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На основу чл. 20 ст. 2 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 233/22 и 236/22) и предлога Сенатa од 15. јуна 2022. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној 30. јуна 2022. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА 
ЈАПАН-СРБИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАД

Члан 1
У Одлуци о оснивању Заједничког центра Јапан-Србија за 

промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 141/08, 159/11 и 168/12), у члану 2 став 
3 мења се и гласи:

„Седиште Центра је у просторијама Универзитета у Београду-
Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева број 4.

Став 4 се брише. 

Члан 2
Члан 3 мења се и гласи:
„Центар има директора-представника јапанске стране.
Координатора Центра са српске стране именује ректор Универзитета 

из реда проректора.“.

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

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Савета 

Универзитета, бр. 06-176/9-16 од 4. фебруара 2016. године.

(Београд, 30. јун 2022. године; Број: 06-2393/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 43 и 117 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јуна 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о додели признања Универзитета у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“, бр: 139/07, 163/11 и 209/19), у 
члану 2 став 4 бришу се речи: „по правилу“. 

Члан 2
У члану 5 додају се ст. 2 и 3 који гласе:
„Иницијатива из става 1 овог члана не може се поднети за време 

обављања политичке функције лица за које се иницијатива подноси, 
као ни три године по истеку политичке функције тог лица.

У току три школске године може се поднети само једна иницијатива 
од стране истог овлашћеног подносиоца из става 1 овог члана.“.

Члан 3
У члану 6 став 1 после речи „Универзитета“ додају се речи: 

„посредством Комисије за универзитетска признања“.
После става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„Одлука из става 1 овог члана треба у изреци да садржи 

прецизиран разлог због кога се предлаже додела почасног доктората.“
Ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4. 

Члан 4
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 612-4167/2-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 став 1 тачка 29 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022, 233/2022 и 236/2022) 
и члана 30 Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
208/2019 и 212/2019), Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. 
јуна 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА  

СТАТУСА КАНДИДАТА И СТУДЕНТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 1
У Правилнику о начину утврђивања статуса кандидата и студента 

са инвалидитетом („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 234/22) у 
Обрасцу 1 који је саставни део овог правилника, у тачки 3. одељка I, 
речи: „девојачко презиме“ замењују се речима: „презиме по рођењу“

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

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61212-1142/2-22)

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



Гласник Универзитета у Београду4

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 и Факултета организационих наука, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 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: Стратешки 
маркетинг и комуникације (60 ЕСПБ), ИСИТ Менаџмент (60 ЕСПБ) и 
студијски програм докторских академских студија Социјална политика 
и социјални рад (180 ЕСПБ) у складу са уверењима о акредитацијама 
студијских програма број 612-00-00641/8/2020-03 од 10. фебруара 
2022. године, број 612-00-00649/5/2020-03 од 13. априла 2022. године 
и број 612-00-00377/8/2021-03 од 26. маја.2022. године.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 06-2318/2022-3)

 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 и Факултета организационих наука, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 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 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2022/2023. 
годину:

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00377/8/2021-03 од 26.05.2022. године, на студијски 
програм докторских академских студија Социјална политика 
и социјални рад, 180 ЕСПБ, на Факултету политичких наука, 
уписаће се укупно 10 студената у статусу самофинансирајућих 
студената;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00641/8/2020-03 од 10.02.2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија Стратешки маркетинг 
и комуникације, 60 ЕСПБ, на Факултету организационих 
наука, уписаће се укупно 70 студената, 18 на терет буџета и 52 
самофинансирајућа;

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00649/5/2020-03 од 13.04.2022. године, на студијски 
програм мастер академских студија ИСИТ Менаџмент, 60 ЕСПБ, 
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на Факултету политичких наука, уписаће се укупно 35 студената, 14 
на терет буџета и 21 самофинансирајући.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 06-2318/2022-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука бр: 61201-2001/2-22 од 27. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Машинско инжењерство, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет („Факултет“) је дана 17. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
01119/2017-06 од 26. маја 2017. године. 

Измене се врше ради усклађивања са најновијим достигнућима 
науке и еквивалентним курикулумима водећих светских универзитета 
и односе се на:

1. допуну листе изборних предмета на позицији 4.4.5. предметом 
Геометрија брода, наставник доц. др Стефан Рудаковић;

2. допуну листе изборних предмета на позицији 6.3.5. предметом 
Електрични хибридни системи, наставници доц. др Марко Китановић 
и проф. др Слободан Поповић;

3. допуну листе изборних предмета на позицији 6.4.5. предметом 
Пројектовање структуре летелице, наставници проф. др Александар 
Грбовић и проф. др Данило Петрашиновић.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 5. маја 2022. године. 
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Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2001/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 612-2044/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Биологија, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који 
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-00035/8/2020-03 од 3. септембра 2020. 
године. 

Измене се односе на ангажовање нових наставника:
1. др Јелене Трајковић, научног сарадника, за предмет Генетика 

понашања човека (20-СГМ01);
2. др Катарине Митић, вишег научног сарадника, за предмет 

Имунопатологија (20-СИМ02).
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 

програма на седници одржаној 7. марта 2022. године. 
Веће групације природно-математичких наука на седници 

одржаној 7. јуна 2022. године, размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
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програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у 
изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 612-2044/3-22)

 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: 61201-2123/3-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија, Економија и менаџмент енергетике, 60 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Економски факултет је дана 25. маја 2022. године поднео 

Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-743/14/2016-06 од 
8. јула 2016. године. Допуне се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 13. априла 2022. године. 

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

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2123/5-22)

 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: 61201-2123/4-22 
од 7. јуна 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Економија, пословно управљање и статистика за наставнике, 60 ЕСПБ.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 25. маја 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. маја 2022. године. 

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

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2123/6-22)

 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: 61201-2195/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Православни богословски факултет је дана 31. маја 2022. године 

поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-41/9/2021-03 од 10. 
децембра 2021. године. Измене се односе на повећање броја студената 
који се могу уписати на студијски програм (150 студената). 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 27. маја 2022. године. 

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

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2195/4-22)

 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, 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: 61201-2195/3-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 31. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-42/9/2021-03 од 10. 
децембра 2021. године. Измене се односе на повећање броја студената 
који се могу уписати на студијски програм (30 студената). 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 27. маја 2022. године. 

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

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2195/5-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука бр: 61201-2000/2-22 од 27. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Машинско инжењерство, 120 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет („Факултет“) је дана 17. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
01119/2017-06 од 26. маја 2017. године. 

Измене се врше ради усклађивања са најновијим достигнућима 
науке и еквивалентним курикулумима водећих светских универзитета 
и односе се на:

1. допуну листе изборних предмета на позицији 1.5.5. предметом 
Управљање микроклимом у пољопривредним и индустријским 
објектима, наставник проф. др Иван Златановић;

2. измену и допуну назива и садржаја предмета Специјалне 
технике и технологије сушења на Модулу за инжењерство 
биотехничких система;

3. измену и допуну назива и садржаја предмета Управљање 
безбедношћу и квалитетом хране на Модулу за инжењерство 
биотехничких система.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 5. маја 2022. године. 
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Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-2000/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације 
техничко-технолошких наука бр: 61201-1999/2-22 од 27. маја 2022. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Машинско инжењерство, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет („Факултет“) је дана 17. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
01119/2017-06 од 26. маја 2017. године. 

Измене се врше ради усклађивања са најновијим достигнућима 
науке и еквивалентним курикулумима водећих светских универзитета 
и односе се на:

1. допуну листе изборних предмета на позицији 1.4.5. 
предметом Моделирање процеса сушења, наставник проф. др Иван 
Златановић;

2. допуну листе изборних предмета на позицији 3.2.5. предметом 
Аутономна возила, наставник проф. др Драган Алексендрић.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 5. маја 2022. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, размотрило је предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61201-1999/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 
67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 612-2045/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Молекуларна биологија (Molecular Biology), на 
српском и енглеском језику, 180 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
00032/8/2020-03 од 3. септембра 2020. године. 

Измене се односе на кокрецију назива подмодула Транслационе 
неуронауке и биомедицина у Транслациона истраживања у 
неуробиологији и биомедицини, као и на измену назива курса 
Молекуларна биологија ћелије у Биомедицински аспекти молекуларне 
биологије ћелије (20-Д2МО1). Остале измене односе се на престанак 
рада др Живка Јовановића, додатно ангажовање др Ђорђа Миљковића 
на курсу Психонеуроимунологија (20-ДФМ14), као и ангажовање 
нових наставника.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 7. марта 2022. године. 

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 7. јуна 2022. године, размотрило је предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 612-2045/3-22)

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



Година LX, број 238, 1. јул 2022. 21

На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 67/21), чл. 43 
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, 
233/22 и 236/22), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука бр: 612-2046/2-22 од 7. јуна 2022. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
00033/8/2020-03 од 3. септембра 2020. године. 

Измене се односе на одлазак у пензију и престанак рада појединих 
професора, као и на ангажовање нових ментора.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 7. марта 2022. године. 

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 7. јуна 2022. године, размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 612-2046/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 3 тач. 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 67/21), чл. 43 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, 233/22 и 236/22), a на предлог Већа 
групације природно-математичких наука бр: 612-2047/2-22 од 7. 
јуна 2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. 
јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма из тачке 1 ове одлуке, који 
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-00034/8/2020-03 од 3. септембра 2020. 
године. 

Измене се односе на корекцију назива курса Био-
информатичка анализа генетичких података (20-ДБМ07) у 
Статистичка и биоинформатичка анализа генетичких података. 
Остале измене односе се на одлазак у пензију и престанак рада 
појединих професора, као и на ангажовање нових наставника и 
ментора.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 7. марта 2022. године. 

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 7. јуна 2022. године, размотрило је предлог Факултета 
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и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у 
изрeци. 

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 612-2047/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), члана 
147 став 3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 
232/22, 233/22 и 236/22) и члана 8 Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), a на предлог 
Географског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Мирку Грчићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Географски факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Мирку Грчићу, редовном професору у пензији, 
додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу др Стеван Станковић, професор емеритус, 
Географски факултет, др Иван Раткај, редовни професор, др Дејан 
Филиповић, редовни професор, др Дејан Шабић, редовни професор 
и др Велимир Шећеров, редовни професор, сви са Географског 
факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирку 
Грчићу, дана 28. априла 2022. године.

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 5. маја 2022. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 20. маја 2022. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 

2022. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 15. jун 2022. године; Број: 61202-877/2-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), члана 
147 став 3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 
232/22, 233/22 и 236/22) и члана 8 Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), a на предлог 
Meдицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Владимиру Костићу, редовном професору Универзи-
тета у Београду – Медицински факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Владимиру Костићу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Небојша Лалић, редовни професор, др Татјана 
Пекмезовић, редовни професор, др Зорица Стевић, редовни професор, 
др Драгослав Сокић, редовни професор и др Марина Светел, редовни 
професор, сви са Медицинског факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Владимиру Костићу, дана 4. маја 2022. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 5. маја 2022. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 20. маја 2022. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 

2022. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 15. jун 2022. године; Број: 612-1780/2-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), члана 
147 став 3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 
232/22, 233/22 и 236/22) и члана 8 Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), a на предлог Правног 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јуна 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Слободан Марковић, редовни професор 
Правног факултета, др Јелена Перовић, редовни професор Економског 
факултета, др Душан Поповић, редовни професор Правног факултета, 
др Татјана Јевремовић Петровић, редовни професор Правног факултета 
и др Наташа Петровић Томић, редовни професор Правног факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирку 
Васиљевићу, дана 15. априла 2022. године. 

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 5. маја 2022. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 20. маја 2022. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 

2022. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 15. jун 2022. године; Број: 612-4282/4-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), члана 
147 став 3 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 
232/22, 233/22 и 236/22) и члана 8 Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 
Универзитетa у Београду”, број 206/18 и 213/20), a на предлог 
Технолошко-металуршког факултета, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Kaрлу Раићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Технолошко-металуршки факултет, у пензији, додељује се 
звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Карлу Раићу, редовном професору 
у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. марта 2022. године, образовао је Стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: др Ненад Радовић, редовни професор, др Жељко 
Камберовић, редовни професор, др Татјана Волков-Хусовић, редовни 
професор, др Миљана Поповић, редовни професор и др Мирјана 
Филиповић, редовни професор, сви са Технолошко-металуршког 
факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Карлу 
Раићу, дана 20. априла 2022. године. 

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 5. маја 2022. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 20. маја 2022. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. јуна 

2022. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 15. jун 2022. године; Број: 61202-723/2-22)

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



Гласник Универзитета у Београду32

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: 837/1-III/2 од 
13. маја 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2107/2-22 од 31. маја 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Ковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа историја новог века.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. марта 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Општа историја 
новог века, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 4. априла 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 13. маја 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Милош Ковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 20. маја 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 24. маја 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 31. маја 2022. године дало је мишљење да се др 
Милош Ковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2107/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду34

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: 837/1-III/1 од 
13. маја 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-2106/2-22 од 31. маја 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. марта 
2022. 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 19. априла 2022. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 13. маја 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Ана Алтарас Димитријевић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 20. маја 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 24. маја 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 31. маја 2022. године дало је мишљење да се др Ана 
Алтарас Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2106/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду36

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 Учитељског факултета, бр: 16/3/118 од 21. 
априла 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-1745/2-22 од 31. маја 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Горан Зељић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну област 
Српски језик.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет (у даљем тексту Факултет) је 12. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Српски језик, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. марта 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној 21. априла 
2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
др Горан Зељић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је 26. 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 24. маја 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 31. маја 2022. године дало је мишљење да се др 
Горан Зељић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1745/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду38

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 Учитељског факултета, бр: 16/3/117 од 21. 
априла 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-1744/2-22 од 31. маја 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Бојана Милосављевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну 
област Српски језик.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет (у даљем тексту Факултет) је 12. јануара 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Српски језик, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. марта 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бојана Милосављевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 26. 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 24. маја 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 31. маја 2022. године дало је мишљење да се др 
Бојана Милосављевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1744/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду40

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 Грађевинског факултета, бр: 158/5 од 26. 
маја 2022. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-2283/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Станић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Водопривреда и Хидроинформатика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грађевински факултет (у даљем тексту Факултет) је 6. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Водопривреда и 
Хидроинформатика, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 5. маја 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. маја 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милош Станић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 30. маја 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 31. маја 2022. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 7. јуна 2022. године дало је мишљење да се др 
Милош Станић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2283/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду42

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 Грађевинског факултета, бр: 109/5 од 21. 
априла 2022. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-1874/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Димитрије Закић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Грађевински материјали, технологија бетона и испитивање 
конструкција.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грађевински факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. марта 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Грађевински материјали, 
технологија бетона и испитивање конструкција, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 1. априла 2022. године, преко 
Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 



Година LX, број 238, 1. јул 2022. 43

предлога да се кандидат др Димитрије Закић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 6. маја 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 10. маја 2022. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 7. јуна 2022. године дало је мишљење да се др 
Димитрије Закић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1874/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду44

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 Архитектонског факултета, бр: 01-793/2-2.1 од 
23. маја 2022. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, 02-02 бр: 61202-2281/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Душан Игњатовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну 
област Архитектонске конструкције.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски 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 Архитектонске 
конструкције, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 22. априла 2022. године у 
дневном листу „Политика“ и на сајту Факултета.

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

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 7. јуна 2022. године дало је мишљење да се др 
Душан Игњатовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2281/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду46

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: 300/7-2/2 од 28. 
априла 2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-08 бр: 61202-1794/2-22 од 17. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Биљана Рабреновић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Наука о преради ратарских сировина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. марта 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Наука о преради 
ратарских сировина, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. априла 2022. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Биљана Рабреновић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 29. 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 10. маја 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
17. маја 2022. године дало је мишљење да се др Биљана Рабреновић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1794/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду48

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: 300/7-2/1 од 28. 
априла 2022. године и мишљења Већа научних области биотехничких 
наука, 02-08 бр: 61202-1793/2-22 од 17. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ђорђе Моравчевић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Ратарство, повртарство, цвећарство, крмно и лековито биље.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 9. 
марта 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Ратарство, 
повртарство, цвећарство, крмно и лековито биље, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. априла 2022. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 28. априла 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ђорђе Моравчевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 29. 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 10. маја 2022. године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
17. маја 2022. године дало је мишљење да се др Ђорђе Моравчевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1793/3-22)

 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: 132/2 од 23. марта 
2022. године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 Број: 61202-1488/4-22 од 7. јуна 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Кораћ, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну област 
Инфективне болести.

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 Инфективне болести, 
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 Милош Кораћ изабере у звање редовног професора.

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.
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Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
12. априла 2022. године закључком је одложило давање мишљења 
по предлогу Медицинског факултета за избор др Милоша Кораћа у 
звање редовног професора за ужу научну област Инфективне болести 
и наложило Факултету да најкасније у року од 30 дана од дана 
достављања овог закључка достави допуну документације у којој ће 
се на одговарајући начин дефинисати испуњеност обавезног услова 
за стицање звања редовног професора на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду, а који се односи на уџбеничку литературу, 
односно поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, 
у складу са Правилником о минималним условима за стицање зваања 
наставника на Универзитету у Београду, као и да достави објашњење о 
чињеници да се поглављима проглашавају појединачне странице књиге. 
Такође, закључком је наложено и да Факултет достави додатно појашњење 
о разлици у оцени педагошког рада у кратком року од 5 месеци који је 
протекао од претходног избора у звање проф. др Милоша Кораћа.

Факултет је 27. априла 2022. године доставио допуну.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 

7. јуна 2022. године, разматрајући допунску документацију коју је 
доставио Факултет, дало је мишљење да се др Милош Кораћ може 
изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1488/5-22)

 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 Фармацеутског факултета, бр: 
679/2 од 14. априла 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1770/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгана Васиљевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски 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 Фармацеутска 
технологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. марта 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви 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 Драгана Васиљевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 27. 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 31. маја 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
7. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Драгана Васиљевћ може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1770/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду54

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 Фармацеутског факултета, бр: 
556/2 од 14. априла 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 Број: 61202-1769/2-22 од 7. јуна 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милица Дробац, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармакогнозија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски 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 Фармакогнозија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4. марта 2022. године, 
на интернет страници Факултета и у архиви 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 Милица Дробац изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 27. 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 31. маја 2022. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
7. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Милица Дробац може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1769/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду56

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 
Техничког факултета у Бору, број: VI/5-34-ИВ-1 од 12.5.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
2091/2-22 од 6. јуна 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мира Цоцић за редовног професора на Универзитету 
у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну област Рударство 
и геологија - геолошка група предмета.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 26. јануара 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Рударство и геологија - 
геолошка група предмета, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. марта 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 12. маја 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мира Цоцић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 19. 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 31. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Мира Цоцић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2091/3-22)

 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 
Техничког факултета у Бору, број: VI/5-34-ИВ-1 од 12.5.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
2092/2-22 од 6. јуна 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Срба Младеновић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Прерађивачка металургија и метални материјали.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 26. јануара 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Прерађивачка металургија 
и метални материјали, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. марта 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 12. маја 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Срба Младеновић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 19. 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 31. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Срба Младеновић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-2092/3-22)

 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 број: 4/40 од 11.5.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
1914/2-22 од 6. јуна 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Гордана Савић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Операциона истраживања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 16. марта 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Операциона 
истраживања, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2022. године, 
објављивањем у Библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 11. маја 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Гордана Савић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 12. 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 31. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Гордана Савић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1914/3-22)

 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 број: 4/39 од 11.5.2022. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 61202-
1913/2-22 од 6. јуна 2022. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгана Макајић Николић за редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Операциона истраживања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 16. марта 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Операциона 
истраживања, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2022. године, 
објављивањем у Библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 11. маја 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Макајић Николић изабере у звање 
редовног професора.



Година LX, број 238, 1. јул 2022. 63

Факултет је дана 12. 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 31. маја 
2022. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 6. јуна 2022. године дало је мишљење да се др Драгана Макајић 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1913/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 73/18, 67/19, 6/20 – други 
закон, 6/20 – други закон, 11/21 – други пропис, 67/21 – други пропис 
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, 233/22 и 236/22), члана 27 
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), 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) и Мишљења Изборног већа Филозофског факултета, бр. 
837/1-VI са седнице одржане 13. маја 2022. године, а поводом жалбе 
кандидата др Александра Лукића бр. 606/1 од 11. априла 2022. године 
на Одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
бр. 61202-953/2-22 од 29. марта 2022. године, Сенат Универзитета, 
поступајући као другостепени орган, на седници одржаној 15. јуна 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Александра 
Лукића на одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, бр. 61202-953/2-22 од 29. марта 2022. године.

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-953/2-22 од 29. марта 2022. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет („Факултет“) је 17. новембра 2021. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу 
научну област Општа филозофија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему Реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 19. јануара 2022. године 
преко сајта Факултета.
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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 Милош Вулетић изабере у звање 
доцента.

Факултет је 10. 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 22. марта 2022. године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 29. марта 2022. године разматрало је захтев 
Факултета и донело одлуку и избору др Милоша Вулетића у звање 
доцента за ужу научну област Општа филозофија јер испуњава услове 
прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чл. 135 Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду.

Одлука Већа научних области друштвено-хуманистичких наука 
са поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања 
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 4. априла 2022. године.

На ову одлуку кандидат др Александар Лукић благовремено 
је изјавио жалбу, а Изборно веће Факултета је уз жалбу кандидата 
доставило и своје Мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јуна 2022. године, разматрао је жалбу кандидата 
др Александра Лукића и Мишљење Изборног већа Факултета и 
утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога: 

1. У жалби др Александар Лукић наводи да је Комисија за 
припрему реферата („Комисија“) у свом Извештају направила 
„стручно-материјалну грешку“ тиме што сматра да немачка 
класична филозофија „не спада у историјско-филозофске периоде 
за које је конкурс расписан“. Подносилац жалбе наводи известан 
број историјско-филозофских класификација према којима немачка 
класична филозофија спада у нововековну филозофију.
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У Одговору Комисије за препрему реферата, бр. 733/1 од 
4. маја 2022. године („Одговор Комисије“), који је саставни део 
Мишљења Изборног већа Факултета, бр. 837/1-VI од 13. маја 
2022. године, наведено је да су тежишта истраживања, наведена 
у конкурсу, дефинисана према засебним курсевима (предметима) 
који се на Одељењу за филозофију држе према тој класификацији 
и да се нововековна и класична немачка филозофија издвајају као 
засебни курсеви из историје филозофије. Поред тога, на Одељењу за 
филозофију се Класична немачка филозофија обрађује као засебан 
курс/предмет, независно од предмета Нововековна филозофија.

2. У жалби др Лукић даље истиче да једино његова докторска 
дисертација спада у историју филозофије, док се у докторској 
дисертацији кандидата др Милоша Вулетића ради о проблемском 
приступу истраживању филозофије перцепције, а дисертација 
кандидаткиње др Тамаре Плећаш припада области етике.

У Одговору Комисије на овај навод из жалбе наведено је да је 
неоснована тврдња да једино дисертација др Лукића спада у историју 
филозофије и да се његов приговор заснива на претпостaвци о неком 
необичном критеријуму према којем разматрање тема из етике или 
разматрања везана за проблем перцепције не би спадала у историјско-
филозофске теме. Комисија даље сматра да су дисертације остала 
два кандидата пријављена на конкурс не само релевантне за историју 
филозофије, него и квалитетније и да се у том погледу издваја 
дирсертација др Вулетића.

3. У жалби се даље наводи да је члан Комисије проф. др Драго 
Ђурић један од радова др Вулетића у једном другом извештају 
„изразито негативно оценио“. Комисија у одговору на овај навод 
истиче да је реч о раду: Arsenijević, M., Popović, S. i Vuletić, M., „Anax-
agoras, the Thoroughgoing Infinitist: The Relation

between his Teаchings on Multitude and on Heterogenity“, European 
Journal of Analytic Philosophy 51 (1) 2019, 35-69 и да то што су на неки 
рад изнете примедбе не имплицира да је он у целини лош, а посебно 
да је лошији од радова др Лукића.

4. Подносилац жалбе замера Комисији да је дала предност 
кандидату који већ ради на Одељењу за филозофију, а да члан комисије 
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професор Ђурић у једном другом извештају таквом кандидату није 
дао предност. Комисија је у одговору нагласила да при одмеравању 
кандидата пријављених на конкурс у Реферату није придавала посебан 
значај чињеници да је др Вулетић већ у радном односу на Одељењу за 
филозофију, као што то није био случај ни у другом Реферату на који 
подносилац жалбе у жалби указује.

5. У жалби др Лукић такође износи и примедбу везану за однос 
броја објављених радова и радова експлицитно надених у Реферату 
Комисије. На овај навод Комисија у одговору наглашава да уколико 
би број објављених радова био пресудан, онда не би ни било потребе 
за постојањем стручне комисије, већ би било доваљно само да се 
упореди број објављених радова. Комисија је при доношењу одлуке 
имала у виду све радове наведене у конкурсној документацији, а не 
само оне номинално наведене у Реферату. Ако се и то има у виду, онда 
би требало навести чињеницу да су остала два кандидата пријављена 
на конкурс своје радове, који су квалитетнији, објавили за значајно 
краће време.

6. Поводом примедаба подносиоца жалбе у вези са критеријумом 
који се односи на педагошко искуство кандидата, Комисија је имала у 
виду да је у питању избор доцента на Одељењу за филозофију и да 
није без значаја предавачко искуство вазано за студенте филозофије. 
Комисија истиче и чињеницу да је приступно предавање подносиоца 
жалбе било значајно слабије од предавања остала два кандидата и да 
је оцењено нижом оценом.

Сенат је прихватио наводе из Одговора Комисије за припрему 
реферата, бр. 733/1 од 4. маја 2022. године, који је саставни део 
Мишљења Изборног већа Факултета, бр. 837/1-VI од 13. маја 2022. 
године.

Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у складу 
са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова 
Сената. Сенат броји 52 члана. Од 40 присутних чланова Сената у 
моменту гласања, за прихватање жалбе др Александра Јовановића 
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било је 
40 чланова Сената.
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На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

Упутство о правном средству:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61202-953/4-22)

 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 Архитектонског факултета, бр. 874/1 
од 30. маја 2022. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, бр. 61202-2165/2-22 од 7. јуна 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Арх Бориславу Петровићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Архитектонски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Архитектонског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 30. маја 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа арх 
Бориславу Петровићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука је на 
седници одржаној 7. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 612-2165/3-22)

 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 Медицинског факултета, 
бр. 11/VI-6 од 31. маја 2022. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, бр. 61202-2197/2-22 од 7. јуна 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Владимиру Ђукићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Медицинског факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 31. маја 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Владимиру Ђукићу, за две школске године, 2022/2023 и 2023/2024, 
односно до 30. септембра 2024. године.

Веће научних области медицинских наука је на седници 
одржаној 7. јуна 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, 15. јун 2022. године; Број: 612-2197/3-22)

 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 Филолошког факултета, бр. 1053/2 
од 18. маја 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-2026/2-22 од 31. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Драгани Вељковић Станковић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни 
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2024. године.

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

седници одржаној 18. маја 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Драгани Вељковић Станковић, 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 31. 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, 15. јун 2022. године; Број: 612-2026/3-22)

 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. 847/1 
од 13. маја 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-1600/2-22 од 31. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Гордани Вулевић, 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 18. маја 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Гордани Вулевић, 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 31. 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, 15. јун 2022. године; Број: 612-1600/3-22)

 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. 847/2 
од 13. маја 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, бр. 61202-1598/2-22 од 31. маја 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Др Татјани Суботин Голубовић, 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 18. маја 2022. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Татјани Суботин Голубовић, 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 31. 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, 15. јун 2022. године; Број: 612-1598/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), чл. 43 ст. 1 тач. 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22) и 
чл. 4 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
135/07 и 178/14) а на предлог Грађевинског факултета, бр. 22/42-2 од 27. 
априла 2022. године и предлога Већа групације техничко-технолошких 
наука, бр. 61202-1782/2-22 од 27. маја 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. Вељко Милутиновић, (Indiana University Bloom-
ington), Сједињене Америчке Државе, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/42-2 од 27. априла 2022. године да се проф. др Вељко Милу-
тиновић (Indiana University Bloomington), Сједињене Америчке Државе, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1813/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), чл. 43 ст. 1 тач. 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22) и чл. 4 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 
и 178/14) а на предлог Електротехничког факултета, бр. 274/3 од 29. 
априла 2022. године и предлога Већа групације техничко-технолошких 
наука, бр. 61202-1782/2-22 од 27. маја 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. Петар Ђурић, (Stony Brook University), Сједињене 
Америчке Државе, у звање гостујућег професора Универзитета у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 274/3 од 29. априла 2022. године да се проф. др Петар 
Ђурић (Stony Brook University), Сједињене Америчке Државе, изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1782/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), чл. 43 ст. 1 тач. 40 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22) и чл. 4 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07 
и 178/14) а на предлог Електротехничког факултета, бр. 273/3 од 29. 
априла 2022. године и предлога Већа групације техничко-технолошких 
наука, бр. 61202-1783/2-22 од 27. маја 2022. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. Душан Стипановић, (University of Illinois at Ur-
bana – Champaing), Сједињене Америчке Државе, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет („Факултет“) је доставио 
образложени предлог бр. 273/3 од 29. априла 2022. године да се проф. 
др Душан Стипановић (University of Illinois at Urbana - Champaing), 
Сједињене Америчке Државе, изабере у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 27. маја 2022. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15. јун 2022. године; Број: 61202-1783/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 132 став 1 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – 
др. закон, 67/2021), члана 17 став 6 Правилника о вредновању страних 
студијских програма и признавању страних високошколских исправа 
ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
187/16 и 199/17), а по жалби Кристине (Драгољуб) Зоговић, рођ. 
Митровић на Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање 
страних студијских програма и признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61301-5718/5-16 од 17. јуна 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Кристине (Драгољуб) Зоговић, рођ. Митровић 
на Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних 
студијских програма и признавање страних високошколских исправа, 
бр. 06-61301-5718/5-16 од 17.06.2019. године.

ПОТВРЂУЈЕ СЕ Одлука Комисије Универзитета у Београду, 
бр. 06-61301-5718/5-16 од 17.06.2019. године, којом се одбија 
признавање високошколске исправе другог степена студија, стечене 
на високошколској установи Универзитет Црне Горе – Економски 
факултет, Подгорица, Црна Гора, која је под бр. 773 издата 07.11.2016. 
године на име Кристина (Драгољуб) Зоговић, рођ. Митровић и 
поднета Универзитету у Београду у сврху наставка образовања на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, уписом студијског 
програма докторских академских студија Пословно управљање, из 
разлога што је, у току обављања поступка признавања предметне 
исправе, утврђено да, у складу са чл. 95. ст. 1. т. 1. и т. 2 Статута 
Универзитета у Београду, подносилац захтева не може уписати 
докторске академске студије, будући да не испуњава услов остварене 
просечне оцене од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским студијама, а нема остварене научне радове објављене у 
часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске 
студије у складу са општим актом факултета, односно Универзитета. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Кристина (Драгољуб) 
Зоговић, рођ. Митровић, рођена 14.10.1975. године у Подгорици, Црна 
Гора, захтевом за признавање високошколске исправе исправе другог 
нивоа високог образовања, издате од стране високошколске установе 
Универзитет Црне Горе – Економски факултет, Подгорица, Црна 
Гора. Претходни ниво високог образовања именована је савладала 
на Универзитету Црне Горе – Природно-математички факултет, 
Подгорица, Црна Гора, након окончаних четворогодишњих основних 
студија (дипломирани математичар).

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. По прибављању података 
о акредитованости стране високошколске установе на којој је исправа 
стечена и студијског програма који је подносилац захтева савладала, 
Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање 
страних високошколских исправа Универзитета у Београду је, утврдивши 
релевантне чињенице и обавивши стручну процену студијског програма, 
донела одлуку о вредновању страног студијског програма, бр. 06-
61301-1596/2-16. Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, 
достављена Економском факултету, који је размотрио све списе предмета 
и констатовао да кандидаткиња не испуњава услове за упис докторских 
академских студија, будући да је на претходним нивоима високог 
образовања остварила просечну оцену 7,89 (седам и 89/100), а нема 
остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног 
министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актом 
факултета, односно Универзитета. Комисија Универзитета у Београду, 
узимајући у обзир предлог Факултета и утврђена правила о признавању 
јавних исправа, донела је одлуку о признавању бр. 06-61301-5718/5-16 
од 17.06.2019. године, која је достављена кандидаткињи. 

Кристина (Драгољуб) Зоговић, рођ. Митровић поднела је на 
наведену одлуку о признавању жалбу Сенату Универзитета у Београду, 
бр. 06-61301-5718/6-16 од 19.07.2020. године, у којој је навела да је на 
првом нивоу високог образовања остварила просечну оцену 7.62 а на 
другом 8.98, као и да је објавила рад у часопису из категорије М51.

На седници Сената од 09.09.2020. године, разматрана је жалба 
кандидата и утврђено је да је Економски факултет у обавези да, 
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узимајући у обзир наводе жалбе кандидаткиње, оцени да ли је научни 
рад, који је именована доставила као доказ уз жалбу, објављен у 
часопису са листе ресорног министарства, у склади са општим актима 
факултета, односно да ли је достављени научни рад одговарајући за 
упис на докторске академске студије.

Факултет је упутио Универзитету у Београду допис (Одговор 
на основу Закључка Сената), у којем је наведено да објављени рад 
не задовољава критеријуме за упис на на докторске академске 
студије Економског факултета, јер је објављен након условног 
уписа кандидаткиње на докторске студије а не пре (кандидаткиња је 
условно уписана 14.10.2017. године, а рад прихваћен за објављивање 
12.12.2017 и објављен 08.02.2018. године), док услови уписа захтевају 
да је рад објављен пре уписа. Такође, часопис у којем је објављен рад 
није наведен на листи за 2017. годину Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС за друштвене науке, где економија припада, 
већ за хуманистичке науке – историја, археологија и етнологија.

На седници одржаној 15.06.2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду разматрао је наводе жалбе Кристина (Драгољуб) Зоговић, рођ. 
Митровић и дописа Факултета, и констатовано је да нема елемената да 
олдука о признавању стране предметне високошколске исправе буде 
преиначена у корист жалбених навода. Установљено је да је Комисија 
спровела поступак признавања и донела одлуку о признавању у 
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017), Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 
230/21, 232/22, 233/22 и 236/22) и Правилником о вредновању страних 
студијских програма и признавању страних високошколских исправа 
ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
187/16 и 199/17), те је једногласно усвојена одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16. јун 2022. године; Број: 06-61301-5718/9-16)
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