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На основу чл. 43. и 173. Статута Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12.06.2019. године,
донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ
ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивању
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 200/17), у члану 8. после става 2.
додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Факултет може општим актом прописати да се другачија
одлука може донети само на основу новог предлога катедре.“
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 2.
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Изборно веће матичног факултета доноси мишљење
већином гласова укупног броја чланова који су у истом или вишем
звању од звања у које се наставник, за кога се мишљење тражи,
бира.“
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 3.
У члану 16. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) Уколико Комисија у свом одговору наведе да су примедбе
основане, да их прихвата и да одустаје од достављеног реферата,
Изборно веће, на предлог декана, именује нову Комисију у којој је
промењено најмање два члана у односу на ранију Комисију.“
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
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Члан 4.
У члану 20. став 1. речи: „обустављању поступка“ замењују
се речима: „ из члана 17. став 2. тачке 2) и 3) којом се обуставља
поступак“.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 12.06.2019. године; Број: 06-2464/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у
Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 200/17) поткрао пропуст, па се
сходно члану 15. Закона о објављивању закона о других прописа и
аката („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 45/13) даје
ИСПРАВКА
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду,
број 61212-4808/1-17 од 15.11.2017. године
1. У Правилнику о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 200/17) у члану 30. после
бројева: „26. ст. 4.“ додају се запета и бројеви: „27. ст. 3. и 4.“.
2. Ова исправка објавиће се у „Гласнику Универзитета у
Београду“.
(Београд, 14.06.2019. године; Број: 61212-4808/2-17)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19)
и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 208/19), Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.4.2019.
године, донео је
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин и поступак утврђивања
права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних
студија, као и упис у наредне школске године основних и
интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима
у његовом саставу (у даљем тексту: Универзитет) лица са
инвалидитетом.
Циљ правилника
Члан 2.
Циљ овог правилника је спровођење афирмативне мере Владе
Републике Србије за упис лица са инвалидитетом у прву школску
годину основних и интегрисаних студија, као и упис у наредне
школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету
студената који су у току студија остварили право за упис као лица
са инвалидитетом.
II
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ОПШТА НАЧЕЛА
Основни појмови
Члан 3.
Појмови који се користе у овом правилнику имају следеће
значење:
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- Инвалидитет је здравствено стање (природа болести и
начин лечења), оштећење чула, поремећаји моторике, говора и
емоционалних функција, које ограничава равноправно учешће
у високом образовању, утиче на исходе учења и свакодневно
функционисање, односно телесно оштећење, делимично и потпуно
оштећење вида, делимично и потпуно оштећење слуха, дислексија,
дисграфија и дискалкулија, поремећај говора, психолошке
и менталне тешкоће, хронично обољење – уколико наведено
здравствено стање ограничава равноправно учешће у високом
образовању, утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
- Афирмативна мера је мера Владе Републике Србије за
олакшани упис лица са инвалидитетом у прву школску годину
основних и интегрисаних студија, као и упис у наредне школске
године основних и интегрисаних студија на Универзитету;
- Кандидат је подносилац захтева за утврђивање права на
упис лица са инвалидитетом;
- Лице са инвалидитетом је:
1. лице на чије је име издато решење надлежног органа о
постојању телесног оштећења;
2. лице на чије је име издато решење о праву на додатак за
туђу негу и помоћ;
3. лице на чије је име издато мишљење Интерресорне
комисије,
4. лице на чије је име издато решење ректора Универзитета
о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за
лица са инвалидитетом.
- Упис подразумева упис у прву школску годину основних и
интегрисаних студија и упис у наредне школске године основних и
интегрисаних студија на Универзитету.
Општа начела
Члан 4.
У поступку утврђивања права на упис лица са инвалидитетом
није дозвољена дискриминација по било ком основу, а посебно
по основима као што су: пол, раса, боја коже, језик, инвалидитет,
вероисповест, политичко или друго убеђење, национално, етничко
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или социјално порекло, држављанство, припадност националној
мањини, имовински или други статус, или по основу околности
која није од значаја за одлучивање у овом поступку.
Документација приложена у току поступка може се користити
само у сврху остваривања циља овог правилника и сви учесници у
поступку дужни су да је чувају у складу са прописима којима се
регулише заштита података о личности.
Поступак и критеријуми за утврђивање права на упис лица са
инвалидитетом су транспарентни, кохерентни и поуздани.
Једном извршен поступак утврђивања права особа са
инвалидитетом, на упис и студирање на основним и интегрисаним
студијама на Универзитету, не може да буде поново вођен, изузев
у случају наступања промењених околности које су од значаја за
одлучивање у овом поступку.
III
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Захтев за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом и
документација
Члан 5.
Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање
права на упис лица са инвалидитетом (у даљем тексту: захтев),
Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном
обрасцу, који је саставни део овог правилника.
Уз захтев из става 1. овог члана се прилаже фотокопија једног
од следећих докумената:
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;
- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
- мишљење Интерресорне комисије.
Уколико кандидат не поседује документа из става 2. овог
члана, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању
инвалидитета.
Медицинска докуметација из става 3. овог члана мора бити
издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити
старија од шест месеци.
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У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву,
од кандидата може да буде затражена и додатна документација.
Рок за покретање поступка
Члан 6.
Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на
упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на
Универзитету применом афирмативне мере, захтев са прописаном
документацијом подноси се најкасније у року од месец дана од
дана расписивања конкурса.
Уколико се поступак покреће ради утврђивања права на
упис лица са инвалидитетом у наредне школске године основних
и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном
документацијом подноси се најкасније до 1. септембра текуће
школске године.
Допуна документације и одбацивање захтева
Члан 7.
Уколико је захтев неразумљив, непотпун, или садржи
недостатке који спречавају вођење поступка, као и уколико је
документација непотпуна, одређује се рок од 7 дана да кандидат
отклони наведене недостатке.
Уколико кандидат не отклони наведене недостатке у року из
става 1. овог члана, ректор, доноси закључак о одбацивању захтева.
У позиву за исправку захтева и комплетирање документације,
кандидат ће бити упозорен на последицу из става 2. овог члана.
Одустанак од захтева
Члан 8.
Кандидат може да одустане од захтева у току трајања
поступка, подношењем изјаве, у писаној или електронској форми,
коју доставља Универзитетском центру за студенте са хендикепом.
Уколико кандидат одустане од захтева, проректор за наставу,
доноси закључак којим се обуставља поступак.
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IV
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА УПИС ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
1. Комисија за утврђивање права на упис лица са
инвалидитетом
Надлежности и састав
Члан 9.
Комисија за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом
(у даљем тексту: Комисија) је стручна комисија који утврђује право
на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија
применом афирмативне мере, као и упис у наредне школске
године основних и интегрисаних студија на Универзитету лица са
инвалидитетом, а у складу са одредбама овог правилника.
Комисија има пет чланова и чине је два професора
Медицинског факултета, два професора Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију и један професор психологије
Филозофског факултета.
Радом Комисије координира проректор за наставу
Универзитета.
Председник Студентског парламента Универзитета учествује
у раду Комисије,без права гласа.
Секретар Комисије је руководилац Универзитетског центра
за студенте са хендикепом.
Чланове Kомисије именује ректор на предлог факултета из
става 2. овог члана, на период од три године.
Председник Комисије бира се већином гласова укупног броја
чланова Комисије.
Сазивање седница и рад Комисије
Члан 10.
Председник Комисије припрема и сазива седнице Комисије и
председава Комисијом.
О току седнице води се записник.
Комисија одлучује већином гласова укупног броја чланова.
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У раду Комисије, на позив председника Комисије, могу да
учествују професори Универзитета уколико је то потребно ради
потпунијег сагледавања медицинске документације.
2. Другостепена комисија за утврђивање права на упис лица
са инвалидитетом
Надлежности и састав
Члан 11.
Другостепена комисија за утврђивање права на упис лица са
инвалидитетом (у даљем тексту: Другостепена комисија) одлучује
по жалби канидата.
Другостепена комисија има три члана и чине је декан
Медицинског факултета, декан Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију и декан Правног факултета.
Председник Другостепене комисије је декан Медицинског
факултета.
Рок за доношење одлуке по жалби је 7 дана од дана пријема
жалбе.
Одлука Другостепене комисије је коначна.
Одлука Другостепене комисије се доставља кандидату.
3. Одлука о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом
Члан 12.
Уколико је кандидат поднео један од докумената из члана
5. става 2. овог правилника, Комисија доноси одлуку којом се
констатује да кандидат има право на упис лица са инвалидитетом.
Уколико кандидат није поднео ниједан од докумената из члана
5. става 2. овог правилника, Комисија врши стручну процену поднете
медицинске документације из члана 5. став 3. овог правилника и
утврђује на који начин и у којој мери установљено здравствено
стање утиче на исходе учења (савладавање градива предвиђеног
студијским програмом) и свакодневно функционисање кандидата
и да ли ограничава његово равноправно учешће у високом
образовању и може донети следеће одлуке:
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- позитивну одлуку, уколико Комисија утврди да установљено
здравствено стање утиче на исходе учења (савладавање градива
предвиђеног студијским програмом) и свакодневно функционисање
кандидата, у мери да ограничава његово равноправно учешће у
високом образовању.
- негативну одлуку, уколико Комисија утврди да установљено
здравствено стање не утиче на исходе учења (савладавање
градива предвиђеног студијским програмом) и свакодневно
функционисање кандидата или да утиче на исходе учења
(савладавање градива предвиђеног студијским програмом) и
свакодневно функционисање кандидата у мери која не ограничава
његово равноправно учешће у високом образовању.
Одлуке из става 2. овог члана морају да буде образложене.
Одлуке из става 2. овог члана достављају се кандидату у року
од 5 дана о дана доношења одлуке.
Поступак по жалби
Члан 13.
На одлуку из члана 12. став 2. кандидат има право да изјави
жалбу Другостепеној комисији у року од 8 дана од дана достављања
одлуке.
Члан 14.
Једном утврђено право на упис лица са инвалидитетом
важи за све следеће уписе у наредне школске године основних и
интегрисаних студија на Универзитету.
Решење о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом
Члан 15.
Уколико кандидат не изјави жалбу на одлуку из члана 12. став
2. овог правилника, или уколико се писаним или електронским
путем одрекне права на жалбу, ректор доноси решење о утврђивању
права на упис лица са инвалидитетом (у даљем тексту: решење),
које је коначно.
Решење се доставља кандидату лично, путем поште или
електронским путем.
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Члан 16.
Уколико одлука, односно решење из члана 12., 13. и 15. садрже
грешке у именима и бројевима, као и друге очигледне грешке у
писању и рачунању, исправљају се посебним закључком.
V
ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 17.
Универзитет трајно чува документацију о обављеним
поступцима утврђивања права на упис применом афирмативне
мере за лица са инвалидитетом.
Универзитет води електронску евиденцију, која садржи
следеће податке:
- лични подаци о подносиоцу захтева (име, име једног
родитеља и презиме, датум и место рођења, држављанство,
поштанска и електронска адреса и број телефона);
- подаци о медицинској документацији на основу које је
одлучено у поступку;
- подаци о спроведеном поступку (број и датум одлуке, број и
датум решења и садржај његовог диспозитива).
VI
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступање на снагу
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 06-01/612-1942/1-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг бр. 1
Београд
ЗАХТЕВ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НАПОМЕНА: Захтев се попуњава ШТАМПАНИМ СЛОВИМА.

I

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Име _____________________________________________________________________
2. Име једног родитеља______________________________________________________
3. Презиме (девојачко презиме)_____________________________(________________)
4. Пол

 женски

5. Датум рођења

 мушки

___.___._________

6. Место и држава рођења________________________/___________________________
7. Држављанство___________________________________________________________
8. Адреса на коју подносилац жели да му буду достављани акти Универзитета у
поступку:
Улица и број_______________________________________________________________
Поштански број и место_____________________________________________________
9. Електронска адреса1 (E-mail)_______________________________________________
10. Број телефона___________________________________________________________

1

Молимо Вас да унос буде читак.
1

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.

II

13

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ О ПОСТОЈАЊУ
ИНАВЛИДИТЕТА

Напомена: наведене податке попуњава кандидат који не поседује решење надлежног
органа о постојању телесног оштећења нити решење о праву на додатак за туђу негу и
помоћ нити мишљење Интерресорне комисије.
1. Назив медицинске установе која је издала документацију:
___________________________________________________________________________
2. Датум издавања медицинске документације: ________________________________
III

СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА2

 Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија;
 Упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија.
Уз захтев се прилаже следећа документација:





решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;
решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
мишљење Интерресорне комисије;
медицинска документација о постојању инвалидитета.

IV ИЗЈАВА О ОБАВЕШТАВАЊУ И ДОСТАВЉАЊУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
Потписивањем ове изјаве захтевам и прихватам да ми се у поступку сва обаштења и сви
акти Универзитета у Београду достављају у електронској форми путем електронске
поште: _____________________________________________________________________

У______________________________ (град), ___.___.________ (датум).
__________________________
(потпис подносиоца захтева)

2

Молимо Вас да заокружите једно поље.
2
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ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗА ПОСТИЗАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
1. Контекст
Универзитет у Београду је свеобухватан, научно-истраживачки
универзитет
посвећен
академској
изврсности.
Мисија
Универзитета у Београду је да обезбеди врхунско образовање и
изузетно знање свим својим студентима и студенткињама, не само
у смислу интелектуалног развоја, већ у смислу развоја њихових
људских квалитета и етичких вредности, као и да стимулише
истинску посвећеност која служи добробити целог друштва. Све
универзитетске активности усмерене су ка потпуном развоју
људске личности и унапређењу основних људских права и слобода.
Универзитет у Београду је водећа установа високог образовања
у Републици Србији и региону Југоисточне Европе. Његова је
тежња суочавање са изазовима модерног времена, уз истовремено
задржавање вредности националне традиције и наслеђа у
мултикултуралном друштву. Верујемо да, стварањем и одржавањем
амбијента једнаких могућности и културе равноправности и
инклузивности током студирања и рада, Универзитет у Београду
може боље остварити свој стратешки циљ и испунити своју мисију.
У својој посвећености родној равноправности, Универзитет у
Београду ослања се на постојећи релевантни национални правни
оквир у овој области:
– Устав Републике Србије (из 2006. године),
– Закон о забрани дискриминације (2009),
– Закон о равноправности полова (2009),
– Закон о Заштитнику грађана (2009),
– Национална стратегија за родну равноправност у периоду
од 2016. до 2020. године,
– Национални акциони план за родну равноправност за
период од 2016. до 2018. године,
– Национални акциони план за примену Резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у
Републици Србији (2017–2020).
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Поред тога, Универзитет у Београду заснива своје активности
и на Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије
за период од 2016-2020. године –„Истраживање за иновације“,
усвојену од стране Владе Републике Србије. С обзиром на то да
се њоме прихватају и утврђују мере за постизање приоритета и
циљева дефинисаних у Плану Европског истраживачког простора,
Стратегија служи као детаљно упутство, на националном нивоу,
за интеграцију у Европско истраживачко подручје. Стратегија
је у складу са свим релевантним системским националним
законима и прописима о истраживању и високом образовању.
Она садржи следећи циљ који се односи на родну равноправност:
„Биће успостављена родна и мањинска равноправност на свим
нивоима одлучивања и имплементираће се родно буџетирање
према Смерницама за родно буџетирање на националном нивоу
у Републици Србији које је дала Управа за родну равноправност,
при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике»
(Стратегија научног и технолошког развоја, 2016).
Поред националног правног оквира за промовисање родне
равноправности, Универзитет у Београду ослања своје активности
и на међународним документима којима је регулисана област
високог образовања. Универзитет у Београду је 2017. године
усвојио Европску повељу за истраживаче и Кодекс понашања
за запошљавање истраживача, декларишући своју посвећеност
принципима прокламованим у овим документима. Универзитет у
Београду тежи потпуном спровођењу препорука које је усвојила
Европска комисија, са посебним освртом на постизање родне
равноправности међу запосленима на свим нивоима, укључујући
менторства и управу установа (Европска повеља за истраживаче,
2005).
Начела родне равноправности и антидискриминаторних
политика су у извесној мери интегрисана у кључне документе
Универзитета у Београду, као што су Статут, Кодекс професионалне
етике и други важнији општи акти. Међутим, ово је први План за
постизање родне равноправности усвојен на Универзитету у Београду.
Главни циљ овог документа је покретање процеса развоја стратегије
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родне равноправности кроз изражавање посвећености Универзитета
у Београду промовисању родне равноправности на свим нивоима,
укључујући доследну примену начела, главних циљева и средишњих
мера у овој области. Приоритетне области идентификоване у Плану
представљају резултате прве анализе стања родне равноправности,
процеса самовредновања спроведеног у периоду од септембра
2017. до марта 2018. године, у склопу пројекта «Заузимање
рефлексивног приступа родној равноправности за институционалне
трансформације» („Taking a Reflexive Approach to Gender Equality
for Institutional Transformation”) у оквиру програма Европске уније
за истраживање и иновације Хоризонт 2020. Анализа је била фокусирана на три главне димензије родне равноправности на Универзитету у Београду: управљање људским ресурсима, доношење одлука и
садржај студијских програма и истраживања.
2. Главни циљеви
Универзитет у Београду се обавезује да ће предузети
неопходне активности у циљу стварања структурних промена ради
постизања и одржавања вишег степена родне равноправности
на свим нивоима и у свим областима рада и истраживања и то
применом следећих мера:
• изграђивање институционалних капацитета за идентификацију релевантних података и њихово стално одржавање, као и
успостављање систематских процедура и информационих система
за побољшање прикупљања података и решавање проблема
недостатка података,
• јачања видљивости родне равноправности и подизање свести о значају и предностима одговарајуће родне равнотеже на
свим нивоима,
• промовисање родне разноврсности унутар академских
структура, са снажним нагласком на веће учешће жена у
органима одлучивања и процесима доношења одлука, у складу
са институционалним, националним и другим регулаторним
оквирима.
Након темељног процеса испитивања стања на плану родне
равноправности, Универзитет у Београду је идентификовао две
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области у којима је најпре потребно да буду предузете следеће
активности:
1. прикупљање и праћење података који се односе на све три
наведене области,
2. подизање свести о родној равноправности и родним
стереотипима, посебно у вези са заступљеношћу жена у управи и
органима.
3. Мере и акције
Када је у питању управљање људским ресурсима, почетна
процена у овој области показала је да још увек није установљен
систем за праћење академске каријере жена с једне и мушкараца
с друге стране, који би узео у обзир различите сложене факторе
који могу допринети неједнакости. Према томе, једна од
приоритетних идентификованих области интервенције јесте
поновно процењивање постојећег система прикупљања података
и отклањање недостатака података. У овом тренутку, пре
препоручивања било каквих других мера, потребно је да буде
успостављен стални систем за прикупљање података о трендовима
када је у питању родни састав наставног и истраживачког особља.
Постоји значајан недостатак података који садрже родну
компоненту када се ради о учешћу жена у управи и органима
одлучивања Универзитета. Жене су недовољно заступљене у свим
релевантним органима одлучивања, укључујући и оне научне
области у којима је учешће жена традиционално доминантно.
Решавање имплицитних предрасуда и стереотипа о женама на
утицајним положајима идентификовано је као једна од мера
неопходних за допринос већој заступљености жена. Поред тога,
успостављање сталног система за прикупљање података о родном
саставу органа одлучивања сматра се приоритетом у овом тренутку,
пре него што се препоруче друге мере.
Анализа стања је показала да не постоји системски приступ
увођењу родне перспективе у високошколске студијске програме
и истраживачке садржаје. Уочен је недостатак систематичних
свеобухватних података о студијским програмима i појединим
предметима који се фокусирају на родне студије и/или родну
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равноправност. Успостављање базе података о свим таквим
курсевима требало би да буде приоритет, као и развој одговарајућих
индикатора, специфичних за контекст, за праћење стања родне
равноправности у истраживачком садржају и наставним плановима
и програмима високог образовања.
С обзиром на овакве главне закључке анализе стања и утврђене
приоритете, мере и акције углавном ће се узајамно прожимати.
ЦИЉ

AКЦИЈА

ИЗГРАДЊА
ИНСТИТУЦИОНАЛ
НИХ КАПАЦИТЕТА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ОДГОВАРАЈУЋИХ
ПОДАТАКА,
УСПОСТАВЉАЊЕ
СИСТЕМАТСКИХ
ПРОЦЕДУРА И
ИНФОРМАЦИОНИХ
СИСТЕМА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ
ПРИКУПЉАЊА
ПОДАТАКА И
ПРЕМОШЋИВАЊА
НЕДОСТАТАКА У
ПОДАЦИМА

Успостављање система за
праћење развоја
академске каријере жена и
мушкараца (подаци који
садрже родну компоненту
о просечној старости
кандидата за избор у
звање), као и истраживача

ЈАЧАЊЕ
ВИДЉИВОСТИ
РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
И ПОДИЗАЊЕ
СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ
И ПРЕДНОСТИМА

Успостављање рутинске
процедуре за редовно и
систематско прикупљање
података о родном саставу
Сената и Савета
Универзитета у Београду
Успостављање рутинске
процедуре за редовно и
систематско прикупљање
података о родном саставу
универзитетских тела за
избор у звање
Прикупљање података о
свим акредитованим
студијским програмима и
појединачним предметима
о роду који се реализују на
Универзитету у Београду

Активности подизања
свести о обавезама
Универзитета у Београду
на међународном и
унутрашњем плану према
примени мера за

ОДГОВОРНОСТ

РЦУБ

Рeкторат

РЦУБ

Ректорат

Ректорат

РЕЗУЛТАТ
Индикатори
који садрже
родну
компоненту
су редовно
доступни

Индикатори
који садрже
родну
компоненту
су редовно
доступни
Индикатори
који садрже
родну
компоненту
су редовно
доступни
База
података о
свим
студијским
програмима
и
појединачни
м
предметима
о роду који
се реализују
на
Универзитет
у у Београду
је јавно
доступна
Подигнута
свест међу
запосленима
на
Универзитет
у у Београду
о значају и

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР
од
јануара
2019;
годишње
ажурирање

октобар 2018,
годишње

од
јануара
2019.

од
јануара
2019;
годишње
ажурирање

2019. и 2020.
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РОДНЕ РАВНОТЕЖЕ
НА СВИМ
НИВОИМА
УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ

ПРОМОВИСАЊЕ
РОДНЕ
РАЗНОВРСНОСТИ
МЕЂУ СВИМ
АКАДЕМСКИМ
ОСОБЉЕМ СА
СНАЖНИМ
НАГЛАСКОМ НА
УЧЕШЋЕ ЖЕНА У
ОРГАНИМА
ОДЛУЧИВАЊА И
ПРОЦЕСИМА
ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА, У СКЛАДУ
СА РЕЛЕВАНТНИМ
ПРАВНИМ
ПРОПИСИМА
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унапређење родне
равноправности
Успостављање сталног
тела за родну
равноправност на нивоу
Универзитета у Београду

Рeкторат

Програм менторства

Ректорат

предностима
родне
равнотеже
Уведена
позиција
одбора за
родну
равноправно
ст
Жене које
преузимају
вођство
промовисане
су као узори
младим
академским
радницама и
истраживачицама на
почетку
академске
каријере

2019.

2019. и 2020.

4. Мониторинг
План за постизање родне равноправности биће предмет
редовног годишњег праћења и евалуације, а Ректорат ће се
бавити операционализацијом, као и надзирањем примене акција
и степена остваривања резултата. Једном годишње (почевши од
2020. године), биће објављен извештај о оствареним резултатима
из плана примене. Акциони план и план примене за текућу годину
ће се годишње ажурирати.
(План Универзитета у Београду за постизање родне
равноправности усвојио је Сенат Универзитета у Београду на
седници одржаној 17.04.2019. године)
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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 88/17 и 73/18) и члана 43. тачка 31. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17. априла 2019. године донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената
у прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за
школску 2019/2020.годину, на студијске програме чији су носиоци
факултети у саставу Универзитета у Београду.
2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити
истакнути на веб страници Универзитета.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 06-1648/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и члана 43. тачка 31. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 207/19 и 201/18), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15. маја 2019. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
за упис студената на студије првог, другог и трећег степена
за школску 2019/2020.годину, на студијске програме чији су
носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
У конкурсу за упис на основне академске студије у школској
2019/2020. години, расписаном на седници Сената Универзитета
одржаној 17. априла 2019. године, додаје се студијски програм
основних академских студија Информационе технологије у
машинству (180 ЕСПБ), чији је носилац Машински факултет, а у
складу са акредитацијом програма број 612-00-00160/9/2018-03.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), и члана 84. став 2. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 201/18 и 207/19), на предлог наставно-научних већа, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. априла 2019.
године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2019/2020. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се
уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2019/2020. годину
- У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма
број 612-00-00045/8/2018-03 од 8. априла 2019. године на студијски
програм мастер академских студија Географски информациони
системи на Универзитету у Београду уписаће се 50 студената, на
Географском факултету, који је носилац наведеног студијског
програма.
- У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма
број 612-00-00109/7/2018-03 од 26. марта 2019. године на
студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска
биологија и хистологија на Универзитету у Београду уписаће се 5
самофинансирајућих студената, на Биолошком факултету, који је
носилац наведеног студијског програма.
- У складу са међународним уговором на интегрисане
академске студије Медицина на енглеском језику уписаће се
додатних 30 студената.
(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских
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програма који се финансирају из буџета за студијски програм
мастер академских студија Географски информациони системи,
чији носилац је Географски факултет – 10 студената из буџета.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 06-1648/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), и члана 84. став 2. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
201/18 и 207/19), на предлог Наставно-научног већа Машинског
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
15. маја 2019. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2019/2020. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се
уписују на студијски програм на Универзитету у Београду, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2019/2020. годину:
– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма
број 612-00-00160/9/2018-03 од 21. марта 2019. године на студијски
програм основних академских студија Информационе технологије
у машинству на Универзитету у Београду уписаће се 60 студената,
на Машинском факултету, који је носилац наведеног студијског
програма.
(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма
који се финансирају из буџета за студијски програм основних
академских студија Информационе технологије у машинству, чији
носилац је Машински факултет – 20 студената из буџета.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 15. маја 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
1. У циљу обезбеђивања транспарентног и компетентног
институционалног поступка, oвлашћује се ректорка Универзитета
да у име Универзитета поднесе жалбу Одбору за професионалну
етику на одлуку Наставно-научног већа Факултета организационих
наука, 05-01 бр.3/61 од 8. маја 2019. године, на основу иницијалних
жалби које Универзитету могу поднети сви запослени на
Универзитету који су у наставном или научном звању.
2. Одлука Наставно-научног већа Факултета организационих
наука из тачке 1. ове одлуке достављена је Универзитету 9. маја
2019. године. Жалба се може поднети Одбору за професионалну
етику у року од 15 дана, најкасније до 24. маја 2019. године.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) и
члана 18. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
208/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
априла 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис за школску
2019/2020. годину
I
За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др Петар Булат, проректор, председник Комисије
2. проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет
3. проф. др Предраг Иваниш, Електротехнички факултет
4. проф. др Саша Малков, Математички факултет
5. проф. др Милорад Мириловић, Факултет ветеринарске медицине
6. Данило Потпарић, студент проректор
7. Љиљана Дамјанов, стручна служба Универзитета
II
Универзитетска комисија за упис координира рад комисија
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа,
даје саопштења за јавност у вези са уписом за школску 2019/2020.
годину и обавља друге послове које јој повери Сенат Универзитета.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен
извештај о упису на Универзитет, који обухвата информацију о
броју уписаних студената, проблемима који су настали током
уписа, предлозима мера за побољшање квалитета уписа и другим
релевантним подацима.
III
Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице
Сената, на основу нових одлука Комисије за акредитацију и одлука
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наставно-научних већа, да допуни расписани Конкурс за упис
студената за школску 2019/2020. годину и о томе извести Сенат на
првој наредној седници.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 06-1648/6-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), а на предлог ректора,
Сенат Универзитета на седници одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
I
Разрешавају се чланства у Одбору за финансије:
1. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет, члан
2. Проф. др Петар Булат, Медицински факултет, члан
3. Проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет, члан
4. Проф. др Гордана Илић Попов, Правни факултет, члан
5. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих
наука, члан
6. Проф. др Петар Марин, Биолошки факултет, члан
II
За чланове Одбора за финасије именују се:
1. Проф. др Жељко Томановић, Биолошки факултет, члан
2. Проф. др Ратко Ристић, Шумарски факултет, члан
3. Проф. др Владан Кузмановић, Грађевински факултет, члан
4. Проф. др Алекса Марковић, Стоматолошки факултет, члан
5. Проф. др Љиљана Марковић, Филолошки факултет, члан
6. Проф. др Саша Јаковљевић, Факултет спорта и физичког
васпитања, члан
III
Председник Одбора за финансије је проф. др Гордана Илић
Попов, проректорка за финансије.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 06-1648/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 61. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018 и 207/19) и члана
6. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну
етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду
бр. 193/16, 199/17 и 203/18), а на предлог ректора Универзитета,
Сенат Универзитета на седници одржаној 17.04.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
Члан 1.
Разрешавају се, на лични захтев, чланства у Одбору за
професионалну етику:
– Проф. др Јела Милић, Фармацеутски факултет, заменик
члана, представник групације медицинских наука и
– Др Бојан Радак, Институт за нуклеарне науке Винча, члан,
представник института.
Члан 2.
За члана и заменика члана Одбора за професионалну етику
именују се:
– Проф. др Весна Спасојевић-Калимановска, Фармацеутски
факултет, заменик члана, представник групације медицинских
наука и
– Др Мирјана Чомор, Институт за нуклеарне науке Винча,
члан, представник института.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 6-1648/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19) и
члана 15. Правилника о Дисциплинској одговорности студената
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 15.05.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I
чланства

Разрешавају се
у Дисциплинској комисији
Универзитета:
– Проф. др Владан Петров, Правни факултет, председник
– Проф. др Игор Вуковић, Правни факултет, члан и заменик
председника
– Проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука,
заменик члана
– Проф. др Дејан Тошић, Електротехнички факултет, члан
– Проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки, заменик
члана
– Проф. др Данијела Стефановић, Филозофски факултет,
члан
– Проф. др Вељко Брборић, Филолошки факултет, заменик
члана
– Проф. др Љиљана Јанковић, Стоматолошки факултет, члан
– Проф. др Милан Дражић, Математички факултет, заменик
члана
II
За чланове Дисциплинске комисије Универзитета именују се:
– Проф. др Наташа Делић, Правни факултет, председник
– Проф. др Игор Вуковић, Правни факултет, члан и заменик
председника
– Проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука,
заменик члана
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– Проф. др Радица Прокић Цветковић, Машински факултет,
члан
– Проф. др Невенка Бошковић Враголовић, Технолошкометалуршки, заменик члана
– Проф. др Биљана Бодрошки, Филозофски факултет, члан
– Проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет,
заменик члана
– Проф. др Мирјана Ивановић, Стоматолошки факултет, члан
– Проф. др Милан Дражић, Математички факултет, заменик
члана
III
Комисија се именује на период од три године.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/7-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19) и члана
8. Правилника о додели признања Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07 и 163/11), Сенат
Универзитета на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
I
Разрешавају се чланства у Комисији за универзитетска
признања:
1. проф. др Младен Лазић, Филозофски факултет, члан
2. проф. др Весна Половина, Филолошки факултет, члан
3. проф. др Радивој Митровић, Машински факултет, члан
4. проф. др Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет,
члан
5. др Горан Познановић, Институт за биолошка истраживања
„С.С.“, члан
6. проф. др Небојша Лалић, Медицински факултет, члан
II
За чланове Комисије за универзитетска признања именују се:
1. проф. др Дејан Филиповић, Географски факултет, члан
2. проф. др Радивоје Митровић, Машински факултет, члан
3. проф. др Набојша Лалић, Медицински факултет, члан
4. др Мирјана Михаиловић, Институт за биолошка
истраживања, члан
5. проф. др Милан Вукомановић, Филозофски факултет, члан
6. проф. др Петар Ускоковић, Технолошко-металуршки
факултет, члан
III
Председник Комисије је проф. др Петар Марин, проректор
задужен за науку.
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IV
Комисија се именује на период од три године.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/9-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 8. Правилника о раду етичких комисија и
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ број 193/16, 199/17 и 203/18), а на
предлог ректорског колегијума, Сенат Универзитета на седници
одржаној 15.05.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТА
За чланове Етичког одбора Универзитета именују се:
1. Проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких
наука, председник Етичког одбора
2. Проф. др Владимир Цветковић, декан Факултета
безбедности, заменик председника Етичког одбора
3. Проф. др Слађана Шобајић, декан Фармацеутског
факултета, члан Етичког одбора
4. Проф. др Небојша Бојовић, декан Саобраћајног факултета,
члан Етичког одбора
5. Проф. др Гордана Ћирић Марјановић, декан Факултета за
физичку хемију, члан Етичког одбора.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/8-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), а у
складу са Планом Универзитета у Београду за постизање родне
равноправности, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ
За чланове Одбора за родну равноправност на Универзитету
именују се:
1. проф. др Петар Марин, проректор Универзитета,
председник Одбора,
2. проф. др Марија Бабовић, Филозофски факултет,
3. проф. др Јелена Милашин, Стоматолошки факултет,
4. проф. др Миланка Ђипоровић Момчиловић, Шумарски
факултет,
5. др Валентина Јанев, Институт „Михајло Пупин",
6. проф. др Драган Станојевић, Филозофски факултет,
7. проф. др Љиљана Дамјановић, Факултет за физичку хемију,
8. др Адриана Захаријевић, Институт за филозофију и
друштвену теорију,
9. проф. др Драгослава Стојиљковић, Машински факултет,
10. проф. др Данијела Кировски, Факултет ветеринарске
медицине,
11. Владимир Марковић, запослен у Стручној служби
Универзитета,
12. Јелена Новаковић, генерална секретарка Студентског
парламента Универзитета.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 06-2067/6-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 1. тачка 57. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/2018 и
207/2019) и Уговора број 612-1464/2-15 од 29. априла 2015. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. маја 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
ПРЕДЛАЖУ СЕ чланови Скупштине Друштва с ограниченом
одговорношћу „Научно-технолошки парк Београд“, представници
Универзитета у Београду:
– проф. др Иванка Поповић и
– проф. др Ненад Зрнић.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 2464/4-19)
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, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 17.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Шумарског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Шумарског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 14.03.2019.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Шумарског факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 14.03.2019. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 15.04.2019. год., разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Шумарског факултета
са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.04.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 17.04.2019. године; Број:61212-1264/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

38

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 17.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Фармацеутског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Фармацеутског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.01.2019.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Фармацеутског факултета, који је донео Савет Факултета
на седници одржаној 24.01.2019. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 15.04.2019. год., разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Фармацеутског
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.04.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 17.04.2019. године; Број:61212-479/2-19)
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, 27/18 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 15.05.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Филозофског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Филозофског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 23.11.2018.
године, осим одредбе члана 129. став 2. Статута Факултета, која
није усаглашена са одредбом члана 8. став 2. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 200/17), који је донет сагласно члану 43. став 1. тачка 19.
Статута Универзитета и примењује се на све факултете у саставу
Универзитета.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Филозофског факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 23.11.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.05.2019. год., разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Филозофског
факултета са Статутом Универзитета, осим одредбе члана 129.
став 2. Статута Факултета, која није усаглашена са одредбом
члана 8. став 2. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивању радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 200/17).
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.05.2019. године,
прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61212-5380/2-19)
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 и 73/18), члана 43.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких
наука број: 61201-2048/2-19 од 8. маја 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Електротехника и рачунарство, на српском и
енглеском језику (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Електротехнички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет је дана 6. маја 2019. 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 61200-00501/2013-04 од 12. априла 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 23. априла 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године размотрило је предлог Факултета
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61201-2048/3-19)
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 и 73/18), члана 43.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких
наука број: 61201-2050/2-19 од 8. маја 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Електротехника и рачунарство, на српском и
енглеском језику (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Електротехнички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет је дана 6. маја 2019. 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 61200-00501/2013-04 од 12. априла 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 9. априла 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године размотрило је предлог Факултета
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61201-2050/3-19)
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 и 73/18), члана 43.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких
наука број: 61201-2049/2-19 од 8. маја 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Електротехника и рачунарство, на
српском и енглеском језику (обим 180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Електротехнички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет је дана 6. маја 2019. 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 61200-00501/2013-04 од 12. априла 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 9. априла 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године размотрило је предлог Факултета
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61201-2049/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), члана 147. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18 и 207/19) и члана 8. Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса ("Гласник
Универзитетa у Београду", број 206/18), на предлог Технолошкометалуршког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 17. априла 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Ендреу Ромхањиу, редовном професору
Универзитета у Београду – Технолошко-металуршки факултет, у
пензији, додељује се звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Ендреу Ромхањиу, редовном
професору у пензији, додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 20. фебруара 2019. године, образовао је
Стручну комисију за припрему реферата са предлогом одлуке
за доделу звања професор емеритус у саставу: др Карло Раић,
редовни професор, др Миљана Поповић, редовни професор, др
Ненад Радовић, редовни професор, др Татјана Волков-Хусовић,
редовни професор и др Мирјана Филиповић, сви са Технолошкометалуршког факултета.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Ендреу Ромхањиу, дана 6. марта 2019. године.
Реферат и предлог одлуке објављен је на сајту Универзитета у
Београду дана 6. марта 2019. године уз напомену да увид јавности
траје 15 дана, односно до 21. марта 2019. године.
За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
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Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
априла 2019. године, тајним гласањем, одлучио је као што је
наведено у изреци ове одлуке.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 61202-431/2-19)
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 Филолошког факултета,
број: 548/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1112/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Вељковић Станковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за
ужу научну област Српски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српски језик, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2018. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Вељковић
Станковић изабере у звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се
др Драгана Вељковић Станковић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1112/3-19)
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 Филолошког факултета,
број: 549/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1121/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Маринковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Туркологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Туркологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.12.2018. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Маринковић
изабере у звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се др
Мирјана Маринковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1121/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Филолошког факултета,
број: 550/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1122/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ксенија Ајкут у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Туркологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Туркологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.12.2018. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ксенија Ајкут изабере у
звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се
др Ксенија Ајкут може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1122/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Филолошког факултета,
број: 551/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1123/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Милановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за
ужу научну област Српски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српски језик, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.12.2018. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Милановић
изабере у звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да
се др Александар Милановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1123/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Филолошког факултета,
број: 552/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1124/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душица Тодоровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Италијанистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Италијанистика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.01.2019. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душица Тодоровић изабере
у звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се
др Душица Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1124/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Филолошког факултета, број: 553/1 од 06.03.2019. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-1125/2-19 од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелисавета Милојевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за
ужу научну област Англистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Англистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.02.2019. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Јелисавета Милојевић
изабере у звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 11.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење
да се др Јелисавета Милојевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1125/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 16/3/25 од 11.03.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1209/2-19
од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Богавац у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну
област Педагогија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 12.10.2018. године у листу
„Службени гласник РС“ 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 19.12.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 11.03.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Богавац изабере у
звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 12.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се
др Драгана Богавац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1209/3-19)
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 Православног богословског
факултета, број: 0104-84/4 од 18.02.2019. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612021148/2-19 од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Драгутиновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Православни богословски
факултет, за ужу научну област Библистика/Тежиште истраживања:
Свето Писмо Новог Завета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Православни богословски факултет је дана 05.12.2018.
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Библистика/Тежиште
истраживања: Свето Писмо Новог Завета, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.01.2019. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Православног
богословског факултета, на седници одржаној дана 18.02.2019.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.

61

године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Предраг Драгутиновић изабере у звање редовног професора.
Православни богословски факултет је дана 11.03.2019.
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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење
да се др Предраг Драгутиновић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Православног богословског 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1148/3-19)
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: 21/14 од 26.02.2019. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-1129/2-19 од 19.03.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светлана Каљача у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Олигофренологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
05.12.2018. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Олигофренологија,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.02.2019. 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 26.02.2019.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Светлана Каљача изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
05.03.2019. 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 12.03.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.03.2019. године дало је мишљење да се
др Светлана Каљача може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1129/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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, 199/17 и
203/18), а на предлог Изборног већа Факултета организационих
наука, број: 5/23 од 23.1.2019. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-04 број: 61202-616/219 од 18.2.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.4.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Тодорчевић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу
научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 3.10.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Математичке методе у
менаџменту и информатици, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.11.2018. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
организационих наука, на седници одржаној дана 23.1.2019.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Весна Тодорчевић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 1.2.2019. 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 11.2.2019.
године.
Веће научних области природоно-математичких наука, на
седници одржаној дана 18.2.2019. године дало је мишљење да се др
Весна Тодорчевић не може изабрати у звање редовног професора.
Веће је након дискусије и разматрања расположиве документације
подржало став матичног Математичког факултета, који није дао
позитивно мишљење да се др Весна Тодорчевић изабере у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године одложио је доношење одлуке по предлогу Факултета
организационих наука и затражио од Већа научних области
природно-математичких наука да у року од 30 дана од дана
достављања закључка поново размотри предлог Изборног већа
Факултета организационих наука и да мишљење о томе да ли
проф. др Весна Тодорчевић испуњава услове за избор у звање
редовног професора прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, јасно
и недвосмислено образложи, у складу са чланом 24. став 2.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду.
Сенат Универзитета на седници одржаној дана 17.4.2019.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и
мишљење Већа научних области природно-математичких наука
од 18.2.2019. године и на основу расположиве документације, c
обзиром да седница Већа научних области природно-математичких
наука није заказана у року прописаним наведеним закључком,
утврдио да Весна Тодорчевић 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.

66

Гласник Универзитета у Београду

Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 40 присутних
чланова, за избор др Весне Тодорчевић у звање редовног
професора гласало је 27 чланова Сената, 7 чланова Сената је било
„уздржано“, 3 члана Сената гласало је „против“ и 3 члана Сената
није приступило гласању. За избор у звање редовног професора је
било потребно 24 гласа „за“.
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, 17.04.2019. године; Број: 61202-616/4-19)
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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ1 85/11 од 21. фебруара
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-960/2-19 од 25.3.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.4.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Раде Токалић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Рударски радови, израда подземних просторија и
рударски материјали.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 31.10.2018. године,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Рударски радови, израда подземних просторија и
рударски материјали, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.1.2019. године,
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 21.2.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Раде Токалић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 28.2.2019. 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 18.3.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.3.2019. године дало је мишљење да се др Раде Токалић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.4.2019.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-960/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.
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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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ6 89/10 од 21. фебруара
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-959/2-19 од 25.3.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.4.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Животић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Економска геологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 5.12.2018. године,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Економска геологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.1.2019. године,
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 21.2.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Животић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 28.2.2019. 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 18.3.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.3.2019. године дало је мишљење да се др Драгана Животић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.4.2019.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-959/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.
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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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Техничког факултета у Бору, број: VI/5-26-ИВ-1 од 24. марта
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1353/2-19 од 25.3.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 17.4.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Миодраг Жикић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу
научну област Рударство и геологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 28.11.2018. године, у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Рударство и геологија, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.2.2019. 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 24.3.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Миодраг Жикић изабере
у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 18.3.2019. 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 18.3.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.3.2019. године дало је мишљење да се др Миодраг Жикић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.4.2019.
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.
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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1353/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.

73

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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/12 од 7. марта
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1359/2-19 од 25.3.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 17.4.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љубица Миловић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет,
за ужу научну област Машинство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 24.11.2018.
године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Машинство, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.1.2019. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошкометалуршког факултета, на седници одржаној дана 7.3.2019.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Љубица Миловић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18.3.2019. 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 18.3.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.3.2019. године дало је мишљење да се др Љубица Миловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.4.2019.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1359/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.
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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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/11 од 7. марта
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1360/2-19 од 25.3.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 17.4.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Никола Никачевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет,
за ужу научну област Хемијско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 14.11.2018.
године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8.1.2019. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошкометалуршког факултета, на седници одржаној дана 7.3.2019.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Никола Никачевић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18.3.2019. 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 18.3.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.3.2019. године дало је мишљење да се др Никола Никачевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.4.2019.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1360/3-19)
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), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), чл. 42. тач. 22., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), чл. 21. 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
Архитектонског факултета, број: 01-500/2-3.1 од 11.03.2019. године и
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 61202-1431/2-19 од 02.04.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ Горан Војводић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу
уметничку област Архитектонско пројектовање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 23.01.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.02.2019. године у
дневном листу „Политика“ и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског
факултета, на седници одржаној дана 11.03.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат Горан Војводић
изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 26.03.2019. 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 26.03.2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 02.04.2019. године дало је мишљење да се
Горан Војводић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Архитектонског 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 и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 61202-1431/3-19)
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 Географског факултета,
број: 68 од 07.02.2019. године и мишљења Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-1431/2-19 од
02.04.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Пеулић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну
област Општа географија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 12.12.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа географија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.01.2019. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 07.02.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Пеулић изабере
у звање редовног професора.
Географски факултет је дана 06.03.2019. 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 26.03.2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 02.04.2019. године дало је мишљење да се
др Александар Пеулић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане и 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1253/3-19)
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: 420/5-2/1 од 28.02.2019. године и мишљења Већа научних
области биотехничких наука, број: 61202-1022/2-19 од 12.03.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.04.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Илија Ђекић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Управљање безбедношћу и квалитетом хране.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 18.07.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Управљање безбедношћу и квалитетом хране,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.01.2019. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 28.02.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Илија Ђекић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.03.2019. 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 05.03.2019.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 12.03.2019. године дало је мишљење да се др Илија
Ђекић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2019.
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, 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, 17.04.2019. године; Број: 61202-1022/3-19)
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. 22. и чл. 44. ст. 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18 и 207/19), 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 203/18), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 2280/12 од 27.3.2019.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01
број: 61202-1728/2-19 од 16.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Андрија Богдановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина(хематологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Интерна медицина(хематологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Андрија Богдановић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Андрија
Богдановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1728/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1729/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ана Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Гинекологија и акушерство.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ана Јовановић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Ана
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1729/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.
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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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1730/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Петронијевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Гинекологија и акушерство.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Петронијевић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Милош
Петронијевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1730/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1731/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Плешинац у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Гинекологија и акушерство.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Плешинац изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Снежана
Плешинац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1731/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1729/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милан Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 21.11.2018. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Јовановић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др милан
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1732/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1733/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Јотић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Интерна медицина(ендокринологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александра Јотић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др
Александра Јотић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1733/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1734/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ђуро Мацут у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Интерна медицина(ендокринологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Интерна медицина(ендокринологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Ђуро Мацут изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Ђуро
Мацут може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1734/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1735/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милица Лазовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Физикална медицина и рехабилитација.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област област Физикална медицина и рехабилитација.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милица Лазовић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Милица
Лазовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1735/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1736/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марија Лукач у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Хирургија са анестезиологијом(дечја хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Хирургија са анестезиологијом(дечја
хирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Лукач изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Марија
Лукач може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године;Број: 61202-1736/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1737/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радован Манојловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Хирургија са анестезиологијом(ортопедија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област област Хирургија са
анестезиологијом(ортопедија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Радован Манојловић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Радован
Манојловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1737/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1738/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зорица Милошевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Радиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Радиологија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Милошевић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Зорица
Милошевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1738/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1739/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ружица Максимовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Радиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Радиологија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ружица Максимовић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Ружица
Максимовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1739/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1740/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Николић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
Хирургија са анестезиологијом(општа хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Хирургија са анестезиологијом(општа
хирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Николић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Дејан
Николић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1740/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1741/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душица Симић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом(анестезиологија са
реаниматологијом).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Хирургија са анестезиологијом(анест
езиологија са реаниматологијом).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душица Симић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Душица
Симић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1741/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1742/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Стевановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом(анестезиологија са
реаниматологијом).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област област Хирургија са анестезиологијом(анест
езиологија са реаниматологијом).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Стевановић
изабере у звање редовног професора.

112

Гласник Универзитета у Београду

Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Предраг
Стевановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1742/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
2280/12 од 27.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1743/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радан Стојановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.2.2019. 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 27.3.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Радан Стојановић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 4.4.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Радан
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1743/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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
203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета,
број: 416/1 од 7.3.2019. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, 02-01 број: 61202-1252/2-19 од 16.4.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сандра Везмар Ковачевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет,
за ужу научну област Фармакокинетика и клиничка фармација.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 16.1.2019. године у листу
„Послови“, на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.2.2019. године
објављивањем на сајту и у архиви Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 7.3.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Сандра ВЕзмар
Ковачевић изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 13.3.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Сандра
Везмар Ковачевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1252/3-19)
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. 22. и чл. 44. ст. 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18 и 207/19), 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 203/18), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-242 од
20.3.2019. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-1487/2-19 од 16.4.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радмила Марковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Исхрана и ботаника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 24.10.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Исхрана и ботаника.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.12.2018. године
објављивањем на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.3.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Радмила Марковић
изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 27.3.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Радмила
Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1487/3-19)
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. 22. и чл. 44.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18 и 207/19), 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 203/18), а на предлог Изборног већа Факултета ветеринарске
медицине, број: 01-28/2 од 20.3.2019. године и мишљења Већа
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1486/219 од 16.4.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Лазаревић Мацановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Радиолошка, ултразвучна и
ендоскопска дијагностика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 24.10.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Радиолошка, ултразвучна и
ендоскопска дијагностика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.1.2019. године
објављивањем на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.3.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Лазаревић
Мацановић изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 27.3.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Мирјана
Лазаревић Мацановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1486/3-19)
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. 22. и чл. 44. ст. 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18 и 207/19), 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 203/18), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-241 од
20.3.2019. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-1485/2-19 од 16.4.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Булајић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Хигијена и технологија млека.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 24.10.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хигијена и технологија млека.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2018. године
објављивањем на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.3.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Булајић
изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 27.3.2019. 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 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Снежана
Булајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1485/3-19)
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. 22. и чл. 44. ст. 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18 и 207/19), 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 203/18), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-240 од
20.3.2019. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-1484/2-19 од 16.4.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Димитријевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Хигијена и технологија меса.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 24.10.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хигијена и технологија меса.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2018. године
објављивањем на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.3.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана
Димитријевић изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 27.3.2019. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.

124

Гласник Универзитета у Београду

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 9.4.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 16.4.2019. године дало је мишљење да се др Мирјана
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 15.05.2019. године; Број: 61202-1484/3-19)
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 и 207/19), 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, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ5 96/14 од 21. марта
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1480/2-19 од 22.4.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 15.5.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сузана Ерић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Фундаментална и примењена минералогија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 2.1.2019. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фундаментална и примењена минералогија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8.2.2019. године, на
сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 21.3.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Сузана Ерић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 27.3.2019. 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 15.4.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 22.4.2019. године дало је мишљење да се др Сузана Ерић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.5.2019.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75.
Закона о високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1480/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 210, 17. јун 2019.

127

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
201/18), чл. 42. тач. 22., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), чл. 21. 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
Архитектонског факултета, број: 01-755/2-2.1 од 15.04.2019. године и
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 61202-1997/2-19 од 07.05.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15.05.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ана Радивојевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну
област Архитектонске конструкције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 13.02.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Архитектонске конструкције, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.03.2019. године у
дневном листу „Политика“ и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског
факултета, на седници одржаној дана 15.04.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ана Радивојевић
изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 25.04.2019. 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 25.04.2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 07.05.2019. године дало је мишљење да се
др Ана Радивојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2019.
године разматрао је захтев Архитектонског 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 и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1997/3-19)
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 Медицинског факултета, број: 10240/2 од 27.03.2019.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-1612/2-18 од 25.04.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15.05.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливер Стојковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хумана генетика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хумана генетика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.02.2019. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 27.03.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Оливер Стојковић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 04.04.2019. 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 18.04.2019.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 25.04.2019. године дало је мишљење да се др Оливер Стојковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2019.
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, па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1612/3-19)
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: 420/6-2/1 од 27.03.2019. године и мишљења Већа научних
области биотехничких наука, број: 61202-1521/2-19 од 16.04.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.05.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јасминка Миливојевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Посебно воћарство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 16.01.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Посебно воћарство, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.02.2019. 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 27.03.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јасминка
Миливојевић изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.04.2019. 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 09.04.2019.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 16.04.2019. године дало је мишљење да се др Јасминка
Миливојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2019.
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, па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1521/3-19)
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 и 207/19), 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 Фармацеутског факултета од 07.03.2019.
године, а поводом жалбе кандидата др Јелене Ракић број: 278/1
од 19.02.2019. године на одлуку Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-239/2-19 од 29.01.2019. године,
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на
седници одржаној 17.04.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Јелене
Ракић на одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 61202-239/2-19 од 29.01.2019. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области друштвенохуманистичких наука број: 61202-239/2-19 од 29.01.2019. године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 21.03.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента, за ужу научну
област Страни језик (Енглески језик), због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.11.2018. године
преко интернет стране и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 27.12.2018. године, донело
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Леонтина
Керничан изабере у звање доцента.
Фармацеутски факултет је дана 14.01.2019. 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 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године разматрало је захтев
Фармацеутског факултета и донело одлуку о избору др Леонтине
Керничан у звање доцента за ужу научну област Страни језик
(Енглески језик) 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
Правилникoм о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду.
Одлука Већа научних области друштвено-хуманистичких са
поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 01.02.2019. године.
На ову одлуку кандидат др Јелена Ракић благовремено је
изјавила жалбу, а Изборно веће Фармацеутског факултета је уз
жалбу кандидата доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.04.2019. године, разматрао је жалбу кандидата
др Јелене Ракић и мишљење Изборног већа Фармацеутског
факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога:
1. У жалби др Јелена Ракић указује да је ужа научна област
за коју је расписан конкурс Енглески језик, а да је кандидат др
Леонтина Керничан одбранила докторску дисертацију из уже
научне области Општа лингвистика, а не Англистика и позива
се на члан 7. Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, који дефинише
да кандидат који се први пут бира у звање доцента мора имати
докторску дисертацију из уже научне области за коју се бира.
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Конкурс је, у складу са чл. 105. Статута Фармацеутског
факултета расписан за „ужу научну област Страни језик (Енглески
језик)“ за предмете у домену енглеског језика фармацеутске
струке, што је и формулација и област која се не може, као што
то погрешно закључује др Јелена Ракић, поистоветити са ужом
научном облашћу Англистика (Енглески језик) коју дефинише
Статут Филолошког факултета Универзитета у Београду (Члан
20). Комисије за писање извештаја о кандидатима, морају се
руководити оценом релевантности докторске дисертације
кандидата пријављених на конкурс, као што је то чинила и
комисија Фармацеутског факултета, уважавајући чињеницу да обе
кандидаткиње имају одбрањену докторску дисертацију из области
филолошких наука, дакле један од услова који чине минималне
формалне законске услове. Но, суштински услов релевантности
задовољава само теза др Леонтине Керничан, која се бави
лингвистичким одликама развоја фармацеутске терминологије
у српском језику под утицајем фармацеутске терминологије
енглеског језика. С друге стране, теза др Јелене Ракић, која се бави
културолошким аспектима концептуализације прототипичних
емоција у енглеском језику, јесте из области англистичке
лингвистике, али ни на који начин није релевантна за енглески
језик фармацеутске струке. Комисија Фармацеутског факултета
је у свом закључку извештаја констатовала да обе кандидаткиње
задовољавају минималне законске услове, али да је предност дата
др Леонтини Керничан из претходно наведених разлога.
2. Даље, др Јелена Ракић покушава да оспори не само
валидност већ уопште и постојање докторске дисертације др
Леонтине Керничан истичући да наведена докторска дисертација
званично нигде не постоји и да се „не може пронаћи на
НаРДуС-у“. Нејасан је овај навод из жалбе, с обзиром да је теза
др Леонтине Керничан доступна у електронској форми на http://
uvidoc.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1574/Doktorat.pdf?sequence=2&isAllowed=y као и у штампаном облику у
институцијама задуженим за евиденцију и чување докторских
дисертација.
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3. У жалби се наводи да у достављеном решењу о
нострификацији дипломе Универзитета у Букурешту није наведено
са којим просеком се признаје стечена диплома, те да је Законом о
високом образовању прописано да за доцента може бити изабрано
лице које је претходне степене студија завршило са најнижом
просечном оценом 8. У жалби се даље тврди да фотокопија решења о
нострификацији није оверена од стране јавног бележника, већ да се
на фотокопији налази печат Филозофског факултета Универзитета
у Нишу и текст исписан руком „копија је верна оригиналу”.
Ниједан од ових навода не стоји.У извештају Комисије
указано је да је др Леонтина Керничан завршила основне
студије на Филолошком факултету у Букурешту 1998. године са
просечном оценом током студија 8,33. Ова диплома је призната
на Универзитету у Нишу 2001. године.Постдипломске студије на
истом факултету завршила је 2001. године са просечном оценом
9,33. Магистарска теза је одбрањена са оценом 10. Наведена
теза призната је 2002. године на Универзитету у Београду. У
персоналном досијеу др Леонтине Керничан налази комплетна
документација која је издата и оверена сходно прописима и која
потврђује испуњеност формалноправних услова за све досадашње
изборе у звања.
4. Подносилац жалбе др Јелена Ракић потенцира да
предложени кандидат др Леонтина Керничан нема ниједан рад
из категорије М20 и М51 из научне области за коју се бира, и
наводи да је услов за избор у звање доцента један објављен рад из
категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области
за коју се бира.
Ова примедба не стоји имајући у виду да је у сажетку
извештаја Комисије наведено да др Леонтина Керничан има
објављен рад из категорије М20:[1] Керничан Л. Мићић С. (2008)
Анализа неправилности у писању стручних радова на енглеском и
српском језику. Српски архив за целокупно лекарство, св. 3-4: 206210 (М23), што је и јавно доступно сваком заинтересованом лицу
на одговарајућем линку (вид. https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Kernican%20Leontina&samoar=#.XKSQ7qRx-
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2Uk). Што се тиче примедаба да је већина публикација у којима је
др Леонтина Керничан објављивала у категоризацији публикација
за медицинске науке и да то нису часописи „референтни за
ужу научну област Англистика“, Изборно веће је мишљења да
„референтност за ужу научну област Англистика“ не може бити
пресудна за конкурс који је расписан за наставника који треба да
предаје језик струке. Чињеница да су радови др Леонтине Керничан
из области језика струке и терминологије фармације (самостално
и/или у коауторству) објављивани у публикацијама категорисаним
за медицинске/фармацеутске науке и струке, само потврђује
да се у тим областима препознаје потреба и интересовање за
таква истраживања. Радови др Јелене Ракић, иако објављени у
часописима категорисаним за филолошке науке и свакако извесни
доприноси домаћој англистици, ни издалека нису релевантни за
област страних језика у функцији струке.
5. У погледу навода у жалби да ниједан члан комисије за
писање реферата није запослен на Фармацеутском факултету, који
је расписао конкурс, треба истаћи да је чланом 10. Правилника
о начину и поступку стицања звања и прописано да се комисија
састоји од три или пет наставника, односно истраживача од којих
већина мора бити из уже научне области, а да најмање један члан
комисије није у радном односу на Факултету. Дакле, сви чланови
Комисије могу бити у радном односу ван факултета, који је
расписао конкурс.
6. Подносилац жалбе др Јелена Ракић истовремено истиче да
се др Катарина Расулић, члан комисије, у школској 2018/19 налази
на плаћеном одсуству.Нејасно је на какву се неправилност овде
указује, с обзиром да мировање радног односа није предвиђено у
случају плаћеног одсуства као и да је проф. др Катарина Расулић,
према информацији Филолошког факултета Универзитета у
Београду чији је наставник, на дан именовања комисије вршила
своја права и обавезе из радног односа тј. није користила било који
облик одсуствовања са рада.
7. У жалби се такође износи да је Законом о високом
образовању прописан рок од девет месеци за окончање конкурса,
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као и да је рок истекао 21.12.2018. године, а да је Изборно веће
Фармацеутског факултета утврдило предлог за избор др Леонтине
Керничан у звање доцента 27.12.2018. године. Такође и Веће
научних области друштвено-хуманистичких наука је после девет
месеци донело одлуку о избору др Леонтине Керничан у звање
доцента
Сенат је мишљења да рок од девет месеци није преклузиван,
да је дат у интересу кандидата и да је у интересу и факултета и
кандидата да се и после овог рока конкурс настави и оконча, а не
да се поништи и распише нови конкурс.
8. У жалби се најзад наводи да одлука Изборног већа о
утврђивању предлога није сачињена у складу са чл. 16, 17, 18, 19.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, јер у образложењу
одлуке нису наведени разлози одлучујући за њено доношење.
Одлука садржи само таксативно наведен след корака, који су
предузимани од расписивања конкурса.
Имајући у виду да чланови 16, 17. и 18. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду регулишу поступање Изборног већа
на основу реферата комисије, а да је чланом 19. прописано да
образложење одлуке Изборног већа треба да садржи разлоге који
су били одлучујући за доношење такве одлуке, Сенат је мишљења
да је одлука Изборног већа о утврђивању предлога за избор
кандидата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за
ужу научну област Страни језик (Енглески језик) у потпуности
усклађена са одредбама Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду.У образложењу одлуке Изборног већа о утврђивању
предлога наведено је да је Комисија у реферату констатовала да
обе кандидаткиње испуњавају минималне услове за избор у звање
доцента. Узимајући у обзир све релевантне чињенице у вези са
академским квалификацијама, педагошким и научним радом,
Комисија је једногласно закључила да предност има др Леонтина
Керничан, с обзиром на њен укупан теоријско-научни и практични
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допринос домену енглеског као језика струке у фармацији, као и
богато четрнаестогодишње искуство у настави енглеског језика на
Фармацеутском факултету.
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 40 присутних чланова
Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе др Јелене Ракић
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било
је 40 чланова Сената.
На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 61202-239/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18 и 207/19), члана 27. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200/17) и
мишљења Изборног већа Факултета политичких наука број: 11622/1 од 7.3.2019. године, а поводом жалбе кандидата проф. др
Зорана Николића број: 61202-5715/3-18 од 25.1.2019. године на
одлуку Већа научних области правно-економских наука, 02-03
број: 61202-5715/2-18 од 18.12.2018. године, Сенат Универзитета,
поступајући као другостепени орган, на седници одржаној
17.4.2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена жалба кандидата проф.
др Зорана Николића на одлуку Већа научних области правноекономских наука 02-03 број: 61202-5715/2-18 од 18.12.2018.
године.
2. Ово решење је коначно.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 24.10.2018. године у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ од
24.10.2018. године, објавио конкурс за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких наука, због истека изборног
периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.11.2018. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 6.12.2018. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Дамњановић
изабере у звање ванредног професора.
Факултет политичких наука је дана 11.12.2018. 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 11.12.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука на седници
одржаној дана 18.12.2018. године разматрало је захтев Факултета
политичких наука и донело одлуку о избору др Иване Дамњановић
у звање ванредног професора за ужу научну област Политичка
теорија, политичка историја и методологија политичких наука 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 Правилником
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 20.12.2018. године.
На ову одлуку кандидат проф. др Зоран Николић је изјавио
жалбу, а Изборно веће Факултета политичких наука је уз жалбу
кандидата Сенату доставило и своје мишљење о наводима из жалбе.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.4.2019. године утврдио је следеће:
Чланом 27. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
прописано је да кандидат пријављен на конкурс за избор у звање
који није задовољан одлуком већа научних области може да
изјави жалбу Сенату, преко факултета, као и да се жалба доставља
факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
У мишљењу Изборног већа од 21.2.2019. године наведено
је да је проф. др Зоран Николић препоручено писмо којим му је
Факултет политичких наука доставио одлуку Већа научних области
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правно-економских наука, на коју је изјавио жалбу, преузео 16.
јануара 2019. године, што је евидентирано на повратници, тако да
је рок за подношење жалбе био 24. јануар 2019. године (четвртак).
Проф. др Зоран Николић је жалбу уложио деветог дана од дана
пријема одлуке, 25. јануара 2019. године, односно дан по протеку
рока од 8 дана предвиђеног за подношење жалбе.
Жалба је послата Сенату Универзитета у Београду
препорученом поштом и на коверти је наведен датум 25. јануар
2019. године. Жалба је у архиви Универзитета у Београду
евидентирана под бројем 61202-5715/3-18 и одмах је прослеђена
Факултету политичких наука где је и требало да буде достављена
од стране поносиоца жалбе.
У прилогу мишљења Изборног већа Факултета политичких
наука Универзитету су достављени сви релевантни докази.
На основу свега наведеног донето је решење као у изреци.
Сенат броји 46 чланова. Од 40 присутних чланова Сената у
моменту гласања, за доношење решења о одбацивању жалбе др
Зорана Николића гласало је свих 40 чланова Сената.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути радни спор.
(Београд, 17.04.2019. године; Број: 61202-5715/5-18)
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 и 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19)
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 Електротехничког
факултета у Београду, број: 281 од 25. фебруара 2019. године и
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 61202895/2-18 од 8. маја 2019. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владимир Терзија, редовни професор на University of Manchester, Манчестер, Велика Британија, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет доставио је образложени предлог
број: 281 од 25. фебруара 2019. године да се проф. др Владимир
Терзија, редовни професор на University of Manchester, School of
Electrical and Electronic Engineering, Манчестер, Велика Британија,
изабере у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године, разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-895/3-18)
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 и 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19)
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 Електротехничког
факултета у Београду, број: 429/4 од 22. априла 2019. године и
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 612021941/2-19 од 8. маја 2019. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Машановић, професор (reader) на University of Southampton, Велика Британија, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет доставио је образложени
предлог број: 429/4 од 22. априла 2019. године да се проф. др
Горан Машановић, редовни професор на University of Southampton, Велика Британија, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године, разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1941/3-19)
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 и 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19)
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 Електротехничког
факултета у Београду, број: 281 од 25. фебруара 2019. године и
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 61202896/2-18 од 8. маја 2019. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Станковић, редовни професор на
Tufts University, САД, у звање гостујућег професора Универзитета
у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет доставио је образложени предлог
број: 281 од 25. фебруара 2019. године да се проф. др Александар
Станковић, редовни професор на Tufts University, Department
of Electrical and Computer Engineering, САД, изабере у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. маја 2019. године, разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-896/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

146

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Географског
факултета, број 213/2, са седнице од 18. априла 2019. године и
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 61202-2024/2-19 од 7.5.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Мирку Грчићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Географског факултета, на седници
одржаној 18. априла 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Мирку Грчићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука је на
седници одржаној 7.5.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Географског факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-2024/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Стоматолошког факултета, број 3/103, са седнице од 13. новембра
2018. године и мишљења Већа научних области медицинских наука,
број: 61202-5201/2-18 од 16.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Мирославу Вукадиновићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Стоматолошки факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Стоматолошког факултета, на седници
одржаној 13. новембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Мирославу Вукадиновићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области медицинских наука је на седници
одржаној 16.4.2019. године, разматрало предлог Наставно-научног
већа Стоматолошког факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-5201/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Биолошког факултета, број 15/59, са седнице од 8. марта
2019. године и мишљења Већа научних области природних наука,
број: 61202-1199/2-19 од 25.4.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Јелени Вукојевић, редовном професору Универзитета у
Београду – Биолошки факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Биолошког факултета, на седници
одржаној 8. марта 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Јелени Вукојевић, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области природних наука је на седници
одржаној 25.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Биолошког факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1199/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Саобраћајног факултета, број 141/2, са седнице од 12. фебруара
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-728/2-19 од 22.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Слободану Зечевићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 12. фебруара 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Слободану Зечевићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области техничких наука је на седници
одржаној 22.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Саобраћајног факултета и дало позитивно мишљење
о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-728/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Саобраћајног факултета, број 143/2, са седнице од 12. фебруара
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-729/2-19 од 22.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Драгутину Костићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 12. фебруара 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Драгутину Костићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области техничких наука је на седници
одржаној 22.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Саобраћајног факултета и дало позитивно мишљење
о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-729/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног
факултета, број 177/2, са седнице од 12. марта 2019. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-1201/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Гордани Димковић-Телебаковић, редовном професору
Универзитета у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 12. марта 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Гордани Димковић-Телебаковић, за две школске године,
2019/2020 и 2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
је на седници одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Саобраћајног факултета и дало позитивно
мишљење о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1201/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Филозофског факултета, број 2132/1-IV/III-1, са седнице од 20.
децембра 2018. године и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-5858/2-18 од 23.4.2019. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. маја 2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
Др Милану Ристовићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 20. децембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Милану Ристовићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
је на седници одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Филозофског факултета и дало позитивно
мишљење о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-5858/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Филозофског факултета, број 2132/1-IV/III-2, са седнице од 20.
децембра 2018. године и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-5857/2-18 од 23.4.2019. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. маја 2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
Др Радивоју Радићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 20. децембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Радивоју Радићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
је на седници одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Филозофског факултета и дало позитивно
мишљење о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-5857/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Филолошког
факултета, број 3444/1, са седнице од 5. децембра 2018. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-446/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Јулијани Вучо, редовном професору Универзитета у
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници
одржаној 5. децембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Јулијани Вучо, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
је на седници одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Филолошког факултета и дало позитивно
мишљење о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-446/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног
већа Православног богословског факултета, број 0104-84/7, са
седнице од 18. фебруара 2019. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1091/2-19 од
23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. маја
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Радомиру Поповићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Православни богословски факултет, продужaва се радни
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Православног богословског факултета,
на седници одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Радомиру Поповићу, за две школске године,
2019/2020 и 2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на
седници одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Православног богословског факултета и дало позитивно
мишљење о испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1091/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Правног факултета, број 259/4, са седнице од 25. фебруара 2019.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1180/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Марији Драшкић, редовном професору Универзитета
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета, на седници
одржаној 25. фебруара 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Марији Драшкић, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставно-научног
већа Правног факултета и дало позитивно мишљење о испуњености
услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1180/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Правног факултета, број 334/3, са седнице од 25. фебруара 2019.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1179/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Драгици Вујадиновић, редовном професору Универзитета
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета, на седници
одржаној 25. фебруара 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Драгици Вујадиновић, за две школске године, 2019/2020
и 2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставно-научног
већа Правног факултета и дало позитивно мишљење о испуњености
услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1179/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Економског факултета, број 538/1, са седнице од 13. фебруара 2019.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-766/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Миомиру Јакшићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 13. фебруара 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Миомиру Јакшићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Економског факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-766/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Економског факултета, број 1137/1, са седнице од 13. марта 2019.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1854/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Бошку Живковићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 13. марта 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Бошку Живковићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Економског факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1854/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС", број: 88/17 и 73/18), члана 151. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18 и
207/19), члана 9. став 1. тачка 6. Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Економског факултета, број 1137/2, са седнице од 13. марта 2019.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1796/2-19 од 23.4.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 15. маја 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Александру Живковићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 13. марта 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Александру Живковићу, за две школске године, 2019/2020
и 2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 23.4.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Економског факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и мишљење
Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 15.05.2019. године; Број: 61202-1796/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 7. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19), а
на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/V-7.119 од 18. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 17. априла 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Историја и филозофија природних
наука и технологије
1. Разрешава се чланстава у Програмском савету:
– др Ђуро Кутлача, научни саветник, Институт „Михајло
Пупин“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На предлог председника Програмског савета, професора
Александра Седмака, на седници одрженој 5.12.2018. године
присутни чланови Програмског савета (6) су гласањем 4 „за“ и 1
„уздржан“ одлучили да предложе да се др Ђуро Кутлача, научни
саветник, разреши чланства у Програмском савету студијског
прграма Историја и филозофија природних наука и технологије.
Основни разлози су, како се наводи у предлогу Програмског
савета, претходне несугласице у раду, као и непремостиве разлике
у тумачењу научног доприноса докторске дисертације Нене
Васојевић.
(Београд, 17.04.2019. годне; Број: 06-1648/71/2-1)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

