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На основу чл. 173 ст. 4 и 5 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), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор 
за статутарна питања 16. марта 2022. године, а на предлог Сената од 
23. марта 2022. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 25. 
маја 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1
У Статуту 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. 42 мења се и гласи:

„Члан 42
(1) Сенат је највиши стручни орган Универзитета.
(2) Сенат има 52 члана и то:
1) ректора;
2) 4 проректора из реда редовних професора;
3) 31 декана факултета;
4) 11 директора института;
5) директора Универзитетске библиотеке
6) 4 председника већа групација.
(3) Када Сенат одлучује о питањима од значаја за студенте, а 

посебно она која се односе на осигурање квалитета наставе, правила 
студија, план рада, календар рада, уписну политику Универзитета, 
реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивање броја ЕСПБ бодова, измене и допуне Статута, предлагање 
кандидата за ректора и предлагање финансијског плана Универзитета, 
састав Сената се проширује за 10 представника студената, које бира 
Студентски парламент Универзитета.

(4) Представници студената из ст. 3 овог члана учествују у расправи 
и одлучивању о питањима из ст. 3 овог члана.
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(5) Мандат чланова Сената траје три године. 
(6) Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената 

траје две године.“.

Члан 2
У чл. 44 ст. 4, број. „30“ замењује се бројем „34“.

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/4-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 173 ст. 4 и 5 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), Нацрта одлуке који је утврдио 
Одбор за статутарна питања 12. маја 2022. године, а на предлог Сената 
од 18. маја 2022. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 25. 
маја 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1
У Статуту 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), у чл. 43 тач. 22 мења се и гласи:

„22) врши промоцију наставника у звање редовног професора“. 

Члан 2
У чл. 48 ст. 5 тач. 1 и 2, мењају се и гласе:
„1) доноси одлуку о избору наставника, на предлог изборног већа 

факултета;
2) одлучује по жалби на одлуке изборног већа факултета у поступку 

избора наставника;“.

Члан 3
У чл. 118 ст. 1, додаје се тач. 4 која гласи:
„4) проглашења за редовног професора лица које испуни услове 

предвиђене Законом и општим актом Универзитета и факултета и буде 
изабрано у то звање.“.

У чл. 118 додаје се нови ст. 4 који гласи:
„(4) Промоцију из ст. 1 тач. 4 овог члана врши Сенат на 

седници.“.
Досадашњи ст. 4 постаје ст. 5.
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Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/5-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 5 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), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 25. маја 2022. године, доноси 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2021. години 
са Акционим планом за 2022. годину.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/6-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 4 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18, 67/19 и 67/21) и чл. 41 ст. 1 тач. 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 на предлог 
Сената Универзитета од 18. маја 2022. године, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 25. маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Прва измена и допуна Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2022. годину, 07 бр. 40-23/2022-1.

Укупни расходи увећани су за 14.623.000 динара, и покривају се из 
следећих средстава:

791111-01 – Приходи из буџета, у износу од 1.628.000 динара;
742321-04 – Сопствени приходи, у износу од 23.868.000 динара;
732121-06 – Донације од међународних организација, у износу од 

24.337.000 динара;
744121-08 –Текући добровољни трансфери од физичких и правних 

лица умањују се у износу од -27.548.000 динара;
13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година који се 

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

15 – Неутрошена средства донација из ранијих година који се 
умањују ради усклађивања са постојећим новчаним средствима, у износу 
од -11.522.000 динара.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/7-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 91/19) и члана 41 став 1 тачка 18 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Савет Универзитета, на седници 
одржаној 25. маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се прва измена Плана јавних набавки Универзитета у 
Београду за 2022. годину и прва измена и допуна Списка набавки на које 
се закон не примењује Универзитета у Београду за 2022. годину.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/8-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 18 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 вези са чл. 32 Закона о запосленима 
у јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/17, 
95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), Савет Универзитета, на седници одржаној 
25. маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 
послова у Стручној служби и центрима Универзитета у Београду, број 
61212-1732/1-22.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/9-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 10 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 предлог Сената од 20. априла 2022. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 25. маја 2022. године, 
доноси

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ  

НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИМ  СТУДИЈАМА  ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине на мултидисциплинарним 
докторским студијама за школску 2022/2023. годину износи:

УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ

докторске студије држављани РС страни држављани
Биомедицинско 
инжењерство и технологије 160.000 дин 4.000 евра
Биoфизика 160.000 дин 4.000 евра

2. Висина годишње школарине на мастер академским студијама 
за школску 2022/2023. години износи:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
мастер академске студије држављани РС страни држављани

Европска политика и 
управљање кризама (60 ЕСПБ) 120.000 дин 2.400 евра
Студије миграција (60 ЕСПБ) 120.000 дин 2.500 евра
Тероризам, организовани 
криминал и безбедност (60 
ЕСПБ) 118.000 дин 2.500 евра
Тероризам, организовани 
криминал и безбедност (120 
ЕСПБ) 118.000 дин 2.500 евра
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Менаџмент пословних 
перформанси (60 ЕСПБ) 120.000 дин 2.500 евра
Образовне политике (60 ЕСПБ) 98.000 дин 2.000  евра
Рачунарство у друштвеним 
наукама (60 ЕСПБ) 120.000 дин 2.500 евра
Религија у друштву, култури и 
европским интеграцијама (120 
ЕСПБ) 120.000 дин 2.500 евра
Advanced Data Analytics (90 
ЕСПБ) 120.000 дин 2.500 евра

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/10-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду о 
установљењу Дана задужбинара, 02-09 број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 
2020. године и Предлога  Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић 
Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1610/3-22 од 16. маја 2022. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној  25. маја 
2022. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Плакета „Лука Ћеловић Требињац“ у 2022. 
години Гордани Радовановић, постхумно, за посебан допринос 
неговању и развоју задужбинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

Комисија за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ са 
повељом доставила је Савету Универзитета у Београду Предлог да се 
Плакета у 2022. години додели Гордани Радовановић, постхумно, која 
је дана 23. фебруара 2009. године тестаментом оставила у наследство 
Универзитету у Београду сва новчана средства која се у моменту 
њене смрти буду нашла на њеном рачуну код UniCredit bank, ради 
уплате истих у Фонд „Нови добротвори Универзитета у Београду“, 
за стипендирање одличних студената свих факултета Универзитета. 
Гордана Радовановић је преминула дана 04.07.2013. године и решењем 
Првог основног суда у Београду 1О бр.1086/14 утврђено је да се 
наследником на заоставштини оглашава Универзитет у Београду, на 
основу чега је износ од 54.254,92 евра уплаћен на рачун Фондације. 
Сходно томе, oд школске 2016/2017 године, када се почело са доделом 
стипендија, остварује се воља задужбинара и награђују се најбољи 
студенти Универзитета у Београду. 
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Овим племенитим чином, Гордана Радовановић је, поред помоћи 
образовању студената и развоју науке, значајно допринела подизању 
свести о значају задужбинарства.

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

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/11-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду о 
установљењу Дана задужбинара, 02-09 број: 06-1110/10-20 од 25. јуна 
2020. године и Предлога  Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић 
Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1610/4-22 од 16. маја 2022. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној  25. маја 
2022. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОДЕЉУЈУ СЕ захвалницe за успешну сарадњу, подршку 
у развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу 
циљева задужбина и фондација у 2022. години РОТАРИ КЛУБУ 
„НОВИ САД – ПЕТРОВАРАДИН – ФРУШКА ГОРА“ и РОТАРИ 
КЛУБУ БЕОГРАД – ДУНАВ.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

Комисија за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ са 
повељом доставила је Савету Универзитета у Београду Предлог 
да се захвалницe у 2022. години за успешну сарадњу, подршку у 
развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу 
циљева задужбина и фондација, доделе РОТАРИ КЛУБУ „НОВИ 
САД – ПЕТРОВАРАДИН – ФРУШКА ГОРА“ и РОТАРИ КЛУБУ 
БЕОГРАД – ДУНАВ, који су поклонили Универзитету у Београду 
бисту у бронзи Милутина Миланковића, ауторски рад Вука 
Ђуричковића, магистра вајарства, у знак спомена на једног од 
највећих научника 20. века и ванредног професора на Катедри за 
примењену математику на Филозофском факултету Универзитета 
у Београду. Биста је изложена у Салону Милутина Миланковића у 
згради Капетан Мишиног здања.
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На основу достављеног Предлога Комисије за доделу Плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у Београду 
једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/12-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3 ст. 5 и 6 Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 
214/20), Савет Универзитета, на седници одржаној 25. маја 2022. године, 
донео је 

О  Д  Л  У  К  У

На основу одлуке Већа групације медицинских наука од 10. марта 
2022. године констатује се да је проф. др Гордана Лепосавић разрешена 
чланства у Савету Универзитета због одласка у пензију и верфикује 
се мандат др Наде Ковачевић, редовног професора Фармацеутског 
факултета, као новог члана Савета из реда представника Универзитета.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 14 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), Савет Универзитета, на седници 
одржаној 25. маја 2022. године, доноси 

O Д  Л  У  К  У

I
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 

Београду у Управном одбору АКУД „Бранко Крсмановић“, због истека 
мандата:

1. др Маја Груден-Павловић, редовни професор Хемијског 
факултета

2. др Александра Марјановић, доцент Електротехничког факултета.

II
2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду у 

Управни одбор АКУД „Бранко Крсмановић“:
1. др Мирослав Марјановић, доцент Грађевинског факултета
2. др Владимир Микић, в.д. генерални секретар Универзитета у 

Београду.

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8 Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 
20/3 од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 25. маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У 
О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ 
НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Разрешава се проф. др Зорица Вујић, проректорка Универзитета 
у Београду, чланства у Управном одбору Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду, 
на лични захтев.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/13-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 8 Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 
20/3 од 21. фебруара 2012. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 25. маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ 
НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I Именује се проф. др Дејан Филиповић, проректор Универзитета 
у Београду, ЈМБГ: , за члана Управног одбора 
Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника 
Универзитета у Београду.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/14-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16  Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  25. маја 2022. године, 
донео је:

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Задужбине Вeселина 
Лучића, проф. др Јелена Костић-Томовић, на лични захтев. 

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/17-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16  Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  25. маја 2022. године, 
донео је:

О Д Л У К У

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића 
др Марија Јовић, ЈМБГ: , ванредни професор 
Факултета организационих наука. 

II Мандат члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића траје до 
26. фебруара 2025. године.

(Београд, 25. мај 2022. године; Број: 06-866/18-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), Савет Универзитета, на седници одржаној 25. 
маја 2022. године, доноси

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог да се Данило Потпарић, запослен у 
Стручној служби Универзитета у Београду, именује за представника 
Универзитета у Београду у Управном одбору Дома културе „Студентски 
град“.

(Београд,  25. мај 2022. године; Број: 06-866/16-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 20 став 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), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О  РАДУ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1
У Правилнику о раду Рачунарског центра Универзитета у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 157/10), у члану 5 
став 2 мења се и гласи:

„Функцију директора Центра може обављати лице које има 
најмање пет година одговарајућег радног искуства на пословима у 
области рачунарства и информатике.“

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

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 1871/9-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20 - 
др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), a на предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. маја 2022. године, донео је

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

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2022/2023.годину, на студијске програме чији су носиоци 

факултети у саставу Универзитета у Београду

У конкурсу за упис у школској 2022/2023. години, расписаном на 
седници Сената Универзитета, одржаној 20. априла 2022. године, додају 
се студијски програм мастер академских студија: Еколошка политика (60 
ЕСПБ), Социјална политика (60 ЕСПБ) и Социјални рад (60 ЕСПБ) у 
складу са уверењима о акредитацијама студијских програма број 612-00-
00281/9/2021-03 и 612-00-00271/9/2021-03 од 27. априла 2022. године и 
612-00-00270/9/2021-03 од 19.априла.  2022. године.

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 06-1871/3.2-22)

 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 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), на предлог 
Наставно-научног већа Факултета политичких наука, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. маја 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

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

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00281/9/2021-03 од 27.04.2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Еколошка 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 
612-00-00271/9/2021-03 од 27.04.2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Социјални рад, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука, уписаће се укупно 40 студената, 4 на терет буџета и 
36 самофинансирајућих;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00270/9/2021-03 од 19.04.2022. године, на студијски програм 
мастер академских студија Социјална политика, 60 ЕСПБ, на Факултету 
политичких наука, уписаће се укупно 50 студената, 4 на терет буџета и 46 
самофинансирајућих.

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 06-1871/3.1-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 7 и 9 Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број 
139/07, 163/11 и 209/19) и предлога Комисије за универзитетска признања 
број 06-61202-955/2-22 oд 11. маја 2022. године, а на иницијативу 
Медицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. маја 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЈЕНСУ ШОЛЦУ (Jens Scholz), професору Медицинског факултета 
Универзизтета у Килу, Немачка, за изузетан допринос у анестезиологији 
и организацији здравствене службе на нивоу универзитетских болница, 
као и интензивну сарадњу са Медицинским факултетом Универзитета у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Проф. др Jens Scholz, CEO Univesity Hospital Schleswig-Hol-
stein (UKSH), је рођен 1959. године у Немачкој и сада се налази 
на позицији председника Асоцијације универзитетских болница у 
Немачкој. Професионалну каријеру је започео 1985. године на Клиници 
за анестезиологију Универзитетске болнице Eppendorf у Хамбургу, а 
специјализацију из анестезиологије завршио 1992. године и одбранио 
хабилитациони рад из анестезиологије. Током овог периода био је 
стипендиста German Research Foundation (DFG) и добитник награда 
nagrada Dr. Martini price и Fresenius price DGA. Године 1996. постао 
је професор анестезиологије на Универзитету у Хамбургу, а главне 
истраживачке и стручне области биле су интензивна нега и палијативно 
збрињавање. Директор Клинике за анестезиологију и оперативну 
интензивну негу у Универзитетској болница Schleswig-Holstein (UKSH), 
Christian-Albrechts-University у Килу постао је 2000. године.

Од 2006. године члан је Немачке академије наука Леополдина.
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У периоду 2002-2009. године био је регионални директор DGA у 
Универзитетској болници Schleswig-Holstein (UKSH), а до 2012. године 
члан Управног одбора. У периоду 2003-2009. године био је председник 
програмског научног комитета DAC и члан Научног саветодавног одбора 
German Medical Association. Дужност продекана Медицинског факултета 
у Килу обављао је између 2006. и 2009. године.

Проф. др Jens Scholz је аутор 404 научна рада публикована у 
часописима са JCR листе, који су цитирани 7242 пута (Н индекс=46), и 
21 поглавља у различитим уџбеницима и монографијама. Оригинални 
научни допринос професора Scholz-а односи се на клиничка истраживања 
у области анестезиологије, посебно интензивне медицине. Из научног 
опуса се издвајају истраживања везана за кардиопулмоналну и церебралну 
реанимацију, модалитете неуропротекције, пре свега хипотермијом и 
посткондиционирањем, као терапијским мерама након срчаног застоја. 
Значајна су и његова истраживања у области седације, делиријума 
и постоперативне аналгезије, спроведена у јединицама интензивног 
лечења. Из области интензивне медицине бави се проблематиком 
надокнаде течности код критично оболелих, механичком вентилацијом 
и модалитетима „одвајања“ болесника од механичке вентилације 
(аутоматска контрола подршке притиском у односу на конвенционалне 
методе подршке спонтаног дисања). Процена дисајног пута и предикција 
отежаног дисајног пута, као и специфичности анестезије за гојазне 
болеснике су такође део научног опyца проф. Scholz-а.

Године 2009, проф. Jens Scholz је завршио мастер студије из 
бизниса и администрације на Универзитету Sent Galen у Швајцарској. Од 
2015. године проф. Scholz се посветио менаџменту у анестезиологији и 
организацији универзитетских болница у Немачкој, када је постао члан 
Управног одбора Асоцијације универзитетских болница у Немачкој, а 
од 2021. године је и председник ове Асоцијације. За допринос у овим 
пољима здравствене делатности добио је две значајне награде, Master-
mind Awamd of the Nationa DRG Forum, Berlin и The Golden Poppy Needle 
of Anaesthesiology, Mainz.

Сарадња Медицинског факултета Универезитета у Београду са 
проф. Scholz-ом иницирана је од стране Министарства здравља Републике 
Србије, имајући у виду импресивно искуство проф. Scholz-а у клиничким 
истраживањима у анестезиологији и организацији универзитетских 
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болница у моћном здравственом систему какав постоји у Немачкој. 
То је од изузетног значаја за примену нових трендова у организацији 
анестезиолошке службе у нашој земљи и истраживања у анестезиологији.

Имајући у виду да се ради о изузетно угледном стручњаку 
који је спреман да допринесе унапређењу клиничких истраживања и 
усавршавању младих кадрова са Медицинског факултета у Београду, 
сагледавајући резултате досадашње сарадње и његову спремност за 
даљу интензивну сарадњу са нашом установом, Наставно-научно веће 
Медицинског факултета у Универзитета у Београду предлажило је да се 
проф. др Jens Scholz-y додели почасни докторат Универзитета у Београду.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се др Jens 
Scholz-y додели почасни докторат за изузетан допринос у анестезиологији 
и организацији здравствене службе на нивоу универзитетских болница, 
као и интензивну сарадњу са Медицинским факултетом Универзитета у 
Београду.

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

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

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1779/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 7 и 9 Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број 
139/07, 163/11 и 209/19) и предлога Комисије за универзитетска признања 
број 06-61202-955/2-22 oд 11. маја 2022. године, а на иницијативу 
Института за филозофију и друштвену теорију, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЕТЈЕНУ БАЛИБАРУ (Étiene Balibar), професору емеритусу 
Универзитета Париз 10, Француска, за изузетан допринос у тематизaцији 
грађанства, друштвеног ангажмана и социјалне правде, као и за 
дугогодишњу подршку научној заједници Србије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Етјен Балибар је професор емеритус моралне и политичке 
филозофије на Универзитету Париз 10 – Нантер и пoчacни професор 
хуманистичких наука на Универзитету Калифорнијa, Ирвajн (University of 
California, Irvine). Такође је тренутно професор у Центру за истраживање 
модерне европске филозофије (CRMEP, The Center for Research in Modern 
European Philosophy) на Универзитету Кингстон (Kingston University) и 
гостујући професор на Одсеку за француску филологију на Универзитету 
Колумбија (Columbia University).

Професор Етјен Балибар је један од најзначајнијих и демократски 
најинспиративнијих критичара нашег времена, чији је рад значајно 
обогатио филозофију, хуманистичкe и друштвенe наукe, скрећући са 
уходаних путева и укрштајући различите традиције на плодан начин.

У својој раној каријери, Етјен Балибар је учествовао на семинарима 
Луја Алтисера (Louis Althusser), који су изнедрили колективно дело које би 
се несумњиво могло сматрати једним од најзначајнијих читања Марксовог 
„Капитала“ (Das Kapital), под једноставним називом „Читајући капитал“ 
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(Lire le capital, 1965). Поред Алтисера, Жака Рансијера (Jacques Rancière), 
Пјера Мачерија (Pierre Macherey), и Рожеа Естаблеа (Roger Establet), 
Балибар је настојао да мапира „објект својствен Марксу“. Његово поглавље 
у овој књизи разматра основне концепте историјског материјализма. 
Публикација „Раса, нација, класа: двосмислени идентитети“ (Race, Na-
tion, Class: Ambiguous Identities, 1988) написана у сарадњи са америчким 
социологом и економским историчарем Имануелом Волерстином (Im-
manuel Wallerstein), донела му je међународно академско признање 
и фигурира и данас као класик у области критичких расних студија и 
интердисциплинарне школе културолошких студија. Структурисана кроз 
дијалошку методу, ова књига посебно анализира радове Луја Алтисера 
и Фернана Брoдела (Fernand Braudel), стварајући критичку везу између 
расизма, класне поделе и националне државе.

Остајући веран водећим принципима свог рада, постављеним на 
почетку његове каријере, Балибар ће и у каснијим делима наставити да 
буде изузетно прецизан мислилац и одговоран филозоф (или „професор 
филозофије“, кaкo би он дoдao). Кpoз промишљање мноштва различитих 
појава и концепата, његова критика се елегантно креће од питања права, 
моћи, друштвености и послушности код Спинозе (Baruch de Spinoza), до 
проблема илегалних имиграната на прелазу у XXI век. Задивљујуће, али 
не и изненађујуће, у његовим радовима налазимо подједнако убедљиве 
аргументе о тако хетерогеним темама као што су еманципација, 
секуларизам, антисемитизам, демократија, комунизам, Европа и насиље. 
Балибаров друштвени ангажман упорно прати његове филозофске 
напоре, бришући границе између његове праксе и теорије. 

Два кључна концепта у Балибаровом опусу су једнакост и 
универзалност. Први произилази из бројних истраживања спроведених у 
периоду од двадесет година, прикупљених у делу „Прeдлoг једнакослободe“ 
(La proposition de l'égaliberté, 2010). Концептуализован у оквирима онога 
што Балибар дефинише као антиномије грађанства, синкретички концепт 
једнакости прати рационалне путеве кроз сложену мрежу појмова као 
што су: грађанство, популизам, искљученост, грађанска непослушност, 
отпор, побуна, суграђанство и бројни други. У разговору са ауторима као 
што су Хана Арент (Hannah Arendt), Никос Пуланцас (ίκος Πουλαντζάς), 
Ернесто Лаклaу (Ernesto Laclau), Жак Рансијер и Роберто Еспозито 
(Roberto Esposito), да споменемо само неке, Балибар развија аргумент 
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који омогућава да се у потпуности сагледа еманципаторски потенцијал 
једнакости. У свом карактеристичном стилу, Балибар отворено показује 
како се овај концепт примењује на ситуације у стварном свету, евоцирајући 
примере као што су „афера марамe“ (L’affaire foulard, 1989) у Француској 
или побуне које су се десиле у париским предграђима 2005. Други главни 
Балибаров концепт је универзалност. У различитим есејима и излагањима 
са конференција, сакупљеним под насловом „О универзалности“ (Des 
universels: essais et conférences, 2016), Балибар настоји да разјасни 
дебате о значењима и вредностима универзализма, проблематизујући 
појам универзалног. Када наводи да се универзално не треба третирати 
као једнозначно, Балибар се залаже за плурализован и диференциран, 
историјски и географски ситуиран приступ универзалности. Дакле, 
не постоји јединствено универзално, већ, напротив, постоји мноштво 
различитих концепција универзалности кроз историју и људска друштва.
Такође, универзалност треба посматрати као фактор сукоба између и 
унутар људских друштава, а не као фактор уједињења. Формулишући 
појам експресивног мултиверзума који превазилази претпостављено 
јединство света, Балибар предлаже концепцију квази-трансценденталног 
субјекта, онтолошки конституисаног путем осуђености на лутање кроз 
мноштво разлика човека.

Разлог због кога је Етјен Балибар данас тако демократски 
инспиративан критички мислилац треба пре свега тражити у томе што 
се његов рад креће од марксистичке мисли до демократске теорије на 
начин који се чини готово логички нужним – такву природну теоријску 
еволуцију неко би такође могао идентификовати у једном другом правцу 
недогматске марксистичке мисли, у Југословенској Праксис школи. 
Међусобна сродност Балибаровог дела и Праксис школе огледа се у 
њиховим сложеним реинтерпретацијама Маркса – реинтерпретацијама 
које радикално доводе у питање телеолошки карактер историјских 
процеса и појаву револуционарног субјекта који би таква телеологија 
гарантовала. За Балибара, „субјект је пракса“, како пише у „Мapкcoвoj 
филозофији“ (La philosophie de Marx, 1994), али, што је још важније, оно 
што долази након субјекта је грађанин, као што је објашњено у њeгoвoм 
дeлy „Грађанин, субјект и други есеји филозофскe антропологијe“ (Ci-
toyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique, 2011). Из његове 
перспективе, oва врста интелектуалне еволуције је логичан развој 
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марксистичке мисли, а не пука „конверзија” која ће уследити након пада 
Берлинског зида, као што је био случај са већинoм „конвенционалних 
марксиста”. Овакав правац теоријске елаборације отвара простор 
за контингенцију, критику и, уопште, за друштвени ангажман. 
Oслањајући ce на прецизну дијагностику чињенице да је без високог 
нивоа друштвеног ангажовања суштинска друштвена трансформација 
немогућа, Балибар убедљиво показује да се таква промена може десити 
само у једном радикално демократском контексту, инсистирајући на томе 
да је задатак друштвених научника да активно промишљају могућности 
њеног остваривања.

Институт за филозофију и друштвену теорију покренуо је 
иницијативу да се професору Етјену Балибару, једном од најутицајнијих 
и друштвено најангажованијих живих филозофа који тематизују 
друштвену стварност и људску субјективност – и који је и након распада 
Југославије наставио да одржава контакте и у тешким условима пружа 
подршку научној заједници Србије –додели звање почасног доктора 
(Doctor Honoris Causa) Универзитета у Београду.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се Етјену 
Балибару, додели почасни докторат за изузетан допринос у тематизaцији 
грађанства, друштвеног ангажмана и социјалне правде, као и за 
дугогодишњу подршку научној заједници Србије.

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

На основу иницијативе Института за филозофију и друштвену 
теорију и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат 
Универзитета у Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено 
у изреци. 

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 61202-955/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 7 и 9 Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број 
139/07, 163/11 и 209/19) и предлога Комисије за универзитетска признања 
број 06-61202-955/2-22 oд 11. маја 2022. године, а на иницијативу 
Института за филозофију и друштвену теорију, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЏОНАТАНУ ВОЛФУ (Jonathan Wolff), Алфред Ландекер 
професору вредности и јавних политика при Блаватник школи за јавне 
политике на Универзитету Оксфорд, Уједињено Краљевство Велике 
Британије и Северне Ирске, за изузетан допринос науци и јавној дебати 
као и због плодне и све интензивније сарадње са српским теоретичарима 
и теоретичаркама у областима политичке филозофије, етике и јавних 
политика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Џонатан Волф тренутно је Алфред Ландекер професор вредности и 
јавних политика при Блаватник школи за јавне политике на Универзитету 
Оксфорд у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске. 
Његов истраживачки рад усредсређен је на савремену политичку 
филозофију, моралну филозофију и јавне политике.

Постдипломске студије филозофије, Џонатан Волф је завршио 
1985. године на Универзитетском колеџу у Лондону (University Col-
lege London) под менторством Џералда Алана Коена (G. A. Cohen), 
оснивача „Септембарске групе,“ као и једног од најзначајнијих 
заступника „аналитичког марксизма.“ По завршетку постдипломских 
студија, Волф постаје најпре професор филозофије на Универзитетском 
колеџу у Лондону, а потом и декан Факултета за уметности и 
хуманистичке науке. Након дугогодишњег рада на Универзитетском 
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колеџу у Лондону, Волф постаје Блаватник професор јавних политика 
(Blavatnik Professor of Public Policy) при Блаватник школи за јавне 
политике на Универзитету Оксфорд 2016. године. Од 2020. године, 
Волф заузима позицију Алфред Ландекер професора вредности и 
јавних политика такође при Блаватник школи за јавне политике на 
Универзитету Оксфорд.

Током своје дугогодишње академске каријере, Волф се бавио 
разним темама из области политичке и моралне филозофије, као и 
јавних политика. У књизи Зашто читати Маркса данас? (Why Read 
Marx Today?, Oxford University Press, 2002), Волф показује да упркос 
неуспеху реал-социјалистичких режима Марксове кључне идеје 
и даље представљају плодне алатке за критику капиталистичког, 
буржоаског друштва. У својим осталим делима, Волф се бави 
савременом либералном политичком филозофијом. Аутор је више 
утицајних радова који не само да представљају оштру критику 
преовлађујуће дистрибутивне парадигме промишљања  неједнакости, 
већ  предлажу другачије поимање „друштва равноправних“ (a soci-
ety of equals). За разлику од политичких филозофа који се у својим 
делима ослањају на мисаоне експерименте и хипотетичке сценарије, 
Волф развија своју визију друштва равноправних ослањајући се на 
искуства чланова маргинализованих друштвених група као што су 
особе са инвалидитетима. Узимајући озбиљно у разматрање стварна 
животна искуства људи који су маргинализовани и/или друштвено 
искључени, Волф настоји да покаже да оно што чини једно друштво 
истински равноправним није прерасподела економских ресурса, већ 
настојање да се превазиђу неправедни асиметрични односи између 
грађана и грађанки путем „егалитарног етоса“ (egalitarian ethos): 
промене друштвених норми и вредносних система који маргинализују 
и искључују чланове одређених друштвених група. 

Овакав приступ политичкој филозофији, који ће Волф у свом раду 
„Метод у филозофији и јавним политикама: примењена филозофија 
версус ангажована филозофија“ (Method in Philosophy and Public Poli-
cy: Applied Philosophy versus Engaged Philosophy, The Routledge Hand-
book of Ethics and Public Policy, 2018) назвати „ангажована филозофија“ 
(engaged philosophy), посебно се истиче y књизи Недостатак (Disad-
vantage, Oxford University Press, 2007), ко-ауторисаној са Авнером 
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де-Шалитом (Avner de-Shalit), као и у књизи Етика и јавне политике: 
филозофско истраживање (Ethics and Public Policy: A Philosophical In-
quiry, Routledge, 2011, друго издање 2019). 

Ослањајући се на основне идеје приступа заснованог на 
способностима (capabilities approach), чији су родоначелници Амартја 
Сен (Amartya Sen) и Марта Нусбаум (Martha Nussbaum), Волф и де-
Шалит у књизи Недостатак даље развијају овај приступ и представљају 
своју општу либералну теорију друштвене правде. Посве необично за 
филозофе, Волф и де-Шалит извршили су серију интервјуа са људима 
из Уједињеног Краљевства и Израела како би поткрепили своје тврдње 
о томе шта чини добар живот. Управо овакав приступ им је омогућио 
да представе метод „динамичке и јавне рефлективне равнотеже“ 
насупрот „приватној рефлективној равнотежи“ Џона Ролса (John 
Rawls), која подразумева да процес промишљања вредности и норми 
треба да постигне равнотежу између интуиција политичких филозофа, 
друштвених научника, активиста, као и оних особа које се налазе у 
неповољним и неповлашћеним друштвеним положајима. Настављајући 
да комбинује теорију и праксу, Волф у свом делу Етика и јавне политике 
разматра неке од кључних друштвено-политичких контроверзи попут 
регулације наркотика, вршења експеримената на животињама, коцкања, 
имиграције, регулације рада, као и моралности развијања и коришћења 
нових технологија. Кроз анализу ових и других проблема, Волф показује 
не само њихову моралну сложеност и међусобну повезаност већ и да 
филозофија, као академска дисциплина, може значајно да допринесе 
дубљем разумевања друштвене стварности, те да је неизоставна у 
процесу доношења одлука и мењања друштва на боље. 

Волф тренутно ради и на два истраживачка пројекта која 
отеловљују идеал „ангажоване филозофије“. Први се тиче растућег 
конфликта између владавине већине и национализма са једне стране 
и заштите права мањина са друге. Кроз овај пројекат, Волф настоји да 
испита какве институције треба да постоје у једном друштву како би се 
спречила злоупотреба ауторитета од стране представника власти, као 
и на који начин грађанско друштво може да заштити права мањина. У 
сарадњи са Авнером де-Шалитом, Волфов други истраживачки пројекат, 
Неједнакости у граду (Inequalities in the City), истражује које вредности 
град треба да отеловљује како бисмо га сматрали равноправним. 
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Поврх овога, Волф је аутор и неколико високо квалитетних 
књига које настоје да приближе сложене идеје политичких и моралних 
филозофа студентима филозофије, као и широј публици: његова књига 
Увод у политичку филозофију (Introduction to Political Philosophy) из 
1996. године издата је трећи пут 2016. године и преведена на неколико 
језика, а 2018. године објављује и књигу под називом Увод у моралну 
филозофију (Introduction to Moral Philosophy). 

Најзад, професор Волф је и лично друштвено ангажован. Његов 
ангажман огледа се најпре у чланству у бројним организацијама и 
саветима у Уједињеном Краљевству који теже да дају глас стручњацима 
у креирању јавних политика. Између осталог, Волф је био члан Нафилд 
савета за истраживање на животињама (Nuffield Council Working Party 
on Research Involving Animals) (2004-2005), Нафилд савета за биоетику 
(Nuffield Council on Biethics) (2008-2014), етичког комитета Краљевског 
колеџа акушера и гинеколога (The Ethics Committee of the Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists) (2012-2014), научног одбора Британске 
медицинске асоцијације (Board of Science of the British Medical Association) 
(2014-2015), те повереник Организације за одговорно коцкање (Respon-
sible Gambling Trust) (2003-2009, 2012-2017). Поврх тога, о друштвеном 
ангажману Џонатана Волфа сведочи и његова редовна колумна у листу 
Гардијан (The Guardian) у којој анализира проблеме у високом образовању 
стављајући их у шири друштвено-политички контекст. 

Свестрани академски рад Џонатана Волфа пронашао је своје 
место и у научној заједници у Републици Србији. Инспирисана његовим 
оригиналним научним доприносима, наиме, током 2021. године (30.09.-
1.10.) одржана је међународна конференција под називом „Ангажована 
и примењена филозофија: о друштвеној улози савремене теорије“ (En-
gaged and Applied Philosophy: The Social Role of Contemporary The-
ory) у организацији Института за филозофију и друштвену теорију 
Универзитета у Београду и Центра за напредне студије Универзитета у 
Ријеци. Том приликом, професору Волфу је уручена и годишња награда 
Института за филозофију и друштвену теорију за критички ангажман 
„Миладин Животић“. С обзиром на теме којима се професор Волф бави 
у свом истраживачком раду, поврх овога, можемо очекивати појачано 
интересовање за његова дела, као и плодно и продубљено промишљање 
о његовом поимању друштва равноправних. Положај маргинализованих 
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и неповлашћених припадника и припадница одређених друштвених 
група, као и питање структурирања места за живот (попут градова) су 
управо питања која све више заокупљују пажњу домаћих истраживача и 
истраживачица, политичких структура, као и шире јавности.  

Институт за филозофију и друштвену теорију покренуо је 
иницијативу да се да се професору Џонатану Волфу, једном од 
утицајнијих и оригиналнијих филозофа, као и једном од истакнутијих 
јавних интелектуалаца данашњице, додели звање почасног доктора (Doc-
tor Honoris Causa) Универзитета у Београду како због његовог изузетног 
доприноса науци и јавној дебати тако и због плодне и све интензивније 
сарадње са овдашњим теоретичарима и теоретичаркама у областима 
политичке филозофије, етике и јавних политика.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се Џонатану 
Волфу, додели почасни докторат за изузетан допринос науци и јавној 
дебати као и због плодне и све интензивније сарадње са српским 
теоретичарима и теоретичаркама у областима политичке филозофије, 
етике и јавних политика.

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

На основу иницијативе Института за филозофију и друштвену 
теорију и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат 
Универзитета у Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено 
у изреци. 

(Београд, 18. мај 2022. године; Број: 61202-956/3-22)

 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: 26/6 од 14. априла 
2022. године и мишљења Већа научних области природних наука, 02-
07 бр: 61202-1618/2-22 од 21. априла 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Игор Опсеница, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област 
Органска хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Хемијски факултет (у даљем тексту Факултет) је 26. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Органска хемија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 28. фебруара 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

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

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
21. априла 2022. године дало је мишљење да се др Игор Опсеница 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1618/3-22)

 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: 300/6-2/1 од 
31. марта 2022. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-07 бр: 61202-1323/2-22 од 21. априла 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ненад Филиповић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 17. 
новембра 2021. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 8. фебруара 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 Ненад Филиповић изабере у звање редовног професора.

Факултет је 1. априла 2022. године године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.



Гласник Универзитета у Београду40

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 14. априла 2022. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
21. априла 2022. године дало је мишљење да се др Ненад Филиповић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1323/3-22)

 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 Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, бр: 21/10 од 15. марта 2022. године и мишљења Већа 
научних области природних наука, 02-07 бр: 61202-1127/2-22 од 21. 
априла 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. 
маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Маринковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Физиологија животиња и човека.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем 
тексту Факултет) је 29. децембра 2021. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Физиологија животиња и човека, због истека 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 28. јануара 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта 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 
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предлога да се кандидат др Драган Маринковић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 18. 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 14. априла 2022. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
21. априла 2022. године дало је мишљење да се др Драган Маринковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1127/3-22)

 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 Електротехничког 
факултета, број: 135/9 од 29.4.2022. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, 02 бр. 61202-1810/3-22 од 11. маја 2022. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Ракић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну 
област Аутоматика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет („Факултет“) је дана 2. фебруара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Аутоматика, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. марта 2022. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 12. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александар Ракић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 4. маја 2022. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.



Гласник Универзитета у Београду44

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на интернет страницу Универзитета дана 5. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 11. маја 2022. године размотрило је целокупну предметну 
документацију и дало је мишљење да се др Александар Ракић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1810/4-22)

 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 Електротехничког факултета, број: 147/7 од 29.4.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
1809/2-22 од 11. маја 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драган Олћан за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну 
област Електромагнетика, антене и микроталаси.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет („Факултет“) је дана 2. фебруара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Електромагнетика, 
антене и микроталаси, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. марта 2022. године, 
објављивањем на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 12. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Олћан изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 4. маја 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. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 11. маја 2022. године, дало је мишљење да се др Драган Олћан 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 61202-1809/3-22)

 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 Филозофског факултета, 
бр. 559/1-IV-III/3 од 1. априла 2022. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-1599/2-22 од 11. 
маја 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 
2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Весни Димитријевић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Филозофског факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 1. априла 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Весни Димитријевић, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је 
на седници одржаној 26. 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, 18. мај 2022. године; Број: 612-1599/3-22)

 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 Саобраћајног факултета, 
бр. 281/2 од 4. априла 2022. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, бр. 61202-1723/2-22 од 11. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Браниславу Бошковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 4. априла 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Браниславу Бошковићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
11. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 612-1723/3-22)

 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 Саобраћајног факултета, 
бр. 302/2 од 4. априла 2022. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, бр. 61202-1722/2-22 од 11. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Милораду Видовићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 4. априла 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Милораду Видовићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
11. маја 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, 18. мај 2022. године; Број: 612-1722/3-22)

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


