење да се др Владимир Илић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1146/3-22)

 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, 
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 Фармацеутског факултета, бр: 602/1 од 10. 
марта 2022. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-07 бр: 61202-1083/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Снежана Ускоковић-Марковић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за 
ужу научну област Аналитичка хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 8. децембра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Аналитичка хемија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 7. фебруара 2022. године, 
преко сајта и Архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 10. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Снежана Ускоковић-Марковић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је 15. марта 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. марта 2022. године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
24. марта 2022. године дало је мишљење да се др Снежана Ускоковић-
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-1083/3-22)

 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, 
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 Филозофског факултета, бр: 319/1-III/1 од 25. 
фебруара 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-938/2-22 од 29. марта 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Вања Ковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа психологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 6. октобра 
2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа психологија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 15. децембра 2021. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Вања Ковић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. марта 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 22. марта 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 29. марта 2022. године дало је мишљење да се др 
Вања Ковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-938/3-22)

 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, 
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 Филозофског факултета, бр: 319/1-III/3 од 25. 
фебруара 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-940/2-22 од 29. марта 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордан Маричић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Класичне науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Класичне науке, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 7. фебруара 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордан Маричић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. марта 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 22. марта 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 29. марта 2022. године дало је мишљење да се др 
Гордан Маричић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-940/3-22)

 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, 
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 Филозофског факултета, бр: 319/1-III/2 од 25. 
фебруара 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-939/2-22 од 29. марта 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дарко Тодоровић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Класичне науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Класичне науке, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 8. фебруара 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дарко Тодоровић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 10. марта 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 22. марта 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 29. марта 2022. године дало је мишљење да се др 
Дарко Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-939/3-22)

 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, 
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 Филозофског факултета, бр: 319/1-III/4 од 25. 
фебруара 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-941/2-22 од 29. марта 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Вујовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Археологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 5. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Археологија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 9. фебруара 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 25. фебруара 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирослав Вујовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 10. марта 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 22. марта 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 29. марта 2022. године дало је мишљење да се др 
Мирослав Вујовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-941/3-22)

 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, 
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 Хемијског факултета, бр: 939/6 од 10. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
07 бр: 61202-911/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Бешкоски, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну 
област Биохемија.

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 Биохемија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 7. фебруара 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 10. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владимир Бешкоски изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 11. марта 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. марта 2022. године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-911/3-22)

 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, 
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 Хемијског факултета, бр: 775/6 од 10. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
07 бр: 61202-912/2-22 од 24. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Илија Брчески, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област 
Општа и неорганска 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 Општа и неорганска 
хемија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 14. фебруара 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 10. марта 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Илија Брчески изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 11. марта 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. марта 2022. године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 61202-912/3-22)

 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. 267/3 од 25. марта 2022. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, бр. 61202-1373/2-22 од 12. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Милу Томашевићу, 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 25. марта 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Милу Томашевићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
12. априла 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, 20. април 2022. године; Број: 612-1373/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 88 став 1 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 31 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 упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 208/2019 и 212/2019), на 
предлог Већа за студије при Универзитету број: 06-4394/V-8.1/3-21 од 
11. априла 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У

Поништава се Конкурс расписан у летњем семестру шк. 2021/22. 
године, за упис студента на МАС Advanced Data Analytics (Напредна 
анализа података), на енглеском језику.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмски савет студијског програма МАС Напредна анализа 
података (Advanced Data Analytics) је дана 07.02.2022. године подржао 
предлог уписне комисије студијског програма о поништавању 
Конкурса за упис прве генерације студента на овај програм, због 
уoчених пропуста у Конкурсној процедури.

Веће за студије при Универзитету размотрило је предлог 
Програмског савета студија и предложило Сенату доношење одлуке 
о поништавању Kонкурса, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/8.1/4-22)

 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 за студије при Универзитету број: 06-
4394/V-8.3/3-21 од 11. априла 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ЧЛАНА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:  
НАПРЕДНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА (Advanced Data Analytics) 

90 ЕСПБ

I
Разрешава се чланства у Програмском савету:
1.Проф. др Гордана Павловић Лажетић, Математички факултет

II
Именује се за члана Програмског савета:
1.Проф. др Зорица Станимировић, Математички факултет

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уместо проф. др Гордане Павловић Лажетић, која због одласка 
у пензију више неће бити члан овог тела, предлаже се за члана 
Програмског савета проф. др Зорица Станимировић са Математичког 
факултета.

(Београд, 20. април 2022. године; Број: 06-1593/8.3/4-22)

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


