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На основу члана 173. ст 4. и 5. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), Нацрта одлуке
који је утврдио Одбор за статутарна питања дана 14.01.2019. год,
а на предлог Сената Универзитета од 20.02.2019. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 27.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18, у члану 2. после става 7. додаје се став 8.
који гласи:
„Универзитет у Београду је високошколска установа од
националног значаја.”
Члан 2.
У члану 28. у ставу 2. брише се тачка и додају се речи: „односно
лице које је разрешено дужности органа пословођења у складу са
Законом, као и лице за које је Агенција за борбу против корупције
дала препоруку за разрешење.”
Члан 3.
У члану 34. став 1. тачка 3. после речи: „одлуке” додаје се
запета и речи: „као и препоруке”.
Члан 4.
У члану 36. став 11. речи: „једну школску годину” замењују се
речима: „две школске године”
Члан 5.
У члану 43. став 1. тачка 8. се брише.
Тачке 9. и 10. постају тачке 8. и 9.
После тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи: „10) одлучује
по жалбама на одлуке Комисије за вредновање страних студијских
програма и признавање страних високошколских исправа;”
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Члан 6.
У члану 48. став 5. додаје се нова тачка 5. која гласи: „5) даје
мишљење Сенату о испуњености услова за продужење радног
односа наставника у звању редовног професора;”
Тачка 5. постаје тачка 6.
Члан 7.
У члану 50. став 4. у тачкама. 2. и 3. после речи: „пољу” додају
се речи: „и за студијске програме студија при Универзитету”.
Члан 8.
У члану 54. став 1. тачка. 2. мења се и гласи: „доноси план
извођења наставе, чији је саставни део листа наставника који ће
у школској години реализовати студијски програм студија при
Универзитету;”
Тачка 6. мења се и гласи: „именује Комисију за оцену научне
заснованости теме докторске дисертације и доноси одлуку о
прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора на
студијском програму студија при Универзитету;”
Тачка 7. мења се и гласи: „именује Комисију за оцену докторске
дисертације на студијском програму студија при Универзитету;”
Додаје се тачка 8. која гласи: „доноси одлуку о усвајању
извештаја Комисије за оцену докторске дисертације и одлуку
о именовању Комисије за одбрану докторске дисертације на
студијском програму студија при Универзитету;”
Члан 9.
У члану 65. став 3. после речи: „Декан се бира”, додају се
речи: „тајним гласањем”.
У ставу 4. брише се тачка и додају се речи: „односно лице које
је разрешено дужности органа пословођења у складу са Законом,
као и лице за које је Агенција за борбу против корупције дала
препоруку за разрешење.”
Члан 10.
У члану 81. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују
у програмима међународне мобилности може се вршити пренос
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ЕСПБ бодова између различитих студијских програма у оквиру
свих степена и врсте студија.”.
Члан 11.
У члану 82. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Студент који у последњој години студија има статус студента
који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из
буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 12.
У члану 85. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, конкурс за докторске студије
које се организују 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) („Сл. гласник РС – Међународни уговори”,
број 9/14), расписује се у складу са роковима и условима
прописаним програмским документима Хоризонт 2020, а студенти
уписани по тим конкурсима не улазе у број студената чије се
студије финансирају из буџета Републике Србије.”
Члан 13.
У члану 89. став 1. реч: „високим”, замењује се речју:
„средњим”.
Члан 14.
У члану 97. став 6. се брише.
Члан 15.
У члану 103. на крају става 6. тачка се замењује запетом и
додају се речи: „односно Већа за ИМТ студије.”
После става 8. додају се ст. 9. и 10. који гласе:
„(9) Ради остваривања сарадње на развоју студијских програма
у складу са потребама тржишта рада, високошколска установа
има савет послодаваца, чији се састав, начин рада и надлежност
уређују општим актом високошколске установе.
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(10) Универзитет може имати савет послодаваца, чији се
састав, начин рада и надлежност уређују општим актом Сената.”
Члан 16.
У члану 112. став 2. после речи: „академске” додају се речи:
„и мастер струковне”.
Члан 17.
У члану 116. после става 8. додаје се став 9. који гласи:
„(9) На захтев студента, диплома и додатак дипломи могу се
издати и на енглеском језику.”
Члан 18.
У члану 145. став 2. после речи: „наставе”, додају се речи:
„односно међународним споразумом”.
Члан 19.
У члану 151. став 9. после речи: „Сенат” тачка се замењује
запетом и додају се речи: „на основу мишљења одговарајућег већа
научних области.”
Члан 20.
У члану 167. став 1. после речи „евиденцију” додају се запета
и речи: „у папирном и електронском облику,”.
Члан 21.
У члану 175. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, органи Универзитета и
високошколских установа изабрани по прописима који су важили
до дана ступања на снагу Закона, а којима мандат истиче након
1. јуна 2019. године, покренуће процедуру за избор тих органа
најкасније до 1. децембра 2018. године.”
Члан 22.
У члану 181. став 2. бројеви: „2017/2018.” замењују се бројевима:
„2018/2019.” а бројеви: „2018/2019.” бројевима: „2019/2020.”
У ставу 3. бројеви: „2017/2018.” замењују се бројевима:
„2018/2019.”
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У ставу 4. бројеви: „2017/2018.” замењују се бројевима:
„2018/2019.”
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 27.02.2019. године; Број: 06-499/3-19)
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Проф. др Весна Кнежевић Предић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Весна Матовић чланства у Oдбору
Фондације Олге и Миодрага Л. Панића, због одласка у пензију.
2. Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/11-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број:
06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Слободан Гвозденовић чланства
у Oдбору Задужбине Ђоке Влајковића, због одласка у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/13-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Милица Јовановић-Поповић
чланства у Oдбору Фондације Олге и Миодрага Л. Панића, због
одласка у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/12-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број:
06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Саша Ранђеловић чланства у
Oдбору Задужбине Ђоке Влајковића, на лични захтев.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/14-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду”, број: 06-300/4 од 24.01.2012. године и
члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Ивица Радовић чланства у
Oдбору Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду”,
због одласка у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/15-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.

Година LVII, број 207, 1. март 2019.

11

На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба
Маринковића, број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Весна Матовић чланства у Oдбору
Задужбине Драгољуба Маринковића, због одласка у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/16-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Љубице М.
Здравковић, број: 06-17571/11-12 од 23.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Милица Јовановић-Поповић
чланства у Oдбору Задужбине Љубице М. Здравковић, због одласка
у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/17-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Ивица Радовић чланства у
Oдбору Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене, због
одласка у пензију.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/18-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића,
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Александар Раца – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Задужбине Влајка Каленића, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/38-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Милан Мацура – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
Светозара Видаковића и жене Магдалене, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/37-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Радe и Милана
Вукићевића, број: 17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Дубравка Кахримановић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства
у Oдбору Задужбине Радe и Милана Вукићевића, због истека
мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/36-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Бранко Спасић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/35-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца”, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Дино Мартинић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
„Луке Ћеловића-Требињца”, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/34-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије
Ракић из Земуна”, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Илија Тодоровић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору „Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна”, због истека
мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/33-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана
, број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Данило Потпарић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Задужбине Гашић др Живана, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/32-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Владимир Смуђа – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору „Легат
Данице и Ивана Феофилактова”, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/31-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић”, број:
06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Боријан Соковић, чланства у Oдбору
Фондације „Сестре Булајић”, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/30-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић
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На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Лука Марошанин – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Фондације Олге и Миодрага Л. Панића, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/29-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Фондације „Мr ph. Љубица
Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић”, број: 06302/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Бојан Миленковић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Фондације „Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц
Никола Драгићевић”, због истека мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/28-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011.
године и члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Дамјан Ровинац – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Фондације
Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, због истека
мандата.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/27-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Филип Бојић, ЈМБГ: ________________,
доцент Правног факултета, за члана Одбора Задужбине Светозара
Видаковића и жене Магдалене.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Светозара Видаковића и
жене Магдалене траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/26-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Љубице М.
Здравковић, број: 06-17571/11-12 од 23.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Борис Лончар, ЈМБГ: ________________,
професор Технолошко-металуршког факултета, за члана Одбора
Задужбине Љубице М. Здравковић.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић
траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/25-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба
Маринковића, број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Весна Бјеговић-Микановић, ЈМБГ:
________________, професор Медицинског факултета, за члана
Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића
траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/24-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду”, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012. године и
члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Татјана Јованић, ЈМБГ: ________________
професор Правног факултета, за члана Одбора Фондације „Нови
добротвори Универзитета у Београду”.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду” траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/23-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број:
06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Борис Лончар, ЈМБГ: ________________,
професор Технолошко-металуршког факултета, за члана Одбора
Задужбине Ђоке Влајковића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Ђоке Влајковића траје до
04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/21-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број:
06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Александра Перић Грујић, ЈМБГ:
________________, професор Технолошко-металуршког факултета,
за члана Одбора Задужбине Ђоке Влајковића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Ђоке Влајковића траје до
04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/22-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.

32

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Јелена Паројчић, ЈМБГ: ________________,
професор Фармацеутског факултета, за члана Одбора Фондације
Олге и Миодрага Л. Панића.
2. Мандат члана Одбора Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/19-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Јелена Антић-Станковић, ЈМБГ:
________________, професор Фармацеутског факултета, за члана
Одбора Фондације Олге и Миодрага Л. Панића.
2. Мандат члана Одбора Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/20-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Фондације „Mr Ph Љубица
Војтех Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић”, број: 06302/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Ђокић, ЈМБГ: ________________,
студент Економског факултета, за члана Одбора Фондације „Мr
ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић”.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Мr ph. Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић”– представника
студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/50-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића,
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ИМЕНУЈЕ СЕ Михаило Ђурђевић, ЈМБГ: ________________,
студент Факултета политичких наука, за члана Одбора Задужбине
Влајка Каленића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Влајка Каленића –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/49-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Маргарета
Смиљанић,
ЈМБГ:
________________, студент Економског факултета, за члана Одбора
Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Светозара Видаковића и
жене Магдалене – представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/48-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Раде и Милана
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Радојица Ракић, ЈМБГ: ________________,
студент Пољопривредног факултета, за члана Одбора Задужбине
Радe и Милана Вукићевића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Радe и Милана Вукићевића
– представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/47-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Бранковић, ЈМБГ: ________________,
студент Факултета безбедности, за члана Одбора Задужбине
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и
Луке Ћеловића – представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/46-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца”, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Матија Васић, ЈМБГ: ________________,
студент Факултета политичких наука, за члана Одбора Задужбине
„Луке Ћеловића-Требињца”.
2. Мандат члана Одбора Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца” – представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/45-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије
Ракић из Земуна”, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана
24. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Илија Тодоровић, ЈМБГ: ________________,
студент Технолошко-металуршког факултета, за члана Одбора
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна”.
2. Мандат члана Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић
из Земуна” – представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/44-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана,
број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Новаковић, ЈМБГ: ________________,
студент Економског факултета, за члана Одбора Задужбине Гашић
др Живана.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Гашић др Живана –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/43-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић”, број:
06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈУ СЕ Данило Потпарић, ЈМБГ: ________________
студент проректор Универзитета у Београду, за члана Одбора
Фондације „Сестре Булајић”
2. Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић” –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/42-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Oлге и Миодрага
Л.Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 24.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Тијана Панић, ЈМБГ: ________________
студент Електротехничког факултета, за члана Одбора Фондације
Oлге и Миодрага Л. Панића.
2. Мандат члана Одбора Фондације Oлге и Миодрага Л.
Панића – представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/41-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.

44

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011.
године и члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Александар
Обрадовић,
ЈМБГ:
________________ студент Факултета организационих наука за
члана Одбора Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и
супруге Даринке.
2. Мандат члана Одбора Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и Супруге Даринке – представника студента траје
једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/40-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 24. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ за Владимир Смуђа за члана Легата Данице
и Ивана Феофилактова.
2. Мандат члана Легата Данице и Ивана Феофилактова –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 27.11.2018. године; Број: 06-4913/39-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18) и члана 43. тачка 31. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
октобра 2018. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
за упис студената на студије првог, другог и трећег степена
за школску 2018/2019. годину, на студијске програме чији су
носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
Упис на студијски програм докторских академских студија
Архитектура на енглеском језику, који реализује Архитектонски
факултет обавиће се пред летњи семестар.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 06-4561/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 56. став 2. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), Сенат
Универзитета на седници одржаној 17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ПРЕДСЕДНИКА
ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
I
Разрешава се, на лични захтев, проф. др Зоран Мирковић
чланства и дужности председника Одбора за статутарна питања,
ради именовања на функцију декана Правног факултета.
II
За члана и председника Одбора за статутарна питања,
именује се проф. др Марко Давинић, ванредни професор Правног
факултета.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 06-4561/4-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 3. Пословника Сената Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број: 134/07 и 150/09), Сенат
Универзитета у Београду, на седницама одржаним 17. октобра
2018. године и 20. новембра 2018. године, верификовао је мандате
чланова Сената и то:
I – ЧЛАНОВИ СЕНАТА – РЕКТОР, ПРОРЕКТОРИ, ДЕКАНИ (5):
1. Проф. др Иванка Поповић, редовни професор Технолошкометалуршког факултета (ректорка)
2. Проф. др Петар Булат, редовни професор Медицинског
факултета (проректор)
3. Проф. др Гордана Илић Попов, редовни професор Правног
факултета (проректорка)
4. Проф. др Ђорђе Зрнић, редовни професор Машинског
факултета (проректор)
5. Проф. др Петар Марин, редовни професор Биолошког
факултета (проректор)
II – ЧЛАНОВИ СЕНАТА – ДЕКАНИ (31):
6. Проф. др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског
факултета (декан)
7. Проф. др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког
факултета (декан)
8. Проф. др Дејан Филиповић, редовни професор Географског
факултета (декан)
9. Проф. др Владан Кузмановић, редовни професор
Грађевинског факултета (декан)
10. Проф. др Бранислав Боричић, редовни професор
Економског факултета (декан)
11. Проф. др Мило Томашевић, редовни професор
Електротехничког факултета (декан)
12. Проф. др Зоран Ракић, редовни професор Математичког
факултета (декан)
13. Проф. др Радивоје Митровић, редовни професор
Машинског факултета (декан)
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14. Проф. др Необојша Лалић, редовни професор Медицинског
факултета (декан)
15. Проф. др Душан Живковић, редовни професор
Пољопривредног факултета (декан)
16. Проф. др Зоран Мирковић, редовни професор Правног
факултета (декан)
17. Проф. др Игнатије Мидић, редовни професор
Православно-богословског факултета (декан)
18. Проф. др Зоран Глигорић, редовни професор Рударскогеолошког факултета (декан)
19. Проф. др Небојша Бојовић, редовни професор
Саобраћајног факултета (декан)
20. Проф. др Алекса Марковић, редовни професор
Стоматолошког факултета (декан)
21. Проф. др Нада Штрбац, редовни професор Техничког
факултета у Бору (декан)
22. Проф. др Петар Ускоковић, редовни професор
Технолошко-металуршког факултета (декан)
23. Проф. др Данимир Мандић, редовни професор Учитељског
факултета (декан)
24. Проф. др Владо Теодоровић, редовни професор Факултета
ветеринарске медицине (декан)
25. Проф. др Владимир Цветковић, редовни професор
Факултета безбедности (декан)
26. Проф. др Милија Сукновић, редовни професор Факултета
организационих наука (декан)
27. Проф. др Драган Симић, редовни професор Факултета
политичких наука (декан)
28. Проф. др Саша Јаковљевић, редовни професор Факултета
спорта и физичког васпитања (декан)
29. Проф. др Гордана Ћирић Марјановић, редовни професор
Факултета за физичку хемију (декан)
30. Проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета
за специјалну едукацију и рехабилитацију (декан)
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31. Проф. др Слађана Шобајић, редовни професор
Фармацеутског факултета (декан)
32. Проф. др Иван Белча, редовни професор Физичког
факултета (декан)
33. Проф. др Миомир Деспотовић, редовни професор
Филозофског факултета (декан)
34. Проф. др Љиљана Марковић, редовни професор
Филолошког факултета (декан)
35. Проф. др Иван Гржетић, редовни професор Хемијског
факултета (декан)
36. Проф. др Ратко Ристић, редовни професор Шумарског
факултета (декан).
III – ЧЛАНОВИ СЕНАТА – ПРЕДСЕДНИЦИ ВЕЋА ГРУПАЦИЈА (4):
37. Проф. др Татјана Пекмезовић, председник Већа групације
медицинских наука
38. Проф. др Јелица Протић, председник групације техничкотехнолошких наука
39. Проф. др Маја Бурић, председник Већа групације
природно-математичких наука
40. Проф. др Александра Вранеш, председник Већа групације
друштвено-хуманистичких наука
IV– ЧЛАНОВИ СЕНАТА – ДИРЕКТОРИ ИНСТИТУТА (6):
41. Др Павле Павловић, Институт за биолошка истраживања
„С. Станковић”
42. Др Диана Бугарски, Институт за медицинска истраживања
43. Др Милица Марчета-Канински, Институт за нуклеарне
науке „Винча”
44. Др Јелена Беговић, Институт за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство
45. Др Александар Богојевић, Институт за физику
46. Др Јасмина Стевановић, Институт за хемију, технологију
и металургију
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V – ЧЛАНОВИ СЕНАТА – ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА (6):
47. Марија Арсић, Географски факултет
48. Немања Величковић, Православни-богословски факултет
49. Дејан Ђокић, Економски факултет
50. Марија Кувекаловић, Филолошки факултет
51. Лука Марјановић, Електротехнички факултет
52. Лука Марошанин, Фармацеутски факултет
53. Маргарета Смиљанић, Факултет политичких наука
54. Дино Мартинић, Биолошки факултет.
Мандат чланова Сената траје три године изузев мандата
чланова из реда представника студената који траје годину дана.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 06–5101/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник Републике Србије” 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018)
и чл. 43 тач. 48) Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/2018), на седници одржаној 20.
новембра 2018. године Сенат Универзитета донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
У ПЕТИ САЗИВ СКУПШТИНЕ
КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ
Члан 1
Утврђује се следећа структура представника Универзитета у
Београду у петом сазиву Скупштине Конференције универзитетâ
Србије, при очекиваном броју од 27 представника:
Ректор
1
Проректори
4
Декани факултета
22
(групација друштвено-хуманистичких наука 7, групација
медицинских наука 3, групација природно-математичких наука 4,
групација техничко-технолошких наука 8).
Члан 2
Бирају се следећи представници Универзитета у Београду
у Скупштину Конференције универзитетâ Србије, на мандатни
период од три године од конституисања њеног петог сазива:
1. ректорка проф. др Иванка Поповић;
2. проректор проф. др Петар Булат;
3. проректор проф. др Ненад Зрнић;
4. проректорка проф. др Гордана Илић-Попов;
5. проректор проф. др Петар Марин;
6. проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет;
7. проф. др Бранислав Боричић, декан Економског факултета;
8. проф. др Миомир Деспотовић, декан Филозофског факултета;
9. проф. др Љиљана Марковић, деканица Филолошког факултета;
10. проф. др Владимир Н. Цветковић, декан Факултета безбедности;
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11. проф. др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета;
12. проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких наука;
13. проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета;
14. проф. др Владо Теодоровић, декан Факултета ветеринарске
медицине;
15. проф. др Слађана Шобајић, деканица Фармацеутског факултета;
16. проф. др Иван Белча, декан Физичког факултета;
17. проф. др Дејан Филиповић, декан Географског факултета;
18. проф. др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета;
19. проф. др Гордана Ћирић-Марјановић, деканица Факултета за
физичку хемију;
20. проф. др Нада Штрбац, деканица Техничког факултета у Бору;
21. проф. др Мило Томашевић, декан Електротехничког факултета;
22. проф. др Петар Ускоковић, декан Технолошко-металуршког
факултета;
23. проф. др Милија Сукновић, декан Факултета организационих
наука;
24. проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета;
25. проф. др Душан Живковић, декан Пољопривредног факултета;
26. проф. др Владан Кузмановић, декан Грађевинског факултета;
27. проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 612-5047/1-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета за физичку
хемију који је донео Савет Факултета на седници одржаној
12.06.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету у
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 12.06.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. год. разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета за физичку
хемију са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-2663/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Физичког факултета који
је донео Савет Факултета на седници одржаној 05.06.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Физички факултет доставио је Универзитету у Београду Статут
Факултета, који је донео Савет Факултета на седници одржаној
05.06.2018. године, ради давања сагласности, сагласно члану 43.
став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. год. разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Физичког факултета
са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-2676/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Грађевинског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 25.05.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 25.05.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. год. разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Грађевинског
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-2703/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета организационих
наука који је донео Савет Факултета на седници одржаној
05.09.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука доставио је Универзитету
у Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 05.09.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. год. разматрао је Статут Факултета и
дао је позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета
организационих наука са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-3738/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Православног богословског
факултета који је донео Савет Факултета на седницама одржаним
25.05.2018. и 16.10.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Православни богословски факултет доставио је Универзитету у
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаним 25.05.2018. и 16.10.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. год. разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Православног
богословског факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-2408/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА СТАТУТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Економског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 27.09.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 27.09.2018. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.11.2018. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61212-4294/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-2869/2-18 од
10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Језик, књижевност, култура (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет је дана 26. јуна 2018. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-00605/2014-04 од 17. априла 2015. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 24. јануара 2018. године. Измене
се састоје у увођењу нових предмета и промени назива модула у
Библиотекарство и информатика са страним језиком.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61201-2869/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4568/2-18 од
10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија наука безбедности (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Факултет безбедности је дана 21. септембра 2018. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-00070/2014-04 од 12. децембра 2014. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 17. септембра
2018. године. Измене се састоје у увођењу новог обавезног предмета
Систем националне безбедности Србије у седмом семестру уместо
предмета Међународно јавно право.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61201-4568/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4568/2-18 од
10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија наука безбедности (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Факултет безбедности је дана 21. септембра 2018. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-00070/2014-04 од 12. децембра 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. септембра 2018. године. Измене
се састоје у увођењу новог изборног предмета Геополитика Балкана
у другом семестру уместо предмета Безбедносни систем Србије.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61201-4568/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4584/2-18 од
19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. новембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Право (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Правни факултет је дана 12. октобра 2018. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. јуна 2018. године. Измене се
састоје у увођењу новог изборног предмета Квазиконтракти у
оквиру Правно-историјског модула, Романистички под-модул.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61201-4584/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 43. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4622/2-18 од
19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. новембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Образовање мастер васпитача (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Учитељски факултет је дана 19. октобра 2018. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-00076/2014-04 од 6. марта 2015. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 28. јуна 2018. године. Измене се
састоје у повећању броја студената за упис на студијски програм
утврђеног акредитацијом.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61201-4622/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/71 од 15.06.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-2818/2-18 од 20.09.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Брајушковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Биохемија и молекуларна биологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 25.04.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.05.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Брајушковић изабере
у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 19.06.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.06.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници
одржаној дана 20.09.2018. године дало је мишљење да се др Горан
Брајушковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Биолошког 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, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-2818/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 207, 1. март 2019.

67

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/82 од 11.07.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-3428/2-18 од 20.09.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Софија Павковић Лучић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за
ужу научну област Генетика и еволуција.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 23.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Генетика и еволуција, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.06.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 11.07.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Софија Павковић Лучић
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 18.07.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.09.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 20.09.2018. године дало је мишљење да се др Софија Павковић
Лучић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Биолошког 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, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-3428/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/96 од 07.09.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-4094/2-18 од 20.09.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Стојковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Генетика и еволуција.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 04.07.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Генетика и еволуција, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.07.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 07.09.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Стојковић изабере
у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 11.09.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.09.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 20.09.2018. године дало је мишљење да се др Биљана Стојковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Биолошког 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, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-4094/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Хемијског факултета, број:
417/5 од 12.07.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-4153/2-18 од 20.09.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марија Баранац Стојановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за
ужу научну област Органска хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је дана 02.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Органска хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.06.2018. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 12.07.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Баранац Стојановић
изабере у звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 20.07.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.09.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 20.09.2018. године дало је мишљење да се др Марија Баранац
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Хемијског 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, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-4153/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета, број: 2048/2 од 11.7.2018. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, 02-04 број: 61202-3676/2-18 од 24.9.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Милошевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Биофизика у медицини.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Биофизика у медицини.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.6.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 11.7.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Милошевић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 23.8.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.9.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 24.9.2018. године дало је мишљење да се др
небојша Милошевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Медицинског 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.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-3676/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног
већа Фармацеутског факултета, број: 626/3 од 12.7.2018. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, 02-04 број: 61202-3426/2-18 од 24.9.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Нели Кристина Тодоровић Васовић у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски
факултет, за ужу научну област Општа физика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 21.3.2018. године објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област област Општа физика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.5.2018. године
објављивањем на сајту и у Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 12.7.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Нели Кристина
Тодоровић Васовић изабере у звање редовног професора.
Фармацеутски факултет је дана 18.7.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.9.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 24.9.2018. године дало је мишљење да се
др Нели Кристина Тодоровић Васовић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-3426/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 207, 1. март 2019.

77

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног
већа Саобраћајног факултета, број: 455/9 од 10.7.2018. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, 02-04 број: 61202-4250/2-18 од 24.9.2018. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Перовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну
област Математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет је дана 23.5.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Математика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.6.2018. године
објављивањем у библиотеци Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
на седници одржаној дана 10.7.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Александар Перовић
изабере у звање редовног професора.
Саобраћајни факултет је дана 13.9.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.9.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 24.9.2018. године дало је мишљење да се др
Александар Перовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Саобраћајног 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.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-4250/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл.
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), а
на предлог Изборног већа Техничког факултета у Бору, број: VI/518-ИВ-1 од 6. септембра 2018. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-3882/2-18 од 24.9.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светлана Иванов, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу
научну област Прерађивачка металургија и метални материјали.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 16.5.2018. године, у
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Прерађивачка металургија и
метални материјали, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.8.2018. године, у
библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
Бору, на седници одржаној дана 6.9.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Иванов изабере
у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 11.9.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.9.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24.9.2018. године дало је мишљење да се др Светлана Иванов
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-3882/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18, и 73/18), чл. 43. тач. 22, чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), а на предлог Изборног
већа Економског факултета, број: 3534/1 од 19.9.2018. године и
мишљења Већа правно-економских наука, број: 61202-4272/2-18
од 24.9.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Емилија Манић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Економска политика и развој.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је у листу „Послови” број 784-785 од
4.7.2018. године, као и на веб-сајтовима Факултета и Универзитета,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Економска политика и развој, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.9.2018. године
објављивањем преко веб-сајтова Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 19.9.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Емилија Манић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 20.9.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.9.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 24.9.2018. године дало је мишљење да се др Емилија
Манић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.10.2018.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 125. 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.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 61202-4272/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета,
број: 1421/1-III/1 од 27.09.2018. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4458/2-18
од 23.10.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Цекић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа филозофија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 02.06.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа филозофија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.06.2018. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Цекић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 02.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16.10.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2018. године дало је мишљење да се
др Ненад Цекић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4458/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Учитељског факултета,
број: 16/3/292 од 25.09.2018. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4496/2-18
од 23.10.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Стојановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за
ужу научну област Дидактика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 11.07.2018. године у листу
„Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Дидактика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.09.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 25.09.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Стојановић
изабере у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 05.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16.10.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2018. године дало је мишљење да
се др Александар Стојановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Учитељског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4496/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, број: 21/42 од 17.07.2018. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-3427/2-18 од 23.10.2018. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранислава Поповић-Ћитић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Теоријски и
методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
16.05.2018. године у листу „Послови” објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Теоријски и
методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.06.2018. године
преко Библиотеке и интернет стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 17.07.2018.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Бранислава Поповић-Ћитић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
18.07.2018. године доставио Универзитету комплетан захтев за
избор у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.09.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2018. године дало је мишљење да се
др Бранислава Поповић-Ћитић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 74. и 75. Закона о високом образовању, чланом 135. Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-3427/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 207, 1. март 2019.

89

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Географског факултета, број:
379 од 10.07.2018. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-3679/2-18 од
23.10.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слађана Анђелковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну
област Педагогија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 16.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Педагогија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 10.07.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Анђелковић
изабере у звање редовног професора.
Географски факултет је дана 27.08.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.09.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2018. године дало је мишљење да се др
Слађана Анђелковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-3679/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета организационих
наука, број: 05-02 бр. 4/55 од 26.09.2018. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612024464/2-18 од 23.10.2018. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Цакељић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу
научну област Страни језици – Француски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 18.04.2018. године
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Страни језици – Француски језик,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.06.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
организационих наука, на седници одржаној дана 26.09.2018.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Весна Цакељић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 01.10.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16.10.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2018. године дало је мишљење да се
др Весна Цакељић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4464/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета,
број: 400/10-2/3 од 27.09.2018. године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука, број: 61202-4451/2-18 од 16.10.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивана Вицо у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Фитопатологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 16.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Фитопатологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.06.2018. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 27.09.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Вицо
изабере у звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 03.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.10.2018.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 16.10.2018. године дало је мишљење да се др Ивана
Вицо може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4451/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета,
број: 400/10-2/2 од 27.09.2018. године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука, број: 61202-4452/2-18 од 16.10.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Жељко Долијановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Агроекологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 16.05.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Агроекологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.06.2018. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 27.09.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Жељко
Долијановић изабере у звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 03.10.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.10.2018.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 16.10.2018. године дало је мишљење да се др Жељко
Долијановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4452/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета,
број: 420/1-2/1 од 25.10.2018. године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука, број: 61202-5019/2-18 од 13.11.2018.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зорка Дулић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Примењена зоологија и рибарство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 18.07.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Примењена зоологија и рибарство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.09.2018. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 25.10.2018. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зорка Дулић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 06.11.2018.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 13.11.2018. године дало је мишљење да се др Зорка
Дулић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-5019/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 5870/11 од 11.7.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-4133/2-18 од 29.10.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Вујић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хемија у медицини.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хемија у медицини.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 11.7.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Вујић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 23.8.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.10.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 29.10.2018. године дало је мишљење да се др Весна
Вујић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Медицинског 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.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4133/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа
Медицинског факултета, број: 5870/11 од 11.7.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-4188/2-18 од 29.10.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.11.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Дамјановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Психијатрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 7.3.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Психијатрија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.6.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 11.7.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Дамјановић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 23.8.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.10.2018.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 29.10.2018. године дало је мишљење да се др
Александар Дамјановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Медицинског 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.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4188/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл.
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18), 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”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17),
а на предлог Изборног већа Машинског факултета, број: 1219/6
од 20. септембра 2018. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-4369/2-18 од 29.10.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.11.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирко Динуловић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Ваздухопловство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 6.6.2018. године, у публикацији
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Ваздухопловство, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.7.2018. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 20.9.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирко Динуловић изабере
у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 27.9.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.11.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29.10.2018. године дало је мишљење да се др Мирко Динуловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.11.2018.
године разматрао је захтев Машинског 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.
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 61202-4369/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач.
23. и чл. 44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/18), члана 27. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200/17), Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
203/18) и мишљења Изборног већа Правног факултета, а поводом
жалбе кандидата др Ванде Божић, број: 02: 374/32 од 07.09.2018.
године, на одлуку Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-3002/2-18 од 10.07.2018. године, Сенат Универзитета,
поступајући као другостепени орган, на седници одржаној
17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Ванде
Божић, на одлуку Већа научних области правно-економских наука
број: 61202-3002/2-18 од 10.07.2018. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области правноекономских наука број: 61202-3002/2-18 од 10.07.2018. године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 23.2.2018. године, у листу „Службени
гласник РС” бр. 14, као и 28.2.2018. године, у публикацији
националне службе за запошљавање „Послови” бр. 766, објавио
конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Кривично
право, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.5.2018. године,
објављивањем на сајту Факултета, огласној табли и у Библиотеци
Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,
на седници одржаној дана 25.6.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Марковић изабере у
звање доцента.
Правни факултет је дана 26.6.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.07.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 10.07.2018. године разматрало је захтев Правног
факултета и донело одлуку о избору др Ивана Марковић у звање
доцента за ужу научну област Кривично право, јер испуњава услове
за избор у звање редовног професора прописане чл. 74. и 75. Закона
о високом образовању, чл. 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Одлука Већа научних области правно-економских наука
отправљена је Факултету ради достављања кандидатима
пријављеним на конкурс, дана 27.08.2018. године.
На ову одлуку кандидат др Ванда Божић, благовремено је
изјавила жалбу, а Изборно веће Правног факултета је уз жалбу
кандидата доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 17.10.2018. године, разматрао је жалбу
кандидата др Ванде Божић и мишљење Изборног већа Правног
факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога:
1. У жалби се истиче да Веће научних области правноекономских наука у обзир уопште није узело наводе жалиоца
изнете у претходном приговору, изјављеном на реферат Комисије
о пријављеним кандидатима, којим је Изборном већу Правног
факултета Универзитета у Београду предложено да донесе одлуку о
утврђивању предлога за избор др Иване Марковић у звање доцента,
за ужу научну област Кривично право, и да недостаје ваљано
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образложење. Већа научних области Универзитета у Београду своје
одлуке доносе на основу темељног претресања целокупне оцене
свих навода изнетих у реферату Комисије, приговору и одговору
на приговор, доступних не само члановима Изборног већа,
приликом утврђивања одговарајућег предлога, односно члановима
Већа научних области правно-економских наука Универзитета у
Београду приликом одлучивања, већ и јавно доступних сваком
заинтересованом лицу на одговарајућем линку (вид. http://www.
bg.ac.rs/sr/organi/veca-naucnih/sednice-prav-eko.php).
2. Подносилац жалбе др Ванда Божић потенцира да
предложени кандидат, др Ивана Марковић, има готово двоструко
мање бодова (50,5) у односу на жалиоца (99,5), истичући да се ради
о „вулгарном схватању института конкурса и механизма бодовања,
који губе свој смисао у погледу избора најбољих кадрова, док овде
преовлађују субјективни и навијачки приступ”. Тако се тврди
да подносилац жалбе има јасну предност у погледу објављених
радова категорије М20, будући да др Ивана Марковић има 2 рада,
а др Ванда Божић има 5 радова. Тачно је да др Ванда Божић има
више радова из ове категорије, али се и у том делу може направити
квалитативна разлика. Наиме, ниједан од наведених 7 радова не
припада категоријама М21-М23, већ су сви радови категоризовани
као М24. Притом, од наведених 7 чланака само је један (рад др
Иване Марковић, објављен у часопису „Српска политичка мисао”)
званично категоризован као М24, према одговарајућој листи
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у време
писања Извештаја комисије, последњој објављеној Категоризацији
научних часописа за 2016. годину). Других 6 радова налазе се
на листи часописа утврђених од стране Националног савета за
високо образовање на предлог Универзитета у Београду, који се
вреднују у процесу избора у звања наставника у пољу друштвенохуманистичких наука на Правном факултету Универзитета у
Београду (http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravni_
fakultet_liste.pdf). И у том делу треба указати на једну околност
од значаја. Наиме, само др Ивана Марковић има рад са листе
изричито наведених 49 референтних часописа. Реч је о једном
од најугледнијих светских часописа („ZeitschriftfürdiegesamteS-
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trafrechtswissenschaft”), што има нарочиту тежину, тим пре што
се немачка (кривично) правна доктрина и иначе сматра упоредно
најразвијенијом и најутицајнијом. С друге стране, свих 5 радова
др Ванде Божић објављени су у часописима који су изједначени са
категоријом М24 по основу њиховог формалног индексирања у бази
Hein-online(„Годишњак Академије правних знаности Хрватске”,
„Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци”, „Зборник
радова Правног факултета у Сплиту”, „Зборник Правног факултета
Универзитета у Нишу”). Тако се, поред наведених хрватских
часописа, ту налазе и два рада објављена у „Зборнику Правног
факултета Универзитета у Нишу”, који је према категоризацији
Министарства сврстан у (нижу) категорију М51.Стога, никаква
јасна предност др Ванде Божић по овом основу не постоји.
У погледу приговора који указује на значајну разлику у бодовању,
примећује се да је разлика по овом основу само привидна. Готово
2/3 радова др Ванде Божић (27 чланака) израђено је у коауторству
(уз једног или два коаутора), што несумњиво квалитативно умањује
укупан садржај који представља њен непосредан ауторски прилог. На
другој страни, др И. Марковић није писала радове заједно са другим
ауторима. Истовремено, на исказане научноистраживачке резултате
по природи ствари утиче и одговарајући стваралачки стаж. У том
смислу, др И. Марковић је пет година млађа, док је др Ванда Божић,
изузев четири чланка (као и докторске дисертације и магистарске
тезе), све остале радове (више од 30) објавила у 2016. и 2017. години,
тако да је и др В. Божић у годинама противкандидаткиње имала
мање радова. Иако то, како је Комисија образложила, није имало
неки одлучан значај, с обзиром на то да се у зависности од животних
прилика истраживач може посветити научном раду у различитој
животној доби, упоређивање кандидаткиња је из разлога правичности
морало да узме у обзир и ову околност.
Извештај Комисије је оправдано похвалио свестраност др
Ванде Божић (магистеријум у области драмских уметности) и узео
у обзир и чињеницу положен правосудни испит и радно искуство
у хрватском правосуђу. Такође, указано је да др В. Божић има
нарочито значајно већи број радова у категорији оних саопштених
на домаћем или међународном научном скупу, будући да је
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у последње две године учествовала на више од 30 научних и
стручних скупова, углавном у региону, али и у Румунији, Украјини
и Белорусији. Др И. Марковић је, на другој страни, учествовала на
скуповима у Италији, Немачкој, Летонији и Турској, али саопштења
са тих скупова нису саопштена у целини или изводу.
3. У делу навода који се тичу наводног погрешног и непотпуно
утврђеног чињеничног стања, указујемо на следеће:
У жалби се у том делу најпре замера томе што је Комисија
у реферату приказала само радове који се непосредно односе на
област материјалног кривичног права, будући да због тога 5 радова
подносиоца жалбе др Ванде Божић нису били описани. Аргумент
да је довољно то што су ти радови „прошли потребне рецензентске
процедуре” не сврстава a priori неприказане радове у материју
материјалног кривичног права, тим пре што су и ти радови
на одговарајући начин бодовани, улазећи тако у научни опис
кандидаткиње. Неприказаних пет радова више се баве питањима
делатности државних органа (нарочито полиције и тужилаштва),
и као такви представљају домен кривичног процесног права и
криминалистике, предмета који се посебно изучавају на Правном
факултету Универзитета у Београду, а за које није био расписан
овај конкурс.
Један део примедаба подносиоца жалбе др Ванде Божић тиче
се запажања писаца реферата датих у приказима појединих њених
радова, где се углавном замера то што у њима „изостају детаљнија
излагања”, наводе се само неки „основни подаци”, „препричавају
обележја”, или тек „набрајају стечајна кривична дела”. Такве
опсервације се доводе у питање тврђењем да се ради о „паушалним
оценама”. Оцене Комисије нису међутим биле паушалне, већ су
представљале резултат свестране анализе и читања целокупног
опуса обе кандидаткиње. Посао Комисије је и подразумевао оцену
да се код неких радова излагање своди на препричавање неких
елементарних појмова или правних норми, уз изостанак било
каквог проблемског приступа. Уосталом, и код једног рада др
Иване Марковић Комисија констатује да се само „штуро приказују
обележја новоуведених кривичних дела”, тако да је у односу на обе
кандидаткиње задржан критички приступ.
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У односу на три рада подносилац жалбе др Ванда Божић
замера то што Комисија констатује да се у списку литературе,
издвојеном на крају чланка, наводе радови који уопште нису
цитирани, указујући да су ови радови писани у APAстилу, уз
навођење коришћене литературе и у тексту и у попису. Комисија је
у свом одговору на приговор прихватила ову примедбу, будући да
омашком нису уочени наводи у основном тексту, изван фуснота, у
којима су наведени само прописи. У сваком случају, Изборно веће
је приликом одлучивања узело у обзир и ову околност.
У жалби се такође износи да више радова др Ванде Божић
саопштених на међународним научним скуповима није адекватно
бодовано, јер су састављачи реферата пренебрегли чињеницу да
је у погледу ових радова достављено и позивно писмо на име.
Овај разлог је делимично основан. Комисија је у погледу сличних
радова била обавезна да коригује категоризацију коју је учинила
сама кандидаткиња, која је сама вредновала ове радове као
категорију М33. Комисија је код сваког наведеног рада, уз који
је било достављено и позивно писмо, ту околност навела, али
је требало да учини одговарајућу разлику и у бодовању. С друге
стране, Комисија је у корист кандидаткиње вредновала као М31
оне радове саопштене на међународном научном скупу, уз које
није било приложено позивно писмо, а које је она сама подвела
под ту категорију, иако је по истом критеријуму ту вероватно
требало закључити категорију М33. Тих радова има једнак број
као и оних уз које је било приложено позивно писмо. Уосталом,
ако је у коначном збиру бодова Комисија негде ненамерно и
учинила грешку, то не доводи у питање чињеницу да је у реферату
јасно истакнуто да је у погледу учествовања на међународним
и домаћим научним скуповима, као и у погледу укупног броја
бодова подносиоцу жалбе др Ванди Божић свакако дата предност.
То међутим не значи да је за предлог Изборног већа одлучно
искључиво формално бодовање радова. За избор у наставно-научна
звања прописани су одговарајући испуњени минимални услови,
где бодовање радова треба да изборном телу пружи реалну слику
о стваралачком прилогу свих кандидатâ. Већ је указано да готово
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2/3 коауторских радова квантитативно умањује укупан садржај
који представља непосредан ауторски прилог др Ванде Божић, што
свакако релативизује формалну предност по овом основу.
У жалби се поставља и питање зашто се Комисија није осврнула
на садржину приказа књига и превода др Иване Марковић, и
констатује да су одабрани радови, с друге стране врло екстензивно
приказани. Ова примедба не стоји. Чињеница да Комисија није
приказивала све радове др Иване Марковић (њене преводе и
приказе књига) ваљда говори о доследном спровођењу принципа да
се читаоци реферата ближе упознају само са садржином научних
радова (монографија и чланака) из непосредне материје предмета
за који се бира. Да у осврту Комисије на радове кандидаткиња није
било квантитативне разлике и некакве пристрасности по овом
основу, може видети сваки читалац реферата.
У жалби се најзад указује да се у „у реферату Комисије не
наводи чињеница да је др Марковић претходно престао радни
однос на Правном факултету у Београду јер није у предвиђеном
року одбранила докторску дисертацију, али су и поред тога њено
име и слика и даље на официјелном сајту ПФ”. Нејасно је на
какву се неправилност овде циља. За Комисију је било одлучно
да кандидаткиње имају ваљано стечено звање доктора наука,
независно од њиховог актуелног радног односа. Околност да
са сајта Правног факултета још увек није скинуто име и слика
противкандидаткиње ни у ком случају не значи да је она на
неки начин била привилегована у изборном процесу. То што сајт
Факултета у погледу састава наставника и сарадника у међувремену
није усаглашен са стварним стањем, не подразумева да је Комисија
због тога била пристрасна.
4. Подносилац жалбе др Ванда Божић указује да су повређена
правила изборног поступка у делу који се односи на приступно
предавање, указујући да нису били прихваћени њени разложни
аргументи, везани за унапред одређену наставу на матичном
факултету (Правном факултету Свеучилишта у Загребу), а о чему
је наводно обавестила запослене у Кадровској служби, сугеришући
наводно злонамерно инсистирање члана Комисије, проф. др
Наташе Делић, на заказаном термину. Ниједан од наведених
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навода не стоји. Чланови Комисије су сагласно својим обавезама
и уобичајеној академској пракси одредили термин приступног
предавања у пристојно време, које омогућава да заинтересовани
кандидат аутомобилом чак и истог дана (из Загреба) допутује у
Београд. То је сагласно Одлуци о извођењу приступног предавања
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, бр. 195/2016
и 199/2016) учињено више од 8 дана пре његовог одржавања,
у складу са предвиђеном процедуром. Штавише, управо на
инсистирање кандидаткиње др Ванде Божић да ипак не може да
дође у заказани термин, јер јој је возило на паркингу у Београду
оштећено, а да нема других расположивих превозних средстава
којима може доћи на приступно предавање, чланови Комисије
су сагласно померили време његовог одржавања за 7. мај 2018.
године. Нејасно је у чему се ту састоји повреда правила поступка,
када је управо због разлога које је сама кандидаткиња навела, и
у њеном интересу, померено одржавање приступног предавања.
Управо је кандидаткиња др Ванда Божић све време у том смислу
захтевала привилегован третман, нарочито инсистирајући да
у обавештењу о одржавању приступног предавања (чл. 4, ст. 2
Одлуке) списак кандидата буде дат путем иницијала. Правила
поступка наведене одлуке (нарочито јавно обавештавање на сајту
високошколске установе, као и чињеница да се редослед излагања
утврђује по азбучном реду) обавезују поступање Комисије, тако да
сваки уступак једном кандидату може представљати разлог да и
други кандидат приговори да постоји неравноправан третман.
Подносилац жалбе др Ванда Божић истовремено истиче да
је поступак повређен и у погледу припреме предавања, будући да
„након проблема око термина приступног предавања” није била у
прилици да обави консултације са Комисијом. Кандидаткиња др
Ванда Божић ни у ком случају није била доведена у неравноправан
положај у односу на другог кандидата. Кандидаткињама је
унутар теме „Одмеравање казне” била дата могућност да изаберу
једну од понуђене четири велике подтеме („Ублажавање казне”,
„Ослобођење од казне”, „Олакшавајуће и отежавајуће околности”,
„Одмеравање казне за кривична дела учињена у стицају”), управо
да би се посао припреме приступног предавања олакшао и
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растеретио. Чињеница да су кандидаткиње за своју тему самовољно
нагласак ставиле на друге подтеме из области одмеравања казне
(„Одмеравање казне према српском и хрватском праву” – др
Ванда Божић, односно „Олакшавајуће и отежавајуће околности са
нарочитим нагласком на кривично дело учињено из мржње” – др
Ивана Марковић) представља и један од разлога који је условио
нешто ниже оцене кандидаткиња са приступног предавања.
Мишљење Изборног већа се поклапа са ставом Комисије да се
одлучна разлика између радова кандидаткиња, која је и условила
дати предлог, налази на квалитативном плану. Велики број радова
др Ванде Божић, који је објављен у 2016. и 2017. години, предметне
теме редовно врло сумарно приказује, уз типично навођење
неких основних прописа из дате области, указивање на важније
међународне документе и представљање одговарајућих података
из статистичких годишњака, без догматске обраде института и
релевантне стране литературе.
Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у
складу са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја
чланова Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 31 присутног члана
Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе др Ванде Божић
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе био
је 31 члан Сената.
На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 612-4416/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/2017 и 73/2018), чл. 24. ст. 3. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17 и
06-4634/7-17 од 15.11.2017.), а поводом приговора кандидата др
Весне Пајић број: 61202-2595/3-18 од 13.7.2018. године на одлуку
Већа научних области природно-математичких наука, број: 612022595/2-18 од 11.6.2018. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 17.10.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се приговор кандидата др Весне Пајић на одлуку
Већа научних области природно-математичких наука, број: 612022595/2-18 од 11.6.2018. године.
2. Потврђује се одлука Већа научних области природноматематичких наука, број 61202-2595/2-18 од 11.6.2018. године,
којом др Весна Пајић није изабрана у звање ванредног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет за ужу
научну област Математика и информатика.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је, дана 4.10.2017. године у листу
„Послови”, сајту Факултета и Универзитета, објавио конкурс
за избор у звање ванредног професора за ужу научну област
Математика и информатика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 8.11.2017, а измена
извештаја 25.1.2018. године, преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној 31.5.2018. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Пајић,
изабере у звање ванредног професора.
Факултет је дана 5.6.2018. године доставио Универзитету
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет, ставио на web страницу Универзитета, дана 5.6.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 11.6.2018. године разматрало је предлог
Пољопривредног факултета да се др Весна Пајић изабере у
звање ванредног професора за ужу научну област Математика
и информатика и оценило да кандидат, према достављеној
документацији, не испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона
о високом образовању, чл. 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Чланом
13, табела А1 Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, предвиђено је као
обавезни услов за избор у звање ванредног професора да кандидат
има објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од првог
избора у звање доцента из научне области за коју се бира. Према
ставу Већа, кандидат нема три већ два рада из категорије М21, М22
или М23, с тим што и та два рада нису из научне области за коју
се бира, и Математички факултет, као матични дао је негативно
мишљене о избору др Весне Пајић, у звање ванредног професора.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је
факултету ради уручења кандидату дана 29.6.2018. године.
На ову одлуку Већа кандидат др Весна Пајић благовремено
је изјавила приговор у коме је навела да има три а не два рада из
категорије М21, М22 или М23, и да је у образложењу одлуке Већа
научних области природно-математичких наука погрешно наведено
да нема минимална три рада из категорије М21, М22 или М23.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Веће научних области природно-математичких наука,
на седници одржаној 24.9.2018. године, разматрало је приговор
кандидата и утврдило да кандидат има три рада из категорије М21,
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М22 или М23, али да два рада нису из научне области за коју се бира,
тако да је Веће остало при својој првобитној одлуци да кандидат
не испуњава овај обавезан услов за избор у звање ванредног
професора, којим је предвиђено да кандидат има објављена три
рада из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање
доцента из научне области за коју се бира .
Веће научних области је дана 24.9.2018. године доставило
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из
приговора Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.10.2018. године,
разматрао је приговор кандидата и утврдио је да је приговор
неоснован и да кандидат не испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 134. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
из разлога наведених у мишљењу Већа научних области природноматематичких наука, број: 61202-2595/4-18 од 24.9.2018. године,
па је донета одлука као у изреци.
Да би приговор кандидата био прихваћен и кандидат био
изабран у звање наставника потребно је, у складу са Статутом
Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова Сената.
Сенат броји 46 чланова. Од 31 присутног члана Сената у моменту
гласања, за прихватање приговора др Весне Пајић није гласао
ниједан члан Сената, против прихватања приговора био је 31 члан
Сената и није било уздржаних чланова.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у
звање може покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 17.10.2018. године; Број: 612-2595/5-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета,
број: 1849/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јуна
2018. године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број 61202-4083/2-18 од 10. октобра 2018. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. октобра 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Noriyuki Inoue (Универзитет Кобе у Јапану)
у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет доставио је Универзитету 18. септембра
2018. године образложени предлог број: 1849/1 од 26. јуна 2018.
године да се проф. др Noriyuki Inoue (Универзитет Кобе у Јапану)
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 26. септембра 2018. 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, 17.10.2018. године; Број: 61202-4083/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета, број: 2695/1 са
седнице Наставно-научног Већа одржане 27. новембра 2017. године
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
61202-4085/2-18 од 10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Hans Richard (Универзитет у Берлину,
Немачка) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет доставио је Универзитету 18. септембра
2018. године образложени предлог број: 2695/1 од 27. новембра
2017. године да се проф. др Hans Richard, професор Универзитета
у Берлину, Немачка изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 26. септембра 2018. 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, 17.10.2018. године; Број: 61202-4085/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета, број: 1850/1
са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јуна 2018. године
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
61202-4086/2-18 од 10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Gideon Greif (University of Southern Denmark) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет доставио је Универзитету 18. септембра
2018. године образложени предлог број: 1850/1 од 26. јуна 2018.
године да се проф. др Gideon Greif (University of Southern Denmark)
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 26. септембра 2018. 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, 17.10.2018. године; Број: 61202-4086/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета, број: 1851/1
са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јуна 2018. године
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
61202-4087/2-18 од 10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Eiichi Tosaki (Универзитет у Meлбурну,
Аустралија и Универзитет у Осаки, Јапан) у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет доставио је Универзитету 18. септембра
2018. године образложени предлог број: 1851/1 од 26. јуна 2018.
године да се проф. др Eiichi Tosaki, професор Универзитета у
Meлбурну, Аустралија и Универзитета у Осаки, изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 26. септембра 2018. 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, 17.10.2018. године; Број: 61202-4087/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета, број: 2694/1 са
седнице Наставно-научног Већа одржане 27. новембра 2017. године
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
61202-4084/2-18 од 10. октобра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Almut Hille (Универзитет у Берлину,
Немачка) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет доставио је Универзитету 18. септембра
2018. године образложени предлог број: 2694/1 од 27. новембра
2017. године да се проф. др Almut Hille, професор Универзитета
у Берлину, Немачка изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 26. септембра 2018. 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, 17.10.2018. године; Број: 61202-4084/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Биолошког факултета, број: 15/286 са
седнице Наставно-научног Већа одржане 7. септембра 2018. године
и предлог Већа групације природно-математичких наука број
61202-3815/2-18 од 19. новембра 2018. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ Борис Шакић (McMaster University, Canada) у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Биолошки факултет доставио је образложени предлог број:
925/1 од 12. септембра 2018. године да се проф. др Борис Шакић,
професор McMaster University, Canada, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 19. новембра 2018. 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, 20.11.2018. годне; Број: 61202-3815/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 207, 1. март 2019.

123

На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број број 201/18), а на предлог
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/I-92-18 од 30.
октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
новембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
ОБЛАСТ: БИОФИЗИКА
Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Павле Анђус, Биолошки факултет, председник
2. др Ксенија Радотић, научни саветник, ИМСИ, заменик
председника
3. проф. др Милан Кнежевић, Физички факултет
4. проф. др Милош Мојовић, Факултет за физичку хемију
5. проф. др Марко Ђорђевић, Билошки факултет
6. проф. др Златко Гиба, Биолошки факултет
7. проф. др Небојша Милошевић, Медицински факултет
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 06-5101/92/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број број 201/18), а на предлог
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/I-95-18 од 30.
октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
новембра 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И
ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Раде Кисић, Православни богословски факултет
(председник)
2. проф. др Богољуб Шијаковић, Православни богословски
факултет (заменик председник)
3. проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет
4. проф. др Јелена Ердељан, Филозофски факултет
5. доц. др Зоран Крстић, Православни богословски факултет
6. проф. др Зорица Томић, Филолошки факултет
7. проф. др Владан Таталовић, Православни богословски факултет
(Београд, 20.11.2018. године; Број: 06-5101/95/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16 и
197/16), а на предлог Већа научних области правно-економских
наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
Именује се др Миомир Јакшић, редовни професор
Економског факултета за председника Већа научних области
правно-економских наука.
(Београд, 05.02.2019. године; Број: 612-5816/21-16)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16 и
197/16), а на предлог Већа научних области правно-економских
наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
Именује се др Игор Вуковић, редовни професор Правног
факултета, за заменика председника Већа научних области правноекономских наука.
(Београд, 27.02.2019. године; Број: 612-5816/22-16)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Пољопривредног факултета од 28.11.2018. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Мића Ољача, редовни професор
Пољопривредног факултета чланства у Већу научних области
биотехничких наука.
2. Именујe се др Душан Радивојевић, редовни професор
Пољопривредног факултета, за члана Већа научних области
биотехничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука
траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 10.12.2018. године; Број: 612-5530/2-18)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Фармацеутског факултета од 20.9.2018. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Марија Приморац, редовни професор
Фармацеутског факултета, чланства у Већу научних области
медицинских наука.
2. Именује се др Светлана Ибрић, редовни професор
Фармацеутског факултета, за члана Већа научних области
медицинских наука.
3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука
траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 10.12.2018. године; Број: 612-5524/2-18)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Православног богословског факултета од 23.11.2018. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ
НАУКА
1. Разрешава се др Радомир Поповић, редовни професор
Православног богословског факултета, чланства у Већу научних
области друштвено-хуманистичких наука.
2. Именује се др Владан Перишић, редовни професор
Православног богословског факултета, за члана Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвенохуманистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 12.12.2018. године; Број: 612-5649/2-18)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

