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На основу чл. 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22 и 243/22),  Нацрта 
одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања 16. децембра 2022. 
године, а на предлог Сената од 21. децембра 2022. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 30. јануара 2023. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1
У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 
233/22, 236/22 и 241/22), у чл. 43 ст. 1 тач. 11 се брише.

Члан 2
У чл.119 ст. 4 мења се и гласи:
„(4) Услови, начин и поступак реализације програма образовања 

током читавог живота уређују се општим актом који доноси наставно-
научно веће факултета.“.

Члан 3
У чл. 120 ст. 3 мења се и гласи:
„(3) Лицу које савлада програм образовања током читавог живота 

факултет издаје уверење, на обрасцу који прописује наставно-научно 
веће факултета.“.
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Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-5213/5-22)

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

 проф. др Сања Алексић Ковачевић, с.р.
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На основу члана 88 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС'', бр.  91/19) и члана 41 став 1 тачка 18 Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 
213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22 и 243/22), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. јануара 2023. 
године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се План јавних набавки и Списак набавки на које се 
закон не примењује Универзитета у Београду за 2023. годину, који су 
саставни део ове одлуке.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-5213/6-22)

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

 проф. др Сања Алексић Ковачевић, с.р.
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На основу члана 18  Уредбе о буџетском рачуноводству 
(„Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20), члана 13 
Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 
корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања  
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник 
РС“, бр. 33/15 и 101/18), члана 41 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20 и 230/21) и Извештаја Комисије за редован попис имовине и 
обавеза Универзитета са стањем на дан 31. децембра 2022. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној  30. јануара 2023. године, 
доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису 
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2022. године, бр. 
612-4165/4-22 од 20. јануара 2023. године.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-5213/7-22)

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

 проф. др Сања Алексић Ковачевић, с.р.
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На основу члана 17  Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
број: 06-298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 
241/22 и 243/22), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној  
30. јануара 2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

I РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Одбору Фондације „Сестре 
Булајић“, Ана Грчић, студент проректор, због истека мандата. 

II Ову одлуку објавити у гласилу ,,Гласник Универзитета у 
Београду”.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-5213/8-22)

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

 проф. др Сања Алексић Ковачевић, с.р.
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На основу члана 17  Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
број: 06-298/4-12 од 24. јануара 2012. године и члана 24 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 
241/22 и 243/22), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној  
30. јануара 2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ 
Ана Грчић, ЈМБГ: , студент проректор. 

II Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ – 
представника студенaта траје до 1. октобра 2023. године.

III Ову одлуку објавити у гласилу ,,Гласник Универзитета у 
Београду”.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-5213/9-22)

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА

 проф. др Сања Алексић Ковачевић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 28 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, 241/22 и 243/22), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
године донео је 

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У 
БЕОГРАДУ 

за школску 2023/2024. годину

Опште напомене

На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву годину 
студијских програма који се реализују на факултетима Универзитета 
у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА 
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску 2023/2024. годину 
(Политика уписа).

Школска 2023/2024. година почиње 1. октобра 2023. и траје до 
30. септембра 2024. године. 

За студијске програме другог и трећег степена школска 2023/2024. 
година почиње 15. октобра 2023. и траје до 14. октобра 2024. године. 

За студијске програме који почињу у летњем семестру школска 
година почиње 1. фебруара 2024. и траје до 31. јануара 2025. године 
(овај податак ће бити назначен у додатку дипломи).

Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања 
поступања и уједначенe применe договорених процедура уписа 
студената у прву годину студијских програма, свих врста и степена 
студија које се реализују на Универзитету и факултетима у његовом 
саставу. Такође, овај документ има за циљ да правовремено и јасно 
информише све заинтересоване особе о могућностима, условима, 
критеријумима и начину уписа на студијске програме које организује 
Универзитет у Београду. 

Универзитет ће за школску 2023/2024. годину расписати Конкурс 
за упис студената на све врсте и степене студија (Конкурс) најкасније 
до 1. маја 2023. године. 
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Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване студијске 
програме. 

Одлука о расписивању и садржају Конкурса биће донета на 
седници Сената која је планирана за месец април 2023. године. 
Општи и посебни услови за конкурисање који важе за сваки 
појединачни програм, као и прецизније дефинисане обавезе (нпр: 
полагање пријемног испита, интервју са пријављеним кандидатима, 
мотивационо писмо...), мерила, критеријуми и поступања за рангирање 
пријављених кандидата биће саставни део Конкурса, објављеног на 
сајту Универзитета. Сви елементи Конкурса морају бити усаглашени 
са важећим актима Универзитета и факултета. Услови за упис и мерила 
рангирања не могу се мењати после објављивања Конкурса.

На априлској седници Сената, биће донета одлука о именовању 
Универзитетске комисије за спровођење уписа на Универзитет 
у Београду за школску 2023/2024. године. Основни задатак 
Универзитетске комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност 
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и 
поднесе извештај о реализацији уписа за 2023/2024. годину и обавља 
и друге послове које јој повери Сенат.

1. Студијски програми

Ради припреме документације, факултети треба да доставе 
податке о акредитованим студијским програмима на које ће у школској 
2023/2024. години уписивати студенте. 

До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да ли 
студијски програми почињу у зимском или летњем семестру школске 
2023/2024. године. Уколико реализација програма почиње у летњем 
семестру у конкурсу треба да буде јасно назначено да ће упис студената 
на ове студијске програме бити организован у децембру 2023. и/или 
јануару 2024. године.

Уколико одређени студијски програми добију уверење о 
акредитацији после објављивања Конкурса, он ће бити допуњен новим 
програмима. Такође, уколико Национално тело за акредитацију и 
обезбеђење квалитета одобри проширење броја студената за одређене 
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студијске програме, подаци о изменама ће бити унети у Конкурс на 
основу одлуке Сената о измени и допуни. Допуне Конкурса могуће су 
до почетка пријаве кандидата на Конкурс.

Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи са 
другим универзитетима могу бити оглашени и кроз посебан оглас два 
универзитета.

Студијски програми који се изводе на енглеском језику биће 
оглашени и на том језику.

На Универзитету у Београду је акредитовано 415 студијска 
програма и то: основне академске и интегрисане академске студије – 
95, мастер академске студије – 176, специјалистичке академске студије 
– 28, докторске академске студије – 93; основне струковне студије – 2, 
мастер струковне студије – 6 и специјалистичке струковне студије – 3 
студијских програма.

2. Број студената 

Предлог факултета и Већа за студије при универзитету, за упис 
студената у прву годину студијских програма, треба да буде резултат 
процене потреба и стања на тржишту рада и анализе података о упису 
и успеху кандидата у претходним школским годинама. 

Број студената који се уписује на студијске програме треба да 
буде усклађен са подацима из одлука о акредитацији за сваки студијски 
програм и не може бити већи. Факултети могу предложити да се, у 
школској 2023/2024. години на неки студијски програм, предвиди упис 
мањег броја студената у односу на податке из одлука о акредитацији. 

Уколико је у току поступак проширења обима акредитације за 
неки студијски програм за већи број студената, то треба да се назначи 
у загради.

Поред података о укупном броју студената који се предлаже за 
упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе и предлог 
за број студената који ће бити финансиран из буџета и број студената 
који ће се сами финансирати (као и по језику извођења акредитованог 
студијског програма).
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Предлог за број студената, по студијском програму, који ће бити 
финансирани из буџета може да буде максимално једнак квоти из 
дозволе за рад.

Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета по 
студијском програму/факултету доноси Влада Републике Србије. 

РОК: најкасније до 2. фебруарa 2023. године
Универзитет у Београду је акредитован за упис 27.288 студента на 

тренутно акредитованим студијским програмима: основне академске 
и интегрисане академске студије – 15324, мастер академске студије – 
8921, специјалистичке академске студије – 941, докторске академске 
студије – 1733; основне струковне студије – 100, мастер струковне 
студије – 144, специјалистичке струковне студије – 125.

3. Услови за упис

Право пријаве на конкурс на студијске програме основних и 
интегрисаних академских, као и основних струковних студија, које 
организује Универзитет и факултети у његовом саставу, у школској 
2023/2024. години, имају сва лица која су претходно образовање 
завршила до датума предаје докумената, а за упис на студијске 
програме другог и трећег степена, могу конкурисати кандидати који 
су претходни степен студија завршили најкасније 14. октобра 2023. 
године. 

Особе које поседују стране високошколске исправе, могу 
конкурисати за упис студијских програма уз решење о признавању 
стране средњошколске или високошколске исправе за потребе 
наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде 
о започетом поступку признавања за потребе наставка студија на 
Универзитету; кандидати са потврдом могу остварити само условни 
упис на студијски програм до добијања коначног решења. 

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају 
поступак признавања за потребе наставка образовања започети 
најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за 
пријаву на конкурс.
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Страна документа предата после ових рокова, омогућавају 
конкурисање за упис тек следеће школске године. Овакве информације 
морају бити јасно истакнуте на сајту факултета и Универзитета. 

Када су у питању особе које прилажу страну високошколску 
исправу којом се доказује савладани део студијског програма на страној 
високошколској установи у циљу конкурисања за упис на студијске 
програме основних академских и докторских академских студија, а 
у складу са чланом 96. Статута Универзитета у Београду  („Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 
217/2020, 230/2021, 232/2022, 233/2022, 236/2022 и 241/2022), 
неопходно је да поступак признавања покрену најкасније до 1. јуна 
2023. године ради утврђивања права на упис по наведеном основу.

За све кандидате пријављене на сваком од студијских програма 
наведених у Конкурсу, морају бити објављени подаци о бодовима 
које су остварили кроз претходно образовање, као и бодови које су 
остварили на пријемном испиту, укључујући и бодове за остварене 
научне резултате за кандидате на докторским студијама. 

Кандидати који нису приступили полагању, када је пријемни 
испит обавезан, сматрају се дисквалификованим. 

Право на упис стичу кандидати који су рангирани у оквиру 
одобрених квота за упис на студијски програм, када је коначна ранг 
листа за студијски програм објављена на сајту Универзитета. 

Кандидати који нису остварили право на упис студијског програма 
на који су пријављени, бодове остварене на пријемном испиту могу 
пренети на други студијски програм из Конкурса у оквиру додатног 
уписног рока, када су предмети које су полагали на факултетима у 
саставу Универзитета компатибилни.  

Особе које су у претходном периоду оствариле право коришћења 
буџетских средстава РС за студирање прве године студијског програма 
истог степена студија на који конкурише и у школској 2023/2024. 
години, могу бити уписане на студијски програм, уколико остваре 
право и буду рангиране у оквиру одобрених квота за тај студијски 
програм, али само као студенти који се сами финансирају у складу са 
ставом 6 члана 103 важећег Закона о високом образовању.
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Факултети су у обавези да  доставе Универзитету прецизне 
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса за 
све студијске програме које реализују. 

Ово се нарочито односи на посебне услове који важе за сваки 
појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане обавезе 
(нпр: полагање пријемног испита за студијски програм мастер или 
докторских академских студија), мерила, критеријуми и поступања 
за рангирање пријављених студената, како би сви елементи били 
објављени у Конкурсу, на сајту Универзитета. 

Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо факултетима 
да у условима за упис на студијске програме које организују јасно 
дефинишу међународна и национална такмичења за средњошколце 
која ће бити признавана за додатно вредновање и/или ослобађање од 
полагања појединих предмета на пријемном испиту. 

За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду, 
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.

РОК: Детаљни услови за упис, за објављивање Конкурса на сајту 
Универзитета, најкасније до 31. марта 2023. 

4. Укупне квоте студената 

У Конкурсу за упис студената за школску 2023/2024. годину 
укупне квоте подразумевају следеће:

А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота 
(Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), уписују се:

- држављани Републике Србије,
- припадници српске националности из суседних земаља (у 

складу са Стручним упутством Министарства просвете за спровођење 
уписа),

- кандидати пријављени кроз афирмативне мере Министарства 
просвете Републике Србије у циљу проширења обухвата и доступности 
високог образовања за особе са инвалидитетом и припаднике Ромске 
националне мањине, 

- држављани Републике Србије који имају стране високошколске 
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исправе (средњу школу завршили у иностранству; у Републици 
Србији завршили стране средње школе, кандидати који су завршили 
међународно признату матуру - International Baccaleurate Diploma Pro-
gramme – ИБ матура).

Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота (Утврђена 
Одлуком Сената Универзитета), уписују се:

- држављани Републике Србије, који нису рангирани у оквиру 
буџетске квоте, 

- припадници српске националности из суседних земаља који 
нису остварили право на буџетски статус,

- држављани Републике Србије који имају стране високошколске 
исправе (средњу школу завршили у иностранству; у Републици 
Србији завршили стране средње школе, кандидати који су завршили 
међународно признату матуру - International Baccaleurate Diploma Pro-
gramme - ИБ матура), који нису рангирани у оквиру буџетске квоте у 
првом уписном року и у другом уписном року за студијске програме 
на којима је остало места за самофинансирајуће студенте,

- кандидати који се уписују у оквиру међународних пројеката у 
складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму 
Европске Уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање 
и иновације (2014-2020) („Службени гласник РС - Међународни 
уговори", бр. 9/14)

- страни држављани,
- страни држављани у статусу мигранта или тражиоца азила 

(уколико Влада или факултет не донесе другачију одлуку).
Ван квоте уписују се:
- студенти који се уписују без полагања пријемног испита (у 

складу са Статутом Универзитета у Београду).
Руководство факултета треба да одговорно процени оправданост 

уписа студената који се уписују без пријемног испита, водећи рачуна 
о квалитету наставног процеса и о границама толеранције из Упутства 
за припрему документације за акредитацију.
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Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани 

Републике Србије који имају страну средњошколску исправу (средњу 
школу су завршили у иностранству у школској 2022/2023. години; или 
су у Републици Србији завршили страну средњу школу или поседују 
диплому ИБ матуре), пријављују се на факултете и полажу пријемни 
испит у оквиру другог уписног рока, ако у тренутку предаје докумената 
за први уписни рок не поседују одговарајућу документацију и нису 
започели процес признавања средњошколских исправа. Број студената 
који припадају овој категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о 
броју студената који ће се финансирати из буџета.

2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет у 
Србији“ и „Србија за Србе у региону“.

5. Школарине

Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе 
одлуке Савета Универзитета/факултета о висини школарине за 
сваки студијски програм свих врста и нивоа студија који ће бити 
организовани у школској 2023/2024. години за држављане Републике 
Србије и стране држављане.

Препорука је да савети факултета приликом доношења одлуке 
о висини школарине, за појединачне студијске програме, евентуално 
увећање износа школарине утврде највише за износ стопе инфлације 
у претходној години.

РОК: најкасније до 2. фебруара 2023. године.

6. Почетак школске године 

Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње 
рокове за почетак школске 2023/2024. години, и то: 

• школска година на студијским програмима основних 
струковних, основних академских и интегрисаних академских студија 
почиње најкасније у понедељак 2. октобра 2023. године; 

• школска година на студијским програмима специјалистичких 
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струковних студија, специјалистичких академских студија, мастер 
струковних, мастер и докторских академских студија почиње 
најкасније у понедељак 16. октобра 2023. године, осим за студијске 
програме који се реализују од летњег семестра.

7. Спровођење Конкурса

Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство за 
спровођење Конкурса. Упутство је усклађено са Стручним упутством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Због уочених проблема, и у овом документу истиче се потреба 
да стручне службе факултета и Универзитета пажљиво проверавају 
документа које кандидати прилажу приликом пријаве, а нарочито 
приликом уписа на студије другог и трећег степена на Универзитету у 
Београду, и то исправе (дипломе) о завршеном првом степену високог 
образовања и да ли су ова документа у складу са Правилником о 
садржају јавних исправа које издаје високошколска установа (Службени 
гласник број 15/2019), као и у складу са одговарајућим подзаконским 
актима за дипломе издате у складу са ранијим прописима.

Достављена документација која се прилаже у циљу доказивања 
завршеног првог степена високог образовања на академским студијама, 
а коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма 
струковних студија првог степена, биће разматрана као документација 
којом се доказује испуњавање основа за упис на други и трећи степен 
студија у складу са прописима који важе на Универзитету, само уколико 
обим признатих испита са студијског програма струковних студијa не 
прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија 
на ком је диплома стечена (72/240, односно 54/180 ЕСПБ бодова).

Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико желе 
да користе права по афирмативним акцијама и доставе документацију 
којом доказују припадност одређеној популацији за коју се спроводи 
афирмативна акција. Детаљнији подаци о потребној документацији и 
процедури биће назначени у Упутству за спровођење Конкурса.

Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне акције, 
остварити сарадњу са Националним саветом за Ромску националну 
мањину.
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Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду  биће 
активно укључен у реализацију афирмативне акције уписа кандидата 
са инвалидитетом, као и Комисија за утврђивање права на упис лица 
са инвалидитетом, у складу са Правилником о утврђивању права на 
упис лица са инвалидитетом.

Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма „Свет у 
Србији“ и „Србија за Србе из региона“ (уколико се ови програми буду 
реализовали у наредној школској години), пријављују се и полажу 
пријемни испит у другом и трећем уписном року. Пре пријављивања, 
ови кандидати су у обавези да приступе поступку признавања раније 
стечених школских и високошколских исправа (у иностранству) за 
потребе наставка образовања. Када се ради о упису на програме првог 
степена поступак признавања спроводи Агенција за квалификације; 
а када се ради о упису програма другог и трећег степена поступак 
академског признавања спроводи Универзитет. 

8. Календар спровођења Конкурса

Ради благовременог пружања информација и припрема за 
спровођење уписа утврђен је Календар за упис студената у прву годину 
студија првог, другог и трећег степена за школску 2023/2024. годину, 
на студијске програме чији су носиоци Универзитет и факултети у 
његовом саставу. 

Упис на основне академске, интегрисане академске и основне 
струковне студије

Први (јунски) уписни рок
- 21. јун – 24. јун 2023. год. – пријава и пријем докумената;
- 26. јун – 30. јун 2023. год. – пријемни испити;
- најкасније 3. јула 2023. год. до 16 часова – факултети објављују 

прелиминарне ранг листе по студијском програму;
- најкасније до 10. јула 2023. год.– Универзитет објављује коначне 

ранг листе по студијским програмима које су основ за упис;
- најкасније 10. – 14. јул 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније 15. јул 2023. године до 16 часова – факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима и број слободних места;
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- најкасније 20. јул 2023. год. – седница Универзитетске комисије 
за упис на којој ће бити утврђена слободна места за други уписни рок.

Други (септембарски) уписни рок
- 31. август - 1.  септембар 2023. год. - пријава и пријем докумената;
- 4 - 5.  септембар 2023. год. - пријемни испити;
- најкасније 6. септембра 2023. год. до 12 часова – факултети 

објављују прелиминарне ранг листе;
- најкасније  11. септембра 2023. год. у 12 часова - Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 14. септембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 15. септембра 2023. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима.
Трећи уписни рок
- 18. и 19. септембар 2023. год. - пријава и пријем докумената;
- 20 и 21. септембар 2023. год. - пријемни испити;
- најкасније 22. септембар 2023. год. до 12 часова – факултети 

објављују прелиминарне ранг листе;
- најкасније  28. септембра 2023. год. у 12 часова ¬ – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

-  најкасније до 29. септембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније 29. септембра 2023. године, до краја дана – факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима.

У оквиру другог и трећег уписног рока обавља се упис (предаја 
докумената, полагање пријемног испита и упис уколико испуне 
законске услове) кадидата из пројекта „Свет у Србији“ и „Србија за 
Србе из региона“ и држављана Републике Србије који имају страну 
средњошколску исправу (завршили су средњу школу у иностранству; 
завршили су страну школу у земљи; диплома ИБ матуре).

У оквиру другог и трећег уписног рока обавља се упис, пријем 
докумената, провера и одобравање уписа кандидата који се уписују без 
пријемног испита, а у складу са Статутом Универзитета, уважавајући 
могућности факултета.
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Упис на мастер академске, мастер струковне и специјалистичке 
струковне студије

Први уписни рок
- најраније 1. септембра, а најкасније до 5. октобра 2023. год. – 

пријава и пријем докумената;
- најкасније до 12. октобра 2023. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 16. октобра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 17. октобра 2023. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Други уписни рок
- од 20. до 23. октобра 2023. год. – пријава и пријем докумената;
- најкасније до 27. октобра 2023. год. у 16 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 30. октобра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 31. октобра 2023. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Трећи уписни рок
- од 2. до 3. новембра 2023. год. – пријава и пријем докумената;
- најкасније до 8. новембра 2023. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 11. новембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 13. новембра 2023. године - факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Упис на специјалистичке академске и докторске академске 
студије

Први уписни рок
- најраније 1. септембра, а најкасније до 19. октобра 2023. год. – 

пријава и пријем докумената;
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- најкасније до 26. октобра 2023. год. у 12 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 1. новембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 2. новембра 2023. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Други уписни рок
- од 3. до 6. новембра 2023. год. – пријава и пријем докумената;
- најкасније до 13. новембра 2023. год. у 10 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

- најкасније до 14. новембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 15. новембра 2023. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

Трећи уписни рок
- од 17. до 20. новембра 2023. год. –  пријава и пријем докумената;
- најкасније до 27. новембра 2023. год. – Универзитет објављује 

коначне ранг листе по студијским програмима које су основ за упис;
- најкасније до 28. новембра 2023. год. – упис кандидата;
- најкасније до 29. новембра 2023. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места

У оквиру предиђених уписних рокова на докторске академске 
студије обавља се упис, пријем докумената, провера и одобравање 
уписа кандидата који се уписују без пријемног испита, а у складу са 
Статутом Универзитета, уважавајући могућности факултета. Када су 
у  питању особе које прилажу страну високошколску исправу којом се 
доказује савладани део студијског програма на страној високошколској 
установи у циљу конкурисања за упис на студијске програме 
докторских академских студија у складу са чланом 96. Статута 
Универзитета у Београду  („Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022, 
233/2022, 236/2022 и 241/2022), неопходно је да поступак признавања 
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покрену најкасније до 1. јуна 2023. године ради утврђивања права на 
упис по наведеном основу.

У оквиру уписа на докторске академске студије које се организују 
у оквиру међународних пројеката, упис се обавља у складу са роковима 
и условима прописаним програмским документима Хоризонт 2020, 
односно роковима и условима одговарајућег пројекта у оквиру којег 
се реализују студије.

Факултети који реализују упис по овом основу достављају 
Универзитету информације о планираној квоти студената за упис и 
роковима за спровиђење уписних радњи.

* У оквиру сваког уписног рока, организује се и „додатни” 
уписни рок за упис кандидата који су пријемни испит полагали на 
неком од факултета у саставу Универзитета. 

9. Реализација студијских програма са почетком у летњем 
семестру

Факултети могу предложити Сенату да реализација одређених 
студијских програма почне од летњег семестра, што ће и бити означено 
у Конкурсу. У случају када настава почиње у летњем семестру, 
званична школска година 2023/2024. година почиње 1. фебруара 2024. 
и завршава се 31. јануара 2025. године. 

Уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а за које 
су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње у летњем 
семестру школске 2023/2024. године биће организован у периоду 
децембар 2023 - јануар 2024. године. Детаљни подаци о терминима 
везаним за ове уписне рокове морају бити објављени на сајту факултета 
и Универзитета најкасније до 1. децембра 2023. године.

Уколико на неком од студијских програма буде слободних места, 
биће организован други, односно трећи уписни рок. Рок за завршетак 
уписа у првом уписном року је 1. фебруар 2024. године. 

Информације, односно детаљнији подаци о упису биће објављени 
на сајту Универзитета и факултета.
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10. Организација пријемног испита за студенте са 
инвалидитетом

У складу са препознатом друштвеном одговорношћу и 
афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће предузети 
одређене мере како би било омогућено кандидатима са инвалидитетом 
да пријемни испит полажу на начин прилагођен њиховим 
могућностима, односно у њима доступном облику. Под тим се сматра 
другачија организација полагања испита, а не редуковање садржаја 
тестова или измена питања.

Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да 
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити 
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног 
испита прилагоди кандидату.

За све додатне информације кандидати се могу обратити Центру 
за студенте са хендикепом Универзитета у Београду на мејл адресу 
ucsh@rect.bg.ac.rs или бројеве телефона 011 3370 686,  065 3031 261.

11. Анализа уписа

Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем 
веб севиса) о свим студентима уписаним у школску 2023/2024. годину 
по расписаном Конкурсу, по студијским програмима за све врсте и 
степене студија, податке о структури уписаних студената и оствареним 
резултатима на пријемним или испитима провере способности и то:

- најкасније до 29. септембра 2023. године за основне академске, 
основне струковне и интегрисане академске студије; 

- најкасније до 13. новембра 2023. године за мастер академске, 
мастер струковне и специјалистичке струковне студије;

- најкасније до 29. новембра 2023. године за специјалистичке 
академске и докторске академске студије.
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Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да Универзитету 
путем веб севиса доставе податке о свим студентима уписаним у 
школску 2023/2024. годину.

На основу достављених података, биће урађене одговарајуће 
анализе и Универзитетска комисија ће припремити Извештај о упису. 
Извештај усваја Сенат.

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 06-219/3-23)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 127 став 5 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 
и 67/21), члана 11 Правилника o поступку поништавања дипломе и 
додатка дипломи („Гласник Универзитета у Београду”, број 211/19) 
и члана 7 став 4 Правилника о поступку утврђивања неакадемског 
понашања у изради писаних радова („Гласник Универзитета у 
Београду“, бр: 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19, 
214/20 и 229/21), Сенат Универзитета на седници одржаној 25. јануара 
2023. године, донео је

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТАВАЊУ ДИПЛОМЕ 

Поништава се диплома о стеченом научном називу доктора 
наука, коју је  Милица Јотов стекла на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду, одбраном докторске дисертације под 
називом: „Социолингвистички аспекти језика у периодици Јапана у 
доба продужене стагнације (2000-2010)“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
докторске дисертације Милице Јотов, који је 2021. године покренут 
захтевом др Meysun Gharaibeh Simonović, Наставно-научно веће 
Филолошког факултета донело је Одлуку 1560/1 од 11. маја 2022. 
године, којом није усвојен Извештај са мишљењем Етичке комисије 
Факултета бр. 366/4 од 9. децембра 2021. године. На наведену одлуку 
др Gharaibeh Simonović изјавила је жалбу Одбору за професионалну 
етику, који је, поступајући по жалби, донео Решење бр. 612-5326/5-
21 од 13. јуна 2021. године, којим је усвојио предметну жалбу и 
преиначио Одлуку Наставно-научног већа. Истим решењем Одбор је 
усвојио Извештај са мишљењем Етичке комисије Факултета и утврдио 
неакадемско понашање Милице Јотов приликом писања докторске 
дисертације под називом: „Социолингвистички аспекти језика у 
периодици Јапана у доба продужене стагнације (2000-2010)“. 
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Одредбама Закона о високом образовању прописано је да 
самостална високошколска установа поништава диплому о стеченом 
научном називу доктора наука, односно доктора уметности у складу 
са општим актом, ако утврди да докторска дисертација, односно 
докторски уметнички пројекат није оригиналан научни, односно 
уметнички резултат рада кандидата. Сагласно Правилнику o поступку 
поништавања дипломе и додатка дипломи, након спроведеног 
поступка утврђивања неакадемског понашања у изради писаних 
радова, коначна одлука којом је утврђено да докторска дисертација 
није резултат самосталног рада или оригиналног научног рада, 
доставља се Сенату ради доношења одлуке о поништавању дипломе.

С тим у вези, Одбор за професионалну етику Универзитета у 
Београду доставио је 11. јануара 2023. године, Сенату Универзитета 
коначно Решење о утврђеном неакадемском понашању у изради 
докторске дисертације Милице Јотов, те је сагласно Закону и општим 
актима Универзитета, одлучено као у изреци ове одлуке.

Сенат броји 52 члана. Од 41 присутних чланова Сената у моменту 
гласања, за доношење одлуке гласало је 41 чланова Сената, а ниједан 
члан Сената није гласао против.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Одлука Сената је 
коначна и против ње странка може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду.

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 612-5326/11-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 137 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) и чл. 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, 
241/22 и 243/22), одлучујући о Предлогу Синише Малог од 22. августа 
2022. године за измену коначног појединачног акта – Одлуке Сената 
Универзитета бр. 06-5068/11-21 од 22. децембра 2021. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. године, донео је

РЕШЕЊЕ

1. ОДБИЈА СЕ као неоснован Предлог Синише Малог од 22. 
августа 2022. године за измену коначног појединачног акта - Одлуке 
Сената Универзитета бр. 06-5068/11-21 од 22. децембра 2021. године.

2. Ово решење је коначно. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. децембра 2021. 
године, донео је Одлуку бр. 06-5068/11-21 о поништавању дипломе о 
стеченом научном називу доктора наука, коју је  Синиша Мали стекао 
одбраном докторске дисертације под називом „Креирање вредности 
кроз процес реструктурирања и приватизације – теоријске концепције 
и остварени резултати у Србији“, на Факултету организационих наука 
2013. године. Наведену одлуку Сенат је донео на основу коначног 
Решења Одбора за професионалну етику о утврђеном неакадемском 
понашању у изради докторске дисертације Синише Малог, бр. 612-
2294/50-19 од 22. новембра 2021. године, којим је одбијена као 
неоснована жалба Синише Малог бр. 612-2294/47-19 од 28. септембра 
2021. године и потврђено Решење декана Факултета организационих 
наука Универзитета у Београду 05-13 бр. 8/5 од 9. септембра 2021. 
године. 

Синиша Мали је 22. августа 2022. године, посредством 
адвоката Душана Томића, Сенату поднео Предлог за измену коначног 
појединачног акта - Одлуке Сената Универзитета бр. 06-5068/11-21 од 



Гласник Универзитета у Београду26

22. децембра 2021. године, зато што је предметни акт издат на основу 
општег акта (Правилника о поступку утврђивања неакадемског 
понашања у изради писаних радова – „Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19 и 
214/20) за који је Одлуком Уставног суда бр. I-Уо.107/21 од 30. јуна 2022. 
године утврђено да није у сагласности са Уставом и законом. Стога се 
Предлогом тражи да Сенат поништи Одлуку Сената Универзитета бр. 
06-5068/11-21 од 22. децембра 2021. године.

Подносилац Предлога између осталог наводи да су сви органи који 
су предузимали одговарајуће акте у поступку до доношења одлуке о 
поништавању дипломе о стеченом називу доктора наука, који је Синиша 
Мали стекао 12. јуна 2013. године, одбраном докторске дисертације 
на тему „Креирање вредности кроз процес реструктурирања и 
приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у Србији“ 
на Факултету организационих наука, примењивали Правилник о 
поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних 
радова („Правилник“). Истиче се да је Правилник објављен 22. јуна 
2016. године, пуне три године после одбране предметне дисертације и 
две године после покретања поступка ради утврђивања неакадемског 
понашања Синише Малог, те да је именовани 30. децембра 2021. године 
Уставном суду поднео иницијативу за покретање поступка за оцену 
уставности чл. 9 Правилника, који предвиђа да ће се поступци започети 
пре ступања на снагу Кодекса професионалне етике и овог Правилника 
окончати по одредбама Кодекса, Правилника о раду етичких комисија 
и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и овог 
Правилника.  Уставни суд је, поступајући по предметној иницијативи, 
утврдио да одредба чл. 9 Правилника није у сагласности са начелом 
владавине права из чл. 3 Устава и са принципом забране повратног 
дејства закона и општих аката из чл. 197 Устава РС. Стога, подносиоци 
Предлога тврде да су одредбе Правилника примењене ретроактивно у 
предметном поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
писаних радова, као и да је на основу истог Правилника издат спорни 
коначни појединачни акт чиме је повређен принцип забране повратног 
дејства закона и општих аката, те предлажу да Сенат усвоји овај 
предлог и донесе предложену одлуку. 
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У Предлогу је такође наведено да је Сенат донео Одлуку 
бр. 06-5068/11-21 о поништавању дипломе о стеченом научном 
називу доктора наука применом члана 11 Правилника о поступку 
поништавања дипломе и додатка дипломи и применом одредбе чл. 7 
ст. 4 Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у 
изради писаних радова.

Истовремено, Синиша Мали је дана 22. августа 2022. године, 
посредством адвоката Душана Томића, Одбору за професионалну етику 
поднео Предлог бр. 612-2294/51-19 за измену коначног појединачног 
акта - Решења Одбора за професионалну етику бр. 612-2294/50-19 од 
22. новембра 2021. године, зато што је предметни акт издат на основу 
општег акта (Правилника о поступку утврђивања неакадемског 
понашања у изради писаних радова – „Гласник Универзитета у 
Београду“, бр. 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19 
и 214/20) за који је Одлуком Уставног суда бр. I-Уо.107/21 од 30. јуна 
2022. године, утврђено да није у сагласности са Уставом и законом. 
Предлогом је тражено да Одбор поништи Решење бр. 612-2294/50-19 
и Решење декана Факултета организационих наука бр. 8/5. Одлучујући 
о наведеном предлогу Синише Малог, Одбор за професионалну етику, 
на седници одржаној 26. децембра 2022. године, донео је Решење 
бр. 612-2294/53-19  од 29. децембра 2022. године којим се одбија као 
неоснован Предлог Синише Малог бр. 612-2294/51-19 од 22. августа 
2022. године, за измену коначног појединачног акта - Решења Одбора 
за професионалну етику бр. 612-2294/50-19 од 22. новембра 2021. 
године. 

Сенат je донео Одлуку бр. 06-5068/11-21 од 22. децембра 2021. 
године о поништавању дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука на основу коначног Решења Одбора за професионалну етику о 
утврђеном неакадемском понашању у изради докторске дисертације 
Синише Малог, бр. 612-2294/50-19 од 22. новембра 2021. године, а у 
складу са чл. 11 ст. 2 Правилника о поступку поништавања дипломе и 
додатка дипломи („Гласник Универзитете“, бр. 211/19). Из наведеног 
произлази да је Сенат орган који не учествује у поступку утврђивања 
неакадемског понашања, већ је дужан да на основу коначне одлуке 
којом је утврђено да предметни рад није резултат самосталног рада 
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или оригиналног научног рада одређеног кандидата, донесе одлуку о 
поништавању дипломе таквом кандидату. 

На основу наведеног, а како је Одбор за професионалну етику 
Решењем бр. 612-2294/53-19 од 29. децембра 2022. године одбио као 
неоснован предлог Синише Малог бр. 612-2294/51-19 од 22. августа 
2022. године за измену коначног појединачног акта - Решења Одбора 
за професионалну етику бр. 612-2294/50-19 од 22. новембра 2021. 
године и није поништио наведено решење, Сенат је одлучио као у 
изреци овог решења.

Сенат броји 52 члана. Од 41 присутнoг члана Сената у моменту 
гласања, за прихватање Предлога није гласао ниједан члан Сената, а 
против прихватања Предлога гласао је 41 члан Сената.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
странка може покренути управни спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана достављања. 

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 612-3371/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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, 
241/22 и 243/22), а на основу Мишљења Одбора за статутарна питања 
бр. 61212-5007/2-22 од 20. јануара 2023. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Београду – Грађевинског факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 8. децембра 2022. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Грађевински факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 8. децембра 2022. 
године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
електронским путем 19. и 20. јануара 2022. године, разматрао је 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета и дао позитивно 
мишљење о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 61212-5007/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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, 
241/22 и 243/22), а на основу Мишљења Одбора за статутарна питања 
бр. 61212-5285/2-22 од 20. јануара 2023. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Београду – Aрхитектонског факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 28. новембра 2022. 
године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Архитектонски факултет („Факултет“) доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 28. новембра 2022. 
године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 1 тач. 45 Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
електронским путем 19. и 20. јануара 2022. године, разматрао је 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета и дао позитивно 
мишљење о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 61212-5285/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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, 
241/22 и 243/22), а на основу Мишљења Одбора за статутарна питања 
бр. 61212-102/2-23 од 20. јануара 2023. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког 
васпитања, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 27. 
децембра 2022. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет“) доставио 
је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 27. 
децембра 2022. године, ради давања сагласности, на основу чл. 43 ст. 
1 тач. 45 Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
електронским путем 19. и 20. јануара 2022. године, разматрао је 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета и дао позитивно 
мишљење о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
године, прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна 
питања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 61212-102/3-23)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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 Учитељског факултета, бр: 16/3/334 од 21. 
новембра 2022. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-4961/2-22 од 20. децембра 2022. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
године, донео је

ОДЛУКУ 

БИРА СЕ др Александра Гојков Рајић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу 
научну област Немачки језик и књижевност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет (у даљем тексту Факултет) је 20. маја 2022. 

године, у публикацији „Службени гласник РС”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Немачки 
језик и књижевност, због истека изборног периода.

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

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



Гласник Универзитета у Београду36

Факултет је 2. децембра 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 13. децембра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 20. децембра 2022. године дало је мишљење да се др 
Александра Гојков Рајић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
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, 25. јануар 2023. године; Број: 61202-4961/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), чл. 43 
ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), чл. 25 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
200/17 и 210/19) и Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), а 
на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, бр: 
36/51 од 12. децембра 2022. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-5121/2-22 од 20. 
децембра 2022. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. 
јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дарко Радосављевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за 
ужу научну област Социологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет (у даљем тексту Факултет) 
је 8. јуна 2022. године, у публикацији „Послови”, 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 4. октобра 2022. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 12. децембра 2022. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дарко Радосављевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 13. децембра 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 13. децембра 2022. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 20. децембра 2022. године дало је мишљење да се 
др Дарко Радосављевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. јануара 2023. 
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, 25. јануар 2023. године; Број: 61202-5121/3-22)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 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, 241/22 и 243/22) и члана 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 Економског факултета, број: 6052/2 од 28.12.2022. године 
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука од 18. 
јануарa 2023. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 25. јануара 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ dr Jean-Robert Tyran, редовни професор Економског 
факултета Универзитета у Бечу, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Економски факултет доставио је образложени предлог број: 
6053/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 28. децембра 2022. 
године да се dr Jean-Robert Tyran, редовни професор на Економском 
факултету Универзитета у Бечу, изабере у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 18. јануара 2023. 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 и предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат усвојио, те је донета 
одлука као у изреци. 

(Београд, 25. јануар 2023. године; Број: 61202-128/3-23)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р
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На основу члана 130 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), члана 17 Правилника о вредновању страних студијских 
програма и признавању страних високошколских исправа ради 
наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 187/16 
и 199/17), а по жалби Александра (Предраг) Његића на одлуку о 
признавању стране високошколске исправе бр. 06-61301-2995/8-21 од 
19. децембра 2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
25. јануара 2023. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

По основу захтева за признавање стране високошколске исправе, 
издате од стране високошколске установе Универзитет Доња Горица 
– Факултет примијењене науке, Подгорица, Црна Гора 11. 11. 2020. 
године под бр. 20, који је кандидат Александар (Предраг) Његић 
упутио Универзитету у Београду, налаже се Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду да, узимајући у обзир наводе жалбе 
кандидата, поново размотри документацију достављену уз захтев за 
признавање, и о томе обавести Универзитет у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Универзитету у Београду обратио се Александар (Предраг) 
Његић, рођен 5. 4.1999. године, Котор, Црна Гора, захтевом за 
признавање високошколске исправе стечене на високошколској 
установи Универзитет Доња Горица – Факултет примијењене науке, 
Подгорица, Црна Гора, на којој је именовани савладао студије првог 
степена високог образовања и стекао звање Bachelor (BSc) – Геодезија.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. По прибављању података о 
акредитованости стране високошколске установе на којој је исправа 
стечена и студијског програма који је подносилац захтева савладао, 
Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање 
страних високошколских исправа Универзитета у Београду је, 
утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну процену 
студијског програма, донела одлуку о вредновању страног студијског 
програма, бр. 06-61301-2995/3-21 од 5. 11. 2021. године.
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Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, 
достављена Грађевинском факултету, који је размотрио све списе 
предмета и констатовао да су испуњени услови за признавање стране 
високошколске исправе ради наставка образовања, уз обавезу полагања 
9 диференцијалних испита у укупном обиму од 40 ЕСПБ.

Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог 
Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је 
одлуку о признавању бр. 06-61301-2995/8-21 од 19. 12. 2022. године, 
која је достављена кандидату. 

Александар (Предраг) Његић поднео је на наведену одлуку о 
признавању жалбу Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61301-
2995/9-21 од 28. 12. 2022. године, у којој је навео да није адекватно 
захтевати полагање диференцијалних испита из разлога што није 
испоштован законски рок у коме је требало донети одлуку о признавању.

На седници Сената Универзитета у Београду од 25. 1. 2023. 
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано да је 
Грађевински факултет у обавези да, узевши у обзир наводе жалбе 
кандидата, поново размотри документацију достављену уз захтев за 
признавање и о томе обавести Универзитет у Београду, те је усвојена 
одлука као у диспозитиву.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-61301-2995/10-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 130 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон), члана 17 Правилника о вредновању страних студијских 
програма и признавању страних високошколских исправа ради 
наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 187/16 
и 199/17), а по жалби Дејана (Перо) Рабрена на одлуку о признавању 
стране високошколске исправе бр. 06-61301-3940/7-21 од 19. децембра 
2022. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 25. јануара 
2023. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

По основу захтева за признавање стране високошколске 
исправе, издате од стране високошколске установе Универзитет Доња 
Горица – Факултет примијењене науке, Подгорица, Црна Гора 1. 10. 
2021. године под бр. 21/121, који је кандидат Дејан (Перо) Рабрен 
упутио Универзитету у Београду, налаже се Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду да, узимајући у обзир наводе жалбе 
кандидата, поново размотри документацију достављену уз захтев за 
признавање, и о томе обавести Универзитет у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Универзитету у Београду обратио се Дејан (Перо) Рабрен, рођен 
15. 4. 1998. године, Никшић, Црна Гора, захтевом за признавање 
Уверења о дипломирању издатог од стране високошколске установе 
Универзитет Доња Горица – Факултет примијењене науке, Подгорица, 
Црна Гора, које потврђује да је именовани на наведеној установи 
савладао студије првог степена и стекао звање Bachelor (BSc) 
– Геодезија. 

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. С обзиром да је чланом 
13 став 5 Правилника о вредновању страних студијских програма 
и признавању страних високошколских исправа ради наставка 
образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 187/16 и 199/17) 
прописано да једном извршено позитивно вредновање страног 
студијског програма важи за све наредне наредне случајеве признавања 
када је страна високошколска исправа стечена савладавањем истог 
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студијског програма, то се Одлука о вредновању страног студијског 
програма, бр. 06-61301-2995/3-21 од 5. 11. 2021. године, донета у вези 
са захтевом за признавање који је поднео Александар (Предраг) Његић, 
односи и на студијски програм који је савладао Дејан (Перо) Рабрен.

Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, 
достављена Грађевинском факултету, који је размотрио све списе 
предмета и констатовао да су испуњени услови за признавање стране 
високошколске исправе ради наставка образовања, уз обавезу полагања 
9 диференцијалних испита у укупном обиму од 40 ЕСПБ.

Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог 
Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је 
одлуку о признавању бр. 06-61301-3940/7-21 од 19. 12. 2022. године, 
која је достављена кандидату. 

Дејан (Перо) Рабрен поднео је на наведену одлуку о признавању 
жалбу Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61301-3940/8-21 од 
29. 12. 2022. године, у којој је предложио да Сенат жалбу усвоји и 
делимично поништи одлуку о признавању и то у делу којим се одређује 
обавеза полагања 9 диференцијалних испита, или измени предметну 
одлуку.

На седници Сената Универзитета у Београду од 25. 1. 2023. 
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано да је 
Грађевински факултет у обавези да, узевши у обзир наводе жалбе 
кандидата, поново размотри документацију достављену уз захтев за 
признавање и о томе обавести Универзитет у Београду, те је усвојена 
одлука као у диспозитиву.

(Београд, 30. јануар 2023. године; Број: 06-61301-3940/9-21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), на предлог Наставно-научног већа 
Шумарског факултета од 28. децембра 2022. године, доносим 

ОДЛУКУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Мирјана Шијачић-Николић, редовна 
професорка Шумарског факултета, чланства у Већу научних области 
биотехничких наука.

2. Именује се др Оливера Кошанин, редовна професорка 
Шумарског факултета, за члана Већа научних области биотехничких 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука  
траје до 30. новембра 2025. године.

4. Ову одлуку објавити у гласилу „Гласник Универзитета у 
Београду“.

(Београд, 10. јануар 2023. године; Број: 612-80/2-23)

 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.
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На основу члана 28 Пословника Сената Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/2007, 157/2010 
и 181/2014)), а по указаној потреби, доносим

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

I
Именују се за секретара и заменика секретара Сената 

Универзитету у Београду следећи запослени у Стручној служби 
Универзитета: 

Секретар Сената: Бојана Марјановић, самостални 
стручнотехнички сарадник;

Заменик секретара Сената: Владимир Марковић, самостални 
стручнотехнички сарадник.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у 

гласилу „Гласник Универзитета у Београду“. 

(Београд, 11. јануар 2023. године; Број: 612-121/1-23)

 РЕКТОР

 Проф. др Владан Ђокић, с.р.


