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На основу члана 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, 236/22 и 241/22) и члана 5 Пословника Савета 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
134/07, 150/09 и 214/20), Савет Универзитета у Београду, на првој, 
конститутивној седници одржаној 24. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Сања Алексић Ковачевић, редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине, за председника Савета 
Универзитета у Београду, на период од четири године. 

(Београд, 24. новембар 2022. године; Број: 612-4570/5-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 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, 236/22 и 241/22) и чл. 5 и 10 Пословника 
Савета Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 134/07, 150/09 и 214/20), Савет Универзитета у Београду, на првој, 
конститутивној седници одржаној 24. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Славиша Станковић, редовни професор Биолошког 
факултета, за заменика председника Савета Универзитета у Београду, 
на период од четири године. 

(Београд, 24. новембар 2022. године; Број: 612-4570/5-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3 Пословника Савета Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09 и 214/20), 
Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници 
одржаној 24. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У

Верификују се мандати следећих чланова Савета Универзитета 
у Београду из реда представника Универзитета за мандатни период 
од четири године и из реда представника оснивача и представника 
студената, до истека мандата:

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
друштвено- хуманистичких наука (5):

1. др Татјана Јевремовић Петровић, редовна професорка Правног 
факултета, 

2. др Весна Вучинић, редовна професорка Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, 

3. др Гордана Стокић Симончић, редовна професорка 
Филолошког факултета, 

4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског 
факултета 

5. др Милојко Арсић, редовни професор Економског факултета. 

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
медицинских наука (4):

6. др Светислав Татић, редовни професор Медицинског 
факултета,

7. др Југослав Илић, ванредни професор Стоматолошког 
факултета,

8. др Сања Алексић Ковачевић, редовна професорка Факултета 
ветеринарске медицине, 

9. др Нада Ковачевић, редовна професорка Фармацеутског 
факултета.
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III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
природно-математичких наука (4):

10. др Славиша Станковић, редовни професор Биолошког 
факултета,

11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета, 
12. др Зоран Станић, редовни професор Математичког факултета, 
13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског 

факултета. 

IV– Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
техничко-технолошких наука (6): 

14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског 
факултета, 

15. др Ненад Зрнић, редовни професор Машинског факултета,
16. др Јелица Протић, редовна професорка Електротехничког 

факултета,
17. др Зоран Радојичић, редовни професор Факултета 

организционих наука, 
18. др Гордана Радивојевић, редовна професорка Саобраћајног 

факултета,
19. др Весна Радојевић, редовна професорка Технолошко-

металуршког факултета.

V– Чланови Савета које је изабрало Веће института (3): 

20. др Марјан Ивковић, виши научни сарадник Института за 
филозофију и друштвену терорију, 

21. др Вук Максимовић, научни саветник Института за 
мултидисциплинарна истраживања,

22. др Алексеј Тарасјев, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“.

Представници студената (6):
23. Лазар Ковачевић, студент Машинског факултета, 
24. Милош Булајић, студент Факултета ветеринарске медицине, 
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25 Мирослав Дешић, студент Факултета политичких наука, 
26. Димитије Збиљић, студент Рударско-геолошког факултета, 
27. Миленко Јовановић, студент Математичког факултета, 
28. Срђан Арбутина, студент Правног факултета.

Представници оснивача (12):
29. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ, 
30. проф. др Драган Шкорић, редовни члан САНУ, 
31. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ, 
32. проф. др Зоран Радојичић, Медицински факултет,
33. проф. др Милан Божић, 
34. проф. др Обрад Зелић, 
35. проф. др Момчило Павловић, Институт за савремену историју, 
36. др Мина Зиројевић, виши научни сарадник, Институт за 

упоредно право, 
37. др Живојин Ђурић, научни саветник, Институт за политичке 

студије, 
38. проф. др Бојан Јокић, Факултет примењених уметности, 
39. проф. др Гојко Рикаловић, Економски факултет, 
40. Марјан Јовановић, саветник у Кабинету првог потпредседника 

Владе. 

Представник ненаставног особља (1):
41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету 

ректора. 

(Београд, 24. новембар 2022. године; Број: 612-4570/4-22)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА

 проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22, 233/22, 236/22 и 241/22), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ  
СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА  

НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1
У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду'“, бр. 237/22 и 240/22), додаје се нови чл. 
29а, који гласи:

„7. Понављање поступка

Члан 29а
Поступак који је окончан одлуком против које не може да се 

изјави жалба понавља се у складу са законом којим се уређује општи 
управни поступак.“.

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

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 612-4297/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22, 233/22, 236/22 и 241/22), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД 
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Члан 1
У Правилнику о давању сагласности за рад наставника и 

сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи 
(„Гласник Универзитета у Београду'“, бр. 132/06 и 153/10), чл. 10 
брише се.

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

у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 612-4297/4-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 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, 
233/22 и 236/22), на предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука и Факултета безбедности, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују  
на студијске програме који се организују на Универзитету,  

односно на високошколским јединицама у његовом саставу,  
за школску 2022/2023. годину

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

– У складу са Уверењем о акредитацији студијског програма број 
612-00-00570/5/2020-03 од 7. септембра 2021. године, на студијски 
програм докторских академских студија Студије наука безбедности 
(180 ЕСПБ), који се изводи на Факултету безбедности, уписаће се 
укупно 15 студената, 2 на терет буџета и 13 самофинансирајућих.

(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Владe Републике Србије 
о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета за студијски прорам:

– докторских академских студија: Социјална политика и 
социјални рад (180 ЕСПБ), који се изводи на Факултету политичких 
наука, уписаће се укупно 10 студената, 2 на терет буџета и 8 
самофинансирајућих.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 06-4620/2022-3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 61 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, брoj 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22, 233/22, 236/22 и 241/22) и чл. 6 Правилника о поступку 
утврђивања етичке одговорности на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 229/22), а на предлог ректора 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ 

I
Разрешавају се чланства у Одбору за професионалну етику,:
1. проф. др Вук Радовић, Правни факултет, члан
– проф. др Слађана Ђурић, Факултет безбедности, заменик 

члана
2. проф. др Милан Дражић, Математички факултет, члан
– проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, заменик 

члана
3. проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски 

факултет, члан
– проф. др Предраг Пуђа, Пољопривредни факултет, заменик 

члана
4. проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан 
– проф. др Весна Спасојевић-Калимановска, Фармацеутски 

факултет, заменик члана
5. др Мирјана Чомор, Институт за нуклеарне науке Винча, члан
6. Милена Лазаревић, секретар Факултета спорта и физичког 

васпитања, члан
– Василије Војводић, секретар Православног богословског 

факултет, заменик члана,
7. Лука Марошанин, студент Фармацеутског факултета, члан
– Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког 

факултета, заменик члана
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II
За чланове Одбора за професионалну етику именују се:
1. проф. др Вук Радовић, Правни факултет, 
2. проф. др Славиша Станковић, Биолошки факултет, 
3. проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски 

факултет, 
4. проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, 
5. др Мирјана Чомор, Институт за нуклеарне науке Винча, 
6. Милена Лазаревић, секретар Факултета спорта и физичког 

васпитања, 
7. Ђорђе Вукашиновић, студент Филозофског факултета.

III
Мандат именованих чланова Одбора за професионалну етику 

тече почев од 13. децембра 2022. године и траје четири године, осим 
за представника студената чији мандат траје годину дана.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 612-4745/1-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 57 ст. 13 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21) и чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 
и 241/22), а на основу Мишљења Одбора за статутарна питања бр. 
61212-2503/2-22 од 18. новембра 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Београду – Православног богословског факултета, 
коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 31. маја 2022. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет („Факултет“) доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 31. 
маја 2022. године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 тач. 
45 Статута Универзитета.

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

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

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61212-2503/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 57 ст. 13 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21) и чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 
и 241/22), а на основу Мишљења Одбора за статутарна питања бр. 
61212-4393/2-22 од 18. новембра 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 26. октобра 2022. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију („Факултет“) доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 26. 
октобра 2022. године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 
тач. 45 Статута Универзитета.

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

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

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61212-4393/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4697/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија 
Молекуларна биологија и физиологија, 240 ЕСПБ, на српском језику.

2. Носилац студијског програма из тачке 1 ове одлуке је 
Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке стиче се академски назив: Дипломирани еколог (дипл. екол.).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 14. новембра 2022. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из тачке 1 ове одлуке.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4697/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4696/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија 
Екологија и заштита животне средине, 240 ЕСПБ, на српском језику.

2. Носилац студијског програма из тачке 1 ове одлуке је 
Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке стиче се академски назив: Дипломирани еколог (дипл. екол.).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 14. новембра 2022. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из тачке 1 ове одлуке.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4696/3-22)

 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, 
233/22, 236/22 и 241/22 ), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 
61201-4541/2-22 од 15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Форензичко рачуноводство, 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 7. новембра 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 12. октобра 2022. године. 

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

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4541/3-22)

 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, 
233/22, 236/22 и 241/22 ), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 
61201-4537/2-22 од 15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија, 
Превођење, 120 ЕСПБ.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 7. новембра 2022. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из тачке 1. ове 
одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета, на седници 
одржаној 26. октобра 2022. године. 

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

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4537/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4698/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биологија, 240 ЕСПБ, на српском језику.

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 14. новембра 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-
00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. 

Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4698/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4693/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Екологија и заштита животне средине, 60 ЕСПБ, 
на српском језику.

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 14. новембра 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-
00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. 

Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4693/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4692/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Биологија, 60 ЕСПБ, на српском језику.

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 14. новембра 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-
00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. 

Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4692/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4694/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Молекуларна биологија и физиологија, 60 ЕСПБ, 
на српском језику.

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 14. новембра 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-
00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. 

Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4694/3-22)

 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, 236/22 и 241/22), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука бр: 61201-4695/2-22 од 17. новембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Професор биологије, 60 ЕСПБ, на српском језику.

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 14. новембра 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-
00795/2016-06 од 15. јула 2016. године. 

Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 17. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61201-4695/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 4 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), на предлог Већа групације 
медицинских наука број: 06-4265/2-22 од 1. новембра 2022. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Пуштање лека у промет, 120 ЕСПБ. 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 21. октобра 2022. год. 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 број 612-00-00684/2016-
06 од 13. маја 2016. год. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 14. јула 2022. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 1. 
новембра 2022. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 06-4265/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 111 став 1 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 67/21), члан 43 
став 1 тачка 11 и члана 119 став 2 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), а на предлог Савета Центра 
за континуирану едукацију бр. 06-1456/II/4617/2-22 од 15. новембра 
2022. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. новембра 
2022. године, донео је

О Д Л У К У 

1. УТВРЂУЈУ СЕ програм сталног усавршавања: Ефикасно 
комуницирање, на Универзитету у Београду. Програм ће се реализовати 
у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу иницијативе 
проф. др Зорице Томић, Филолошки факултет, поднео је предлог за 
доношење програма сталног усавршавања. 

Програми ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану 
едукацију Универзитета у Београду. Програм ће реализовати проф. др 
Зорица Томић, са Филолошког факултета.

Савет Центра за континуирану едукацију, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године размотрио је предлог за доношење програма 
сталног усавршавања и донело предлог одлуке, што је Сенат и усвојио, 
те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 06-4620/4617/3-2022)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 
и 241/22), члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
134/07, 150/09, 158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 
215/20 и 239/22), члана 26 став 1 и став 2 тачка 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), а у вези са чланом 32 став 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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 Техничког 
факултета у Бору, број: VI/5-1-ИВ-1 од 27.10.2022.године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, 02 брoj 61202-4480/2-22 од 14. 
новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. 
новембра 2022. године, донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Весна Грекуловић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Екстрактивна металургија и металуршко инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору („Факултет“) је дана 29. јуна 2022. 
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Екстрактивна металургија 
и металуршко инжењерство, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7. септембра 2022. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о пријавље-
ним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 
27. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да 
се кандидат др Весна Грекуловић изабере у звање редовног професора.

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

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

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. новембра 
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 средству:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4480/3-22)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 
и 241/22), члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
134/07, 150/09, 158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 
215/20 и 239/22), члана 26 став 1 и став 2 тачка 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), а у вези са чланом 32 став 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
237/22) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на 
предлог Изборног већа Машинског факултета број: 905/6 од 20.10.2022. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 бр. 
61202-4347/2-22 од 14. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Срђан Рибар за редовног професора на Универзитету 
у Београду – Машински факултет, за ужу научну област Аутоматско 
управљање.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет („Факултет“) је дана 6. јула 2022. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Аутоматско управљање, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. септембра 2022. 
године, објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.



Година LX, број 242, 30. новембар 2022. 27

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Срђан Рибар изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 25. октобра 2022. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

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

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. новембра 
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 средству:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4347/3-22)

 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), члана 43 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 и 241/22), 
члана 13 став 1 Правилника о већима научних области на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 134/07, 150/09, 
158/11, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 197/17, 208/19, 215/20 и 239/22), 
члана 26 став 1 и став 2 тачка 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), а у вези са 
чланом 32 став 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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 Саобраћајног факултета 
број: 665/8 од 21.10.2022. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 бр. 61202-4346/2-22 од 14. новембра 2022. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, 
донео је 

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слађана Јанковић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Информатика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет („Факултет“) је дана 18. маја 2022. године, 
у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Информатика, због истека изборног 
периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1. јула 2022. године, 
објављивањем у Библиотеци и на интернет страни Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 18. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слађана Јанковић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је дана 25. октобра 2022. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.

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

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23. новембра 
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 средству:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4346/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), чл. 43 ст. 1 тач. 23 
и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 
и 233/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) 
и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног 
већа Филозофског факултета, бр: 1634/1-III/1 од 22. септембра 2022. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 бр: 61202-4255/2-22 од 8. новембра 2022. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, због 
потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владимир Симић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 14. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Владимир Симић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4255/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), чл. 43 
ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, бр: 1634/1-III/2 од 22. 
септембра 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4256/2-22 од 8. новембра 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета 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 5. јула 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Душица Филиповић Ђурђевић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет је 14. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се 
др Душица Филиповић Ђурђевић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4256/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), чл. 43 
ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на 
предлог Изборног већа Филозофског факултета, бр: 1634/1-III/3 од 22. 
септембра 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4254/2-22 од 8. новембра 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Емина Хебиб, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Школска педагогија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Школска педагогија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 16. јуна 2022. године, преко 
сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Емина Хебиб изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 14. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Емина Хебиб може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4254/3-22)

 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 Филозофског факултета, бр: 1634/1-III/6 од 22. 
септембра 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4253/2-22 од 8. новембра 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Исидора Јарић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 25. маја 2022. 
године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Исидора Јарић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 14. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Исидора Јарић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4253/3-22)

 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 Православног богословског факултета, бр: 
0104-496/9 од 29. септембра 2022. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4246/2-22 
од 8. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владислав Пузовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Православни богословски факултет, за 
ужу научну област Историја Цркве/Тежиште истраживања: Историја 
Српске Православне Цркве.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Православни богословски факултет (у даљем тексту Факултет) 
је 8. јуна 2022. године, у публикацији „Послови”, на сајту 
Универзитета и на сајту Факултета објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Историја Цркве/Тежиште 
истраживања: Историја Српске Православне Цркве, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 31. августа 2022. године, 
преко Библиотеке сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 29. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Владислав Пузовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 17. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Владислав Пузовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4246/3-22)

 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 Факултета спорта и физичког васпитања, бр: 
315/22 од 6. октобра 2022. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4147/2-22 од 8. 
новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. 
новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ана Орлић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Психологија у физичком васпитању, спорту и 
рекреацији.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 22. јуна 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Психологија у физичком васпитању, спорту и рекреацији, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. јула 2022. године, преко 
Библиотеке сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 6. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Ана Орлић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 11. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Ана Орлић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4147/3-22)

 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 Саобраћајног факултета, бр: 862/7 од 18. 
октобра 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4245/2-22 од 8. новембра 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Далибор Петровић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Социологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет (у даљем тексту Факултет) је 29. јуна 2022. 
године, у публикацији „Послови”, на сајту Универзитета и на сајту 
Факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Социологија, због истека изборног периода.

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

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 18. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Далибор Петровић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 18. октобра 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 18. октобра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 8. новембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Далибор Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 2022. 
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, чланом 
135 Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4245/3-22)

 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, 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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 1516/2 од 8. септембра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3684/2-22 од 
18. октобра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Стефановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за 
ужу научну област Медицинска биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 

2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска 
биохемија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. јула 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 8. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Александра Стефановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 15. септембра 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 4. октобра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
18. октобра 2022. године дало је мишљење да се др Александра 
Стефановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-3684/3-22)

 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, 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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 1516/3 од 8. септембра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-3683/2-22 од 
18. октобра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Зељковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Медицинска биохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет (у даљем тексту Факултет) је 1. јуна 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска 
биохемија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. јула 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 
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одржаној 8. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александра Зељковић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 15. септембра 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 4. октобра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
18. октобра 2022. године дало је мишљење да се др Александра 
Зељковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-3683/3-22)

 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, 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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 2755/2 од 19. октобра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4405/2-22 од 
15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Максимовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хигијена са медицинском екологијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 

2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Хигијена са 
медицинском екологијом, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Милош Максимовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 28. октобра 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 8. новембра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године дало је мишљење да се др Милош 
Максимовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4405/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду50

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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 2848/2 од 19. октобра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4406/2-22 од 
15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Нађа Марић Бојовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Психијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 

2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Психијатрија, због 
потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Нађа Марић Бојовић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 28. октобра 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 8. новембра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године дало је мишљење да се др Нађа Марић 
Бојовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4406/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду52

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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 2724/2 од 19. октобра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4403/2-22 од 
15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Татјана Дамњановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хумана генетика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 

2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хумана генетика, 
због потреба Факултета

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Татјана Дамњановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 28. октобра 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 8. новембра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године дало је мишљење да се др Татјана 
Дамњановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4403/3-22)

 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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 2723/2 од 19. октобра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4404/2-22 од 
15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Биљана Јекић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хумана генетика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 

2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хумана генетика, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 19. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Биљана Јекић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. октобра 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 8. новембра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године дало је мишљење да се др Биљана Јекић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4404/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду56

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, 233/2022, 236/22 и 241/22), 
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), а у вези са 
чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 237/22) 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: 3041/2 од 19. октобра 2022. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 Број: 61202-4402/2-22 од 
15. новембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Момчило Ристановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хумана генетика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. априла 
2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Хумана генетика, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2022. 
године, на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 19. октобра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Момчило Ристановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 28. октобра 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 8. новембра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
15. новембра 2022. године дало је мишљење да се др Момчило 
Ристановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4402/3-22)

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



Гласник Универзитета у Београду58

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, 233/2022, 236/22 и 
241/22), 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), а 
у вези са чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) и Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног већа Факултета 
ветеринарске медицине, бр: 01-191/11 од 21. септембра 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4016/2-22 од 18. октобра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Кукољ, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Патологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 

6. априла 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Патологија, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Владимир Кукољ изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. септембра 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 4. октобра 2022. 
године.

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

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4016/3-22)

 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, 233/2022, 236/22 и 
241/22), 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), а 
у вези са чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) и Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног већа Факултета 
ветеринарске медицине, бр: 01-190/10 од 21. септембра 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4014/2-22 од 18. октобра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Вујанац, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Болести папкара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 
6. априла 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Болести 
папкара, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 21. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Вујанац изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. септембра 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 4. октобра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
18. октобра 2022. године дало је мишљење да се др Иван Вујанац може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4014/3-22)

 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, 233/2022, 236/22 и 
241/22), 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), а 
у вези са чл. 32 ст. 1 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 237/22) и Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а на предлог Изборног већа Факултета 
ветеринарске медицине, бр: 01-192/9 од 21. септембра 2022. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 Број: 
61202-4015/2-22 од 18. октобра 2022. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Соња Обреновић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу 
научну област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести 
пчела и свилопреља.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је 6. 
априла 2022. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Епизоотиологија, 
заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јуна 2022. године, 
на интернет страници Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 21. септембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Соња Обреновић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 28. септембра 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 4. октобра 2022. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
18. октобра 2022. године дало је мишљење да се др Соња Обреновић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23. новембра 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 СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може изјавити 

жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се доставља 
Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4015/3-22)

 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, 236/22 и 
241/22) и чл. 4 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, бр. 135/07, 178/14 и 241/22) а на предлог Факултета 
организационих наука, бр. 3/153 од 13. октобра 2022. године и предлога 
Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 61202-4327/2-22 од 
14. новембра 2022. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 23. новембра 2022. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Manuel Mazzara, (Innopolis University, Russia), 
у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) доставио је 
образложени предлог бр. 3/153 од 13. октобра 2022. године да се проф. 
др Manuel Mazzara, (Innopolis University, Russia), изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на електронској 
седници одржаној од 7. до 11. новембра 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, 23. новембар 2022. године; Број: 61202-4327/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 39 ст. 1 до 10 Статута 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), Веће групације 
медицинских наука Универзитета у Београду, на седници одржаној 1. 
новембра 2022. године, а на предлог наставно-научних већа факултета, 
донело је

О Д Л У К У

I 
Разрешавају се следећи представници Већа групације 

медицинских наука у Савету Универзитета, због истека мандата:

1. Проф. др Сања Алексић Ковачевић, редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине

2. Проф. др Елена Кршљак, редовни професор Стоматолошког 
факултета

3. Проф. др Нада Ковачевић, редовни професор Фармацеутског 
факултета 

4. Проф. др Иванка Марковић, редовни професор Медицинског 
факултета.

II
Именују се следећи представници Већа групације медицинских 

наука у Савету Универзитета:

1. Проф. др Сања Алексић Ковачевић, редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине

2. Проф. др Југослав Илић, ванредни професор Стоматолошког 
факултета

3. Проф. др Нада Ковачевић, редовни професор Фармацеутског 
факултета 

4. Проф. др Светислав Татић, редовни професор Медицинског 
факултета.
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III
Maндат чланова Савета почиње да тече 26. новембра 2022. 

године и траје четири године.

(Београд, 1. новембар 2022. године; Број: 06-4361/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

 проф. др Небојша Лалић
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На основу члана 39 став 3 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, 236/22 и 241/22), доносим

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Константиновић, пословни секретар у 
Кабинету ректора, за члана Савета Универзитета у Београду из реда 
ненаставног особља.

(Београд, 14. новембар 2022. године; Број: 612-4570/3-22)

 Р Е К Т О Р
 проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 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, 196/16, 
197/17, 208/19, 215/20 и 239/22), а на предлог Наставно-научног већа 
Факултета политичких наука од 27. октобра 2022. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Ана Чекеревац, редовна професорка 
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области 
правно-економских наука.

2. Именују се др Мирослав Бркић, редовни професор Факултета 
политичких наука, за члана Већа научних области правно-еконимских 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука 
траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 22. новембар 2022. године; Број: 612-4736/2-22)

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


