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На основу члана 127. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – други закон и 73/2018) и члана
43. Статута Универзитета у Београду, Сенат Универзитета, на
седници одржаној дана 11.9.2019. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПОНИШТАВАЊА ДИПЛОМЕ
И ДОДАТКА ДИПЛОМИ
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређује поступак поништавања
дипломе и додатка дипломи (у даљем тексту: диплома), која је
стечена на Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет).
Поступак поништавања дипломе спроводи се у складу са
законом, Правилником о поступку утврђивања неакадемског
понашања у изради писаних радова и овим правилником.
Члан 2.
Диплома је ништава и Универзитет је увек може поништити:
1) ако је потписана од неовлашћеног лица;
2) ако ималац дипломе није испунио све испитне обавезе на
начин и по поступку утврђеним законом и студијским програмом
високошколске установе;
3) ако ималац дипломе није испуњавао услове за упис на
студије првог, другог или трећег степена, односно услове за
стицање одговарајућег академског или научног назива.
Универзитет поништава диплому о стеченом првом и другом
степену академских и струковних студија, као и диплому о стеченом
академском називу магистра, у складу са овим правилником ако
утврди да завршни рад није резултат самосталног рада кандидата.
Универзитет поништава диплому о стеченом научном
називу доктора наука у складу са овим правилником ако утврди
да докторска дисертација није оригиналан научни резултат рада
кандидата.
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II Поступак поништавања дипломе
1. Подношење захтева
Члан 3.
Захтев за поништавање дипломе подноси се Сенату
Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Захтев може поднети свако лице које има сазнања да постоје
разлози из члана 2. став 1. овог правилника.
Захтев треба да буде јасно одређен и у њему треба да буду
наведени и образложени елементи који указују на постојање
разлога за поништавање дипломе.
Члан 4.
Ректор именује ad hoc комисију (у даљем тексту: Комисија) у
року од 8 дана од пријема захтева.
Комисија има пет чланова и чине је проректор за наставу и
по један наставник са сваке групације факултета.
Председник Комисије је проректор за наставу.
Стручо-административне послове за потребе Комисије
обавља самостални стручнотехнички сарадник за студије и
студентска питања (послови признавања и издавања јавних
исправа) у Стручној служби Универзитета.
Члан 5.
Када Комисија нађе да је захтев непотпун у смислу члана 3.
став 3. овог правилника вратиће захтев подносиоцу и одредити рок
за отклањање недостатака.
Уколико се у остављеном року не отклоне недостаци,
Комисија ће донети решење о одбацивању захтева и доставити га
подносиоцу захтева.
Уредан захтев Комисија упућује факултету.
Комисија ће упутити факултету и захтев који садржи
неодстатке, који у остављеном року нису отклоњени, уколико
оцени да и поред недостатака постоје оправдани разлози да се
настави поступак поништавања дипломе.
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2. Поступак на факултету
Члан 6.
Факултет доставља захтев имаоцу дипломе да се писано
изјасни у року од 8 дана од пријема захтева.
Уколико се у остављеном року ималац дипломе не изјасни,
факултет поступа по захтеву и без изјашњења.
Члан 7.
На основу података из службене евиденције и чињеница од
значаја наставно-научно веће факултета може предложити:
1) да се одбије захтев као неоснован,
2) да се диплома поништи, ако је захтев основан.
Предлог одлуке из става 1. овог члана са комплетном
документацијом наставно-научно веће факултета доставља
Комисији, најкасније у року од 60 дана од дана пријема захтева.
3. Поступак на Универзитету
Члан 8.
Комисија своје мишљење о предлогу одлуке из члана 7. овог
правилника доставља Сенату, са комплетном документацијом.
Сенат може донети:
1) одлуку о одбијању захтева, ако утврди да је захтев неоснован,
2) одлуку о поништавању дипломе, ако утврди да је захтев
основан.
Члан 9.
Одлука из члана 8. овог правилника доставља се Комисији,
имаоцу дипломе, подносиоцу захтева и факултету на коме је
диплома стечена.
4. Поступак по жалби
Члан 10.
Ималац дипломе и подносилац захтева могу изјавити жалбу
Сенату, преко Комисије, у року од 8 дана од пријема одлуке Сената
из члaна 8. овог правилника.
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Комисија се изјашњава о наводима из жалбе и у року од 30
дана од дана пријема жалбе, доставља жалбу и мишљење Сенату.
Уколико Сенат оцени да су за одлучивање по жалби потребна
додатна појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке.
Одлучујући по жалби, Сенат може:
1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило
неовлашћено лице;
2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована и потврдити
првостепену одлуку;
3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба
основана.
Одлука из става 4. овог члана доставља се Комисији, имаоцу
дипломе, подносиоцу захтева и факултету на коме је диплома
стечена.
Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути
управни спор.
5. Посебне одредбе које се односе на поступак поништавања
дипломе ако завршни рад није резултат самосталног рада
кандидата, односно докторска дисертација није оригиналан
научни резултат рада кандидата
Члан 11.
Поступак утврђивања неакадемског понашања у изради
дипломског или завршног рада, мастер рада, специјалистичког
рада, магистарског рада или докторске дисертације води се у складу
са Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у
изради писаних радова.
Након спроведеног поступка, коначна одлука којом је
утврђено да рад из става 1. овог члана није резултат самосталног
рада или оригиналног научног рада, доставља се Сенату ради
доношења одлуке о поништавању дипломе.
Одлука о поништавању дипломе доставља се имаоцу дипломе
и факултету на коме је диплома стечена.
Одлука о поништавању дипломе је коначна и против ње се
може покренути управни спор.
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6. Eвиденција и оглашавање
Члан 12.
Коначну одлуку о поништавању дипломе Комисија, односно
Сенат, доставља Сектору за студије и науку ради уношења у
евиденцију коју води Универзитет.
Универзитет оглашава поништавање дипломе у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
III Завршне одредбе
Члан 13.
Одредбе овог правилника сходно се примењују на студије
при Универзитету.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 11. 09. 2019. године; Број: 61212-3623/1-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 173. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је
Званично тумачење одредбе члана 20.
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА
ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Одредбе члана 20. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр: 200/17 и 210/19)
гласе:
„Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није
задовољан одлуком о обустављању поступка, може да изјави жалбу
изборном већу факултета, у року од осам дана од дана достављања
одлуке.
Одлучујући по жалби, изборно веће може:
1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило
неовлашћено лице.
2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована.
3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба
основана.
Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у
радном спору.“
У наведеном члану постоји правна празнина код начина
одлучивања, односно састава и гласања изборног већа, те аналогно
треба применити одредбу члана 18. Правилника којом је прописано
да изборно веће, када одлучује у првом степену, доноси одлуке
већином гласова од укупног броја наставника који су у истом или
вишем звању од звања у које се наставник бира, при чему је потребно
присуство две трећине чланова изборног већа који имају право да
гласају. Ово стога што између уређене ситуације (доношење одлуке
о утврђивању предлога за избор у наставничко звање) и неуређене
ситуације (одлучивање о жалби на одлуку изборног већа) постоји
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сличност која оправдава примену аналогије, односно логично је да
се исто правило у погледу састава и гласања изборног већа у првом
степену, примењује и онда када изборно веће одлучује у другом
степену, по жалби, будући да изборно веће одлучујући по жалби
може, између осталог и да преиначи своју првостепену одлуку.
На основу наведеног, одредбе члана 20. овог правилника, у
погледу начина одлучивања, треба тумачити тако да изборно веће
и у другом степену доноси одлуке већином гласова од укупног
броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које
се наставник бира, при чему је потребно присуство две трећине
чланова изборног већа који имају право да гласају.
(Београд, 11. 09. 2019. године; Број: 61214-3243/2-19)
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 Учитељског
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
12. јуна 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
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 612-00-00098/6/2018-03 од 29. маја 2019. године на студијски
програм докторских академских студија Методика разредне
наставе на Универзитету у Београду уписаће се 21 студент, на
Учитељском факултету, који је носилац наведеног студијског
програма.
(Београд, 11. 06. 2019. године; Број: 2464/3-19)
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-научних већа, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јула 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
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 612-00-02663/2013-04 од 13. јуна 2014. године на студијски
програм основних академских студија Економија, пословне
управљање и статистика, 180 ЕСПБ на Универзитету у Београду
уписаће се 600 студената, на Економском факултету, који је
носилац наведеног студијског програма.
– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма
број 612-00-01116/2017-06 од 7. јула 2017. године на студијски
програм основних струковних студија Зубни техничар-протетичар
на Универзитету у Београду уписаће се 19 самофинансирајућих
студената, на Стоматолошком факултету, који је носилац наведеног
студијског програма.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2850/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 1. тачка 20. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18
и 207/19), а у вези са чланом 4. Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду – пречишћени текст
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. јуна 2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
1. Утврђује се Допуна Листе часописа који ће се вредновати
у поступку избора у звања наставника у групацији друштвенохуманистичких наука.
2. Саставни део ове одлуке је листа часописа коју чине
предлози факултета из групације друштвено-хуманистичких
наука.1
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2411/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

1

Допуна Листе часописа налази се на интернет презентацији Универзитета:
www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
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На основу члана 43. став 1. тачка 20. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18
и 207/19), а у вези са чланом 4. Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду – пречишћени текст
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јула 2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
1. Утврђује се Допуна Листе часописа који ће се вредновати
у поступку избора у звања наставника у групацији друштвенохуманистичких наука.
2. Саставни део ове одлуке је листа часописа коју чине
предлози факултета из групације друштвено-хуманистичких
наука.2
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2775/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

2

Допуна Листе часописа налази се на интернет презентацији Универзитета:
www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и члана
7. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 149/2009), а на предлог
Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације
медицинских наука, Већа групације друштвено-хуманистичких наука
и Већа групације техничко-технолошких наука, Сенат Универзитета
у Београду на седници одржаној 10. јула 2019.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2018. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких наука:
Катарина Михајловић, студенткиња Биолошког факултета,
за рад под називом: “Регионална и ћелијска дистрибуција ектонуклеозид 5`-трифосфат дифосфохидролазе 2 у мозгу пацова”.
2. Са групације факутета медицинских наука:
Александра Јеремић и Милена Младеновић, студенткиње
Фармацеутског факултета за рад под називом: „Улога калијумових
канала у вазорелаксантном ефекту (-)-епикатехнина на изолованој
хуманој вени сафени“.
3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
Сандра Илић, студенткиња Филозофског факултета, за рад под
називом „О утицају ауторства на процене дубокоумности псеудодубокоумних вербализама: ко изговара и ко верује у бесмислице“.
4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
Јелена Ковачевић и Тамара Илић, студенткиње Техничког
факултета у Бору, за рад под називом: „SWOT-AHP/FAHP модел за
приоритизацију стратегија развоја интернет предузетништва“.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2850/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 56. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета на седници одржаној 12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
I
Разрешавају се чланства у Одбору за статутарна питања:
1. Проф. др Марко Давинић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, члан
3. Проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет, члан
4. Проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет, члан.
II
За чланове Одбора за статутарна питања, именују се:
1. Проф. др Марко Давинић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Зоран Кековић, Факултет безбедности, члан
3. Проф. др Драгана Шобић Шарановић, Медицински
факултет, члан
4. Проф. др Дејан Ивезић, Рударско-геолошки факултет, члан.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/4-19)
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 12.06.2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I
Разрешавају се, на лични захтев, чланства у Дисциплинској
комисији:
1. Проф. др Наташа Делић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Игор Вуковић, Правни факултет, члан и заменик
председника.
II
За чланове Дисциплинске комисије Универзитета именују се:
1. Проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет,
председник
2. Проф. др Горан Илић, Правни факултет, члан и заменик
председника
III
Комисија се именује на период од три године.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/3-19)
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. 201/18 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 и 199/17), а на предлог Студентског парламента и
ректора Универзитета, Сенат Универзитета на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
Члан 1.
Разрешава се чланства у Одбору за професионалну етику
Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета,
заменик члана.
Члан 2.
За заменика члана Одбора за професионалну етику из реда
студентских представника именује се Матија Васић, студент
Факултета политичких наука.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/6-19)
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“, 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 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ
I
Разрешава се чланства у Одбору за родну равноправност на
Универзитету:
1. Јелена Новаковић, генерална секретарка Студентског
парламента Универзитета.
II
За чланове Одбора за родну равноправност на Универзитету
именују се:
1. Маргарета Смиљанић, председница Студентског
парламента Универзитета.
У раду Одбора учествују и чланови пројектног тима Horizon
2020 пројекта TARGET:
1. Проф. др Гордана Духачек, Факултет политичких наука,
2. Милица Миражић, сарадница на пројекту TARGET.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2850/5)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 12.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 29.05.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 29.05.2019. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45.
Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 11.06.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.06.2019. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61212-2438/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

18

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1.
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 12.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Медицинског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Медицинског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 30.05.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 30.05.2019. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 11.06.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.06.2019. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61212-2406/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 211, 13. септембар 2019.

19

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 друштвено-хуманистичких
наука број: 61201-2382/2 од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких
струковних студија Процена безбедносних ризика (60 ЕСПБ).
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Факултет безбедности и Универзитет у
Београду – Машински факултет.
3. НОСИЛАЦ- КООРДИНАТОР је Факултет безбедности.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни менаџер безбедности.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет безбедности је дана 31. маја 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета безбедности на седници одржаној 28. марта 2019.
године и Наставно-научно веће Машинског факултета на седници
одржаној 11. априла 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61201-2382/3)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19),
а на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и
трансдисциплинарне студије, број: 06-148/2182/3-19 од 06. јуна
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских студија:
„Напредна анализа података“ (Advanced Data Analytics) (90 ЕСПБ).
2. НОСИОЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер анализе података.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:
Студијски програма мастер академских студија „Напредна
анализа података“ (Advanced Data Analytics) (90 ЕСПБ) проистекао
је из Erasmus+ Пројекта Advanced Data Analytics in Business (ADA),
EACEA 598829-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP. Студијски
програм се реализује на српском и енглеском језику. У реализацији
студијског програма учествују: Факултет организационих наука,
Медицински факултет, Математички факултет, Филолошки
факултет и Биолошки факултет. Програм ће бити реализован у
оквиру Студија при Универзитету Универзитета у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је на седници одржаној 12.
јуна 2019. године размотрио предлог за доношење студијског
програма мастер академских студија „Напредна анализа података“
(Advanced Data Analytics) (90 ЕСПБ) и донело одлуку као у изрецу.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/2182/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19),
а на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/33/3-19 од 06. јуна
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских
студија: „Биоетике“ (Bioethics) (60 ЕСПБ).
2. НОСИОЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду, Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер биоетике.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:
Студијски програма мастер академских студија: „Биоетике“
(Bioethics) (60 ЕСПБ) проистекао је из NIH/Fogartу пројекта измећу
Медицинског факултета Универзитета у Београду и Mount Sinai
School of Medicine. Студијски програм се реализује на српском
и енглеском језику. Студијски програм реализује Медицински
факултет Универзитета у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је на седници одржаној 12.
јуна 2019. године размотрио предлог за доношење студијског
програма мастер академских студија „Биоетике“ (Bioethics) (60
ЕСПБ) и донело одлуку као у изрецу.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/33/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 61201-2638/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Рударско инжењерство (240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 27. децембра 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 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2638/3-19)
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: 61201-2632/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Технолошко инжењерство (240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 7. марта 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2632/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 61201-2635/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Металуршко инжењерство (240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 31. јануара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2635/3-19)
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: 61201-2629/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Инжењерски менаџмент (240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 17. јануара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2629/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 друштвенохуманистичких наука број: 61201-2848/2-19 од 8. јула 2019.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија – Студије наука безбедности, обима 240 бодова
ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:
Факултет безбедности је дана 1. јула 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници одржаној
21. јуна 2019. године. Измене и допуне се састоје у следећем:
Преименује се предмет „Основи екологије“ у „Основи еколошке
безбедности“ у истом статусу унутар студијског програма у
првом семестру, при чему остаје и исти број ЕСПБ; Досадашњи
изборни предмет „Корпоративна безбедност“ постаје обавезни
предмет уместо предмета „Теорија и организација образовања“
у истом семестру и са истим бројем ЕСПБ; Предмет „Теорија
и организација образовања“ постаје изборни предмет у оквиру
изборне групе Студије менаџмента људских и социјалних ресурса;
Уместо предмета „Заштита животне средине“ уводи се предмет
„Управљање ризиком“ са истим фондом часова и бројем ЕСПБ.
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2848/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 61201-2631/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Технолошко инжењерство (60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 7. марта 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2631/3-19)
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: 61201-2634/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Металуршко инжењерство (60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 31. јануара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2634/3-19)
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: 61201-2628/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Инжењерски менаџмент (60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 17. јануара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2628/3-19)
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: 61201-2637/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Рударско инжењерство (60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 27. децембра 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 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2637/3-19)
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 друштвено-хуманистичких
наука број: 61201-2849/2-19 од 8. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија – Студије наука безбедности, обима 60 бодова
ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:
Факултет безбедности је дана 1. јула 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници одржаној
21. јуна 2019. године. Измене и допуне се састоје у следећем: сет
обавезних предмета се смањује са четири на три предмета, док
број изборних предмета остаје по четири у оквиру четири изборне
групе.
У оквиру обавезних предмета задржавају се предмети
„Савремене теорије државе и безбедности“ и „Методике
научноистраживачког рада“, док се предмет „Савремени
безбедносни системи и геополитичке перспективе“ преименује у
предмет „Глобални поредак и регионална безбедност“.
Нови изборни предмети деле се уместо једне у четири изборне
групе и то: I Стратешка безбедност – нови предмети: „Глобалне
безбедносне претње“ и „Стратешки безбедносни изазови“.
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Задржавају се постојећи предмети: „Геополитика Балкана“ и
„Високотехнолошки криминал и сајбер безбедност“; II Национална
безбедност – нови предмети: „Националне безбедносне претње“,
„Национални суверенитет и транснационалне институције“ и
„Безбедност националне инфраструктуре“. Задржава се предмет
„Менаџмент националне и људске безбедности“; III Корпоративна
безбедност – нови предмети: „Систем корпоративне безбедности“,
„Заштита корпорација од нелегалних активности“, „Управљање
ризицима у корпорацији“ и „Људски ресурси и корпоративна
безбедност“; IV Еколошка безбедност – предмет „Глобализација и
заштита животне средине“ преименује се у предмет „Климатске
промене и еколошка безбедност“, док се уместо предмета
„Савремене стратегије и системи заштите и спасавања“ уводи
предмет: „Систем еколошке безбедности“; нови предмети су:
„Еколошки ризици и претње“ и „Кризни менаџмент у природним и
индустријским катастрофама“. Уводи се стручна пракса (3 ЕСПБ),
док завршни мастер рад има 13 ЕСПБ.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2849/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19),
а на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/82/3-19 од 06. јуна
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И
ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
1. Ради обезбеђења наставe неопходно је доношење следећих
измена студијског програма:
– Реализација наставе на обавезном предмету: „Византија и
Европа“
Због обезбеђења континуитета наставе на овом предмету ће
уместо доц. др Маје Николић са Филозофског факултета, убудуће
наставу изводити академик професор емеритус др Љубомир
Максимовић.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/82/4-19)
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 друштвено-хуманистичких наука број: 06 Број:
61201-1257/2-19 од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија – Језик, књижевност, култура, 180
ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет је дана 14. марта 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
612-00-00439/2015-06 од 26. фебруара 2016. године. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 10. октобра 2017.
године. Измене се састоје у увођењу следећих изборних предмета:
Дигитална хуманистика, Креативне индустрије, Виртуелна
култура, Електронска књижевност и хипермедија, Дигитални
модернизам, Методологија истраживања у информатичком
добу, Дигиталне библиотеке и електронско издаваштво и
Масовне комуникације.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на
седници одржаној 3. јуна 2019. године размотрило је предлог

36

Гласник Универзитета у Београду

Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 12. 06 2019. године; Број: 61201-1257/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19),
а на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/81/3-19 од 06. јуна
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија: Биомедицинско инжењерство и
технологије.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:
Програмски савет докторских академских студија:
Биомедицинско инжењерство и технологије поднео је Универзитету
у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове
одлуке, и то у делу који се односи на:
– реализацију наставе увођењем новог изборног предмета:
Научно истраживачка метода и биоетика у медицинском
инжењерству, наставник проф. др Љубица Константиновић.
– измену наставника који су отишли у пензију активним
наставницима
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/81/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

38

Гласник Универзитета у Београду

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: 612012627/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Инжењерски менаџмент (180
бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 28. марта 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2627/3-19)
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: 61201-2633/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Металуршко инжењерство (180
бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 31. јануара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2633/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 61201-2636/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Рударско инжењерство (180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 27. децембра 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 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2636/3-19)
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: 61201-2630/2-19 од 4. јула 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Технолошко инжењерство (180
бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технички факултет у Бору је дана 18. јуна 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 61200-02252/2013-04 од 28. марта 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 13. јуна 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61201-2630/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Математичког факултета,
број: 905/3-18 од 22.3.2019. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-2016/219 од 13.5.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.6.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Петрић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну
област Алгебра и математичка логика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Математички факултет је дана 28.11.2018. године у листу
,,Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Алгебра и математичка логика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.3.2019. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког
факултета, на седници одржаној дана 22.3.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Петрић
изабере у звање редовног професора.
Математички факултет је дана 23.4.2019. 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 6.5.2019.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13.5.2019. године дало је мишљење да се
др Зоран Петрић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.6.2019.
године разматрао је захтев Математичког 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2016/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Математичког факултета,
број: 918/4-18 од 22.2.2019. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-1482/219 од 13.5.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.6.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгољуб Кечкић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну
област Математичка анализа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Математички факултет је дана 28.11.2018. године у листу
,,Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Математичка анализа.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.2.2019. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког
факултета, на седници одржаној дана 22.2.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драгољуб Кечкић
изабере у звање редовног професора.
Математички факултет је дана 23.4.2019. 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 6.5.2019.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13.5.2019. године дало је мишљење да се
др Дpaгољуб Кечкић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.6.2019.
године разматрао је захтев Математичког 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1482/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Tехнолошко-металуршког
факултета, број: 36/10 од 7.3.2019. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-1375/219 од 13.5.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.6.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бобан Маринковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет,
за ужу научну област Математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 14.11.2018. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Математика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.1.2019. године
објављивањем на веб 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
Бобан Маринковић изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 20.3.2019. 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 6.5.2019.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13.5.2019. године дало је мишљење да се
др Бобан Маринковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.6.2019.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1375/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Рударско-геолошког
факултета, број: 95/9 од 21.3.2019. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-1481/219 од 13.5.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.6.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Инес Гроздановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Механика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки је дана 2.1.2019. године објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Механика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.1.2019. године
објављивањем на веб 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 Инес Гроздановић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет 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 6.5.2019.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13.5.2019. године дало је мишљење да се
др Инес Гроздановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.6.2019.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1481/3-18)
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, 27/18 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) и 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 политичких наука, број: 02-1163/2 од 24.5.2019.
године и мишљења Већа правно-економских наука, број: 612022402/2-19 од 4.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 12.6.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јасна Хрнчић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу
научну област Подручја примене социјалног рада.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 13.2.2019. године у листу
„Послови“ као и на веб-сајтовима Факултета и Универзитета,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Подручја примене социјалног рада, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.3.2019. године
објављивањем преко web-сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 23.5.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јасна Хрнчић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 28.5.2019. 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 28.5.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 4.6.2019. године дало је мишљење да се др Јасна
Хрнчић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.6.2019.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2402/3-19)
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 Филозофског факултета,
број: 726/1-III-5 од 18.04.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2042/2-19
од 13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мира Радојевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја Југославије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Историја Југославије, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.02.2019. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мира Радојевић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 19.04.2019. 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 06.05.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Мира Радојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
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 Филозофског факултета,
број: 726/1-III-4 од 18.04.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2045/2-19
од 13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сташа Бабић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Археологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Археологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2018. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Сташа Бабић изабере у
звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 19.04.2019. 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 06.05.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Сташа Бабић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2045/3-19)
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 Филозофског факултета,
број: 726/1-III-2 од 18.04.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2043/2-19
од 13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Војин Недељковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Класичне науке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 26.12.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Класичне науке, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.01.2019. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Војин Недељковић изабере
у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 19.04.2019. 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 06.05.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Војин Недељковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2043/3-19)
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 Филозофског факултета,
број: 726/1-III-3 од 18.04.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2044/2-19
од 13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Драгојевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја ликовних уметности и архитектуре.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.12.2018. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Драгојевић
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 19.04.2019. 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 06.05.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Предраг Драгојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2044/3-19)
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:
16/5 од 12.04.2019. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1825/2-19 од
13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зорица Цветановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну
област Методика наставе српског језика и књижевности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 15.02.2019. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Методика наставе српског језика
и књижевности, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.03.2019. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 12.04.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Цветановић изабере
у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 16.04.2019. 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 16.04.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Зорица Цветановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1825/3-19)
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 Филозофског факултета,
број: 726/1-III-1 од 18.04.2019. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2046/2-19
од 13.05.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Ферјанчић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја Рима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Историја Рима, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.12.2018. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 18.04.2019. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ферјанчић
изабере у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 19.04.2019. 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 06.05.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење да се
др Снежана Ферјанчић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2046/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 01-949/2-2.1 од 20.05.2019. године и
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 61202-2392/2-19 од 04.06.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мариела Цветић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу
уметничку област Ликовне уметности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 20.03.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу уметничку област Ликовне уметности, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.04.2019. 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 20.05.2019. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мариела Цветић
изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 28.05.2019. 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 28.05.2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 04.06.2019. године дало је мишљење да се
др Мариела Цветић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2392/3-19)
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: 01949/2-2.2 од 20.05.2019. године и мишљења Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-2393/2-19 од
04.06.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др ум. Милорад Младеновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет,
за ужу уметничку област Ликовне уметности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 27.03.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу уметничку област Ликовне уметности, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.04.2019. 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 20.05.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др ум. Милорад
Младеновић изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 28.05.2019. 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 28.05.2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној дана 04.06.2019. године дало је мишљење да
се др ум. Милорад Младеновић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2393/3-19)
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 Биолошког факултета, број: 13/53 од 10.05.2019.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-2283/2-19 од 30.05.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивана Живић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Морфологија, систематика и филогенија животиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 20.03.2019. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија
животиња, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.04.2019. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 10.05.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Живић изабере у
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 15.05.2019. 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 23.05.2019.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.05.2019. године дало је мишљење да се др Ивана Живић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2283/3-19)
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:
605/1 од 06.03.2019. године и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1125/2-19 од
19.03.2019. године 61202-1125/4-19 од 13.05.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12.06.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јасмина Московљевић Поповић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за
ужу научну област Општа лингвистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.11.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа лингвистика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.02.2019. 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 Јасмина Московљевић
Поповић изабере у звање редовног професора.
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Филолошки 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 Јасмина Московљевић Поповић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета је на седници одржаној дана 17.04.2019.
године закључком одложио разматрање избора др Јасмине
Московљевић Поповић у звање редовног професора и од Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука затражио да у
року од 30 дана од дана достављања овог закључка поново размотри
да ли проф. др Јасмина Московљевић Поповић 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,
узимајући у обзир целокупну расположиву документацију и да
мишљење о томе достави Сенату.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 13.05.2019. године дало је мишљење
да се др Јасмина Московљевић Поповић може изабрати у звање
редовног професора. Веће је на седници одржаној дана 13.05.2019.
године након дискусије, која се односила и на приговоре-дописе
достављене Већу ван процедуре и од два лица која нису чланови
Универзитета, са 21 гласом присутних чланова Већа једногласно
остало при ставу да др Јасмина Московљевић Поповић испуњава
све 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.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2019.
године разматрао је захтев Филолошког факултета, као и мишљења
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Већа научних области од 19.03.2019. године и 13.05.2019. године
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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1125/5-19)
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: Ѕ4 111/9 од 23. маjа
2019. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-2496/2-19 од 1.7.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Катарина Богићевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Палеонтологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 6.3.2019. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Палеонтологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.4.2019. године, на
сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 23.5.2019. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Катарина
Богићевић изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 30.5.2019. 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 24.6.2019.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 1.7.2019. године дало је мишљење да се др Катарина Богићевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.7.2019.
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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2496/3-19)
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 Физичког факултета,
број: 196/7 од 22.5.2019. године и мишљења Већа научних области
природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-2473/2-19 од
24.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10.7.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Попарић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну
област Физика атома и молекула.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Физички факултет је дана 3.4.2019. године објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физика
атома и молекула.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8.5.2019. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета,
на седници одржаној дана 22.5.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Попарић изабере у
звање редовног професора.
Физички факултет је дана 31.5.2019. 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 17.6.2019.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 24.6.2019. године дало је мишљење да се
др Горан Попарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.7.2019.
године разматрао је захтев Физичког 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2473/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 43. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) и члана 23.
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), а поводом жалбеприговора др Сандре Стојадиновић Јовановић од 29.6.2017. године
на одлуку Већа научних области правно-економских наука, 02-03
број: 61202-1620/2-17 од 30.5.2017. године и пресуде Управног суда,
Одељења у Крагујевцу, I-7 У 14018/2017 од 23.5.2019. године, Сенат
Универзитета, поступајући по налогу Управног суда, на седници
одржаној 10.7.2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба-приговор др Сандре Стојадиновић
Јовановић на одлуку Већа научних области правно-економских
наука, 02-03 број: 61202-1620/2-17 од 30.5.2017. године. као
недозвољена, јер је изјављена од стране лица које није овлашћено
за подношење жалбе-приговора.
2. Ово решење је коначно.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је дана 30.11.2016. године објавио
конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Међународни
економски односи.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 12.4.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Тривић изабере у
звање доцента.
Економски факултет је дана 19.4.2017. године године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 30.5.2017. године разматрало је захтев Економског
факултета и донело одлуку о избору др Јелене Тривић у звање
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доцента за ужу научну област Међународни економски односи
јер испуњава услове за избор у звање доцента прописане чл. 64. и
65. Закона о високом образовању, чл. 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
На ову одлуку кандидаткиња пријављена на наведени конкурс
др Сандра Стојадиновић Јовановић изјавила је жалбу-приговор
Сенату дана 29.6.2017. године и предложила да Сенат побијану
одлуку преиначи и изабере др Сандру Стојадиновић Јовановић
у звање доцента или да одлуку поништи и врати Већу научних
области на поновни поступак.
С обзиром на то да је др Сандра Стојадиновић Јовановић
само учесник на конкурсу, али не и предложени кандидат, а како
је чланом 23. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
који се примењује на поступке по конкурсима објављеним
закључно са 31.12.2017. године, прописано да само предложени
кандидат који није изабран у звање наставника може Сенату
изјавити приговор на одлуку већа научних области, о томе је након
подношења жалбе-приговора др Сандра Стојадиновић Јовановић
и обавештена упућивањем дописа од стране Универзитета њеном
пуномоћнику адвокату Слободану Васиљевићу 10. јула 2017. године
и 12. септембра 2017. године. Сенат се из наведених разлога није
изјашњавао о жалби-приговору др Сандре Стојадиновић Јовановић
од 29.6.2017. године, јер је Закон о високом образовању lex specialis
у односу на Закон о општем управном поступку и на Универзитету у
Београду на изборе у звања примењују се општа акта Универзитета,
зато што је чланом 65. Закона о високом образовању прописано
да Универзитет врши избор у сва звања наставника, на предлог
факултета и да се начин и поступак заснивања радног односа и
стицања звања наставника уређују општим актом самосталне
високошколске установе.
Након тога, др Сандра Стојадиновић Јовановић поднела
је Управном суду 15. септембра 2017. године тужбу против
Универзитета у Београду-Сената Универзитета, због недоношења
решења по жалби-приговору од 29.6.2017. године.
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Управни суд, Одељење у Крагујевцу, донео је 23.5.2019. године
пресуду број: I -7 У 14018/2017 којом је уважио тужбу др Сандре
Стојадиновић Јовановић и наложио Универзитету у БеоградуСенату да донесе решење по жалби тужиље од 29.6.2017. године у
року од 30 дана од дана пријема пресуде.
Поступајући по налогу Управног суда, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10.7.2019. године, констатовао је да, у складу
са чланом 23. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, који
се примењује на поступке по конкурсима објављеним закључно са
31.12.2017. године, само предложени кандидат који није изабран
у звање наставника може Сенату изјавити приговор на одлуку
већа научних области. У предметном случају, подносилац жалбеприговора је само учесник на конкурсу, али не и предложени
кандидат, те да не постоји правни основ разматрања навода из
предметне жалбе-приговора.
Како Сенат Универзитета не може поступати по жалби која
је изјављена од стране неовлашћеног лица, донето је решење као у
изреци.
Сенат броји 46 чланова. Седници је у моменту гласања
присуствовало 37 чланова Сената. Сенат је једногласно, са 37
гласова „за“ донео решење о одбацивању жалбе-приговора др
Сандре Стојадиновић Јовановић.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути управни спор пред
надлежним судом.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 612-2099/22-17)
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 Филолошког факултета од 10.4.2019. године и 9.7.2019.
године, а поводом жалбе кандидата др Јелене Ракић број: 302/4
од 19.2.2019. године на одлуку Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-5337/2-19 од 29.1.2019. године,
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Јелене
Ракић на одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 61202-5337/2-19 од 29.1.2019. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области друштвенохуманистичких наука број: 61202-5337/2-19 од 29.1.2019. године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 1.11.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента, за ужу научну
област Англистика, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.1.2018. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
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на седници одржаној дана 31.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Грета Гец изабере у звање
доцента.
Филолошки факултет је дана 21.11.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.12.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.1.2019. године разматрало је захтев
Филолошког факултета и донело одлуку о избору др Грете Гец у
звање доцента за ужу научну област Англистика јер испуњава
услове за избор у звање доцента 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 1.2.2019. године.
На ову одлуку кандидат др Јелена Ракић благовремено је
изјавила жалбу, а Изборно веће Филолошког факултета је уз жалбу
кандидата доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.4.2019. године, разматрао је жалбу кандидата
др Јелене Ракић и мишљење Изборног већа Филолошког факултета
и донео закључак којим се одлаже доношење одлуке по жалби
др Јелене Ракић на одлуку Већа научних области друштвенохуманистичких наука бр. 61202-5337/2-19 од 29.1.2019. године
о избору др Грете Гец у звање доцента за ужу научну област
Англистика.Сенат је наложио Изборном Већу Филолошког
факултета да у року од 30 дана од дана достављања овог закључка,
а имајући у виду и наводе из жалбе, поново размотри и детаљније
образложи да ли је састав Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима у складу са чланом 10. Правилника
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о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду и да мишљење о томе достави
Сенату. Наведеним чланом прописано је да се Комисија састоји
од три или пет наставника, односно истраживача, од којих већина
мора бити из уже научне области, а изузетно из научне области,
ако у Републици нема наставника у одговарајућем звању из уже
научне области за коју се наставник бира. Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.7.2019. године, поново је разматрао жалбу
кандидата др Јелене Ракић, мишљење Изборног већа Филолошког
факултета од 10.4.2019. године, као и мишљење Филолошког
факултета од 9.7.2019. године по закључку Сената и утврдио је да
је жалба неоснована из следећих разлога:
1. У жалби др Јелена Ракић истиче да Комисија за писање
извештаја о пријављеним кандидатима није формирана у складу са
нормативним актима Универзитета у Београду, јер од пет чланова
Комисије само је један из уже научне области Англистика. За
председника Комисије је именовано лице које је у пензији.
У мишљењу Изборног већа Филолошког факултета од
10.4.2019. године напомиње се да је за процену подобности
кандидата за извођење наставе из уже стручне области за
коју је конкурс расписан пожељно да и састав Комисије буде
интердисциплинаран. Истакнуто је да је председник Комисије
професор који је предавао предмет Студије америчке културе,
за који је у потпуности осмислио наставни програм, од како
је он уведен на катедри за англистику Филолошког факултета.
Управо због комплексности студијске области о којој је реч,
председник је сматрао пожељним да и састав Комисије одражава
нужност интердисциплинарног приступа проучавању историје и
цивилизације САД. Према актима Универзитета не постоји сметња
да се члан комисије-пензионер именује за председника комисије.
Поводом закључка Сената Универзитета у Београду бр.612025337/4-19 од 17.4.2019. године Изборно веће Филолошког факултета
Универзитета у Београду, на седници одржаној 3.7.2019. године
је поново размотрило и потврдило састав Комисије за припрему
реферата о пријављеним кандидатима у складу са чланом 10.
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Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду. У овом мишљењу, које
је Филолошки факултет доставио Универзитету 9.7.2019. године,
наведено је да је конкурс објављен за ужу научну област Англистика,
предмет Студије британске/америчке културе. У Комисију за
припрему реферата о пријављеним кандидатима први члан, проф.
др Новица Петровић, биран је за ужу научну област Англистика
и предавао је предмет Студије америчке културе. Други члан
комисије, проф. др Весна Половина, по образовању је англиста,
трећи члан комисије, др Предраг Марковић, научни сарадник,
се у свом научном раду бави културним односима између Србије
и Велике Британије, четврти члан Комисије, проф. др Гордана
Духачек се у свом научном раду посебно бави студијама британске
и америчке културе рода, док је пети члан комисије, проф. др
Александар Јерков изабран у комисију због комплексности
студијске области о којој је реч и интердисциплинарног приступа
проучавању историје и цивилизације Сједињених Америчких
држава као књижевних веза Србије и САД.
2. Подносилац жалбе даље наводи да др Грета Гец не испуњава
услове конкурса јер нема уверење о држављанству и нема извод из
матичне књиге рођених. Ова примедба не стоји. Страни држављани
могу засновати радни однос уколико поседују дозволу МУП-а у
складу са Законом о запошљавању странаца и у мишљењу Изборног
већа Филолошког факултета наведено је др Грета Гец ради од 2001.
године на Филолошком факултету као страни лектор, од 2016. као
виши лектор и Факултет поседује копију оригиналног извода из
матичне књиге рођених оверену од стране јавног бележника.
3. У жалби се наводи да др Грета Гец не испуњава услове
прописане позитивним прописима за стицање звања доцента из
следећих разлога:немогуће је утврдити који је Факултет завршила
и са којом просечном оценом, нема документа о нострификацији
дипломе и не постоји доказ да је било који степен завршених
студија из области Англистика.У Извештају у одељку 3 и Сажетку
у одељку 7 наведен је рад који није из категорије М20 или М51.
Оспорава се рад наведен у Извештају у одељку 4 тачка 2:„Profound
Community: The Apposition of Anne Carson’s ‘The Life of Towns’
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and Plato’s Protagoras, Vesna Lopičić and Jelena Novaković (eds.),
Canada in Short: Contemporary Canada in Short Fiction, University
of Belgrade and Serbian Association for Canadian Studies, 2017, стр.
65-80., као објављен у другој публикацији.
Према документацији (извештај Комисије и сажетак
извештаја), др Грета Гец је завршила основне студије на Универзитету
Колумбија, Њујорк 2001. Магистрирала је на Филолошком
факултету Универзитета у Београду, 2009 и докторирала на
Филолошком факултету Универзитета у Београду 2015. године.
Комисија је констатовала да сви кандидати испуњавају
минимум законских услова за учешће на конкурсу. У складу
са чланом 135. Статута Универзитета приликом избора у звања
наставника узимају се у обзир и радови који барем морају имати
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс, а морају бити објављени до момента избора, изузев
у случају радова прихваћених за објављивање од стране водећих
међународних часописа. Рад наведен у Сажетку извештаја у
одељку 7 је објављен у последњем броју часописа Philologia за
2017. годину. За Комисију је меродавно не артиметичко збрајање
броја објављених радова већ њихова релевантност за ужу научну
област за коју је расписан конкурс, а у том контексту највећу
„специфичну тежину“ по неподељеном мишљењу Комисије носи
докторска дисертација Грете Гец.
Три рада др Јелене Ракић наведена у Сажетку представљају
констатацију да је кандидакиња испунила минимум законских
услова за учествовање, односно, најмање три објављена рада, а три
рада наведена у Сажетку прва су на списку објављених радова др
Јелене Ракић, који је у целости дат у главном делу извештаја, тако да
нема говора о дискредитовању било кандидаткиње било часописа у
коме су објављени. Комисија сматра радове кандидаткиње објављене
у часопису Филолог вредним, посебно добар утисак оставља успела
игра речима у наслову рада: „Emotion in Motion: Conceptualization
of FEAR in English in Terms of Movement and Location“, али он,
као, уосталом ниједан други објављени рад др Јелене Ракић није
примарно везан за област студија америчке културе.
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4. Подносилац жалбе др Јелена Ракић истиче да Комисија
износи неистине у односу на фактичко стање у погледу
документације коју је др Грета Гец предала на конкурс.
Документација садржи „седам листова руком попуњеног обрасца
2б Правилника о студентском вредновању педагошког рада
наставника и сарадника“, без званичне ознаке да се оцене односе
на њу, без навођења укупног броја студената и без броја студената,
који су учествовали у анкети.
Нејасно је на какву се неправилност овде указује, с обзиром да
је образац за вредновање педагошког рада наставника стандардни
формулар и да се он, са одштампаним именом наставника дели
студентима који га попуњавају на часу.
5. У жалби се истиче да се Комисија у одговору на поднесене
приговоре, у току увида јавности, опходи према подносиоцима
противно Кодексу професионалне етике, у погледу поштовања
интегритета подносилаца приговора, директно их вређајући.
Факултет и Сенат се нису изјашњавали о овом наводу из жалбе
имајући у виду да се поступак утврђивања повреде Кодекса
професиoналне етике Универзитета у Београду спроводи у складу са
Правилником о раду етичких комисија и одбора за професионалну
етику Универзитета у Београду.
6. У жалби се најзад износи да је Законом о високом
образовању прописан рок од девет месеци за окончање конкурса,
као и да је рок истекао 1.8.2018. године, а да је Изборно веће
Филолошког факултета утврдило предлог за избор др Грете Гец у
звање доцента 31.10.2018. године. Такође и Веће научних области
друштвено-хуманистичких наука је након истека законског рока
донело одлуку о избору др Грете Гец 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.
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 37 присутних чланова
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Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе др Јелене Ракић
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било
је 37 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-5337/7-19)
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 Учитељског факултета, број 16/3/60 са седнице од 12. априла
2019. године и мишљења Већa научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-2069/2-19 од 13.5.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Даници Џиновић Којић, редовном професору
Универзитета у Београду – Учитељски факултет, продужaва се
радни однос за две школске године, односно до 30. септембра
2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници
одржаној 12. априла 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Даници Џиновић Којић, 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 13.5.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Учитељског 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2069/3-19)
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 1644/1, са
седнице од 17. априла 2019. године и мишљења Већa научних
области правно-економских наука, број: 61202-2029/2-19 од
4.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.
јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Ивану Вујачићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 17. априла 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Ивану Вујачићу, 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 4.6.2019. 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2029/3-19)
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 Факултета организационих наука, број 3/56, са седнице
од 10. априла 2019. године и мишљења Већa научних области
техничких наука, број: 61202-2070/2-19 од 3.6.2019. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. Др Маји Леви Јакшић, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет организационих наука, продужaва се радни
однос за две школске године, односно до 30. септембра 2021.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета организационих наука,
на седници одржаној 10. априла 2019. године, донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Маји Леви Јакшић, за две школске године,
2019/2020 и 2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области техничких наука је на седници
одржаној 3.6.2019. године, разматрало предлог Наставно-научног
већа Факултета организационих наука 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2070/3-19)
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 Шумарског факултета, број 01-2/127
са седнице од 29. маја 2019. године и мишљења Већa научних
области биотехничких наука, број: 61202-2469/2-19 од
11.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Миодрагу Златићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 29. маја 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Миодрагу Златићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области биотехничких наука је на седници
одржаној 11.6.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Шумарског 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2469/3-19)
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 Математичког факултета, број 800/218 са седнице од 16. новембра 2018. године и мишљења Већa
научних области природно-математичких наука, број: 612022284/2-19 од 24.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Синиши Врећици, редовном професору Универзитета у
Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници
одржаној 16. новембра 2018. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Синиши Врећици, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области природно-математичких наука је
на седници одржаној 24.6.2019. године, разматрало предлог
Наставно-научног већа Математичког 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.

96

Гласник Универзитета у Београду

Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2284/3-19)
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 Физичког факултета, број 259/1 са
седнице од 24. априла 2019. године и мишљења Већa научних
области природно-математичких наука, број: 61202-2470/2-19
од 24.6.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Мићи Митровићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници
одржаној 24. априла 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Мићи Митровићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области природно-математичких наука је на
седници одржаној 24.6.2019. године, разматрало предлог Наставнонаучног већа Физичког 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2470/3-19)
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 Медицинског факултета, број 9/VI-5
са седнице од 25. јуна 2019. године и мишљења Већa научних
области медицинских наука, број: 61202-2863/2-19 од 2.7.2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. јула 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Владимиру Костићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Медицинског факултета, на седници
одржаној 25. јуна 2019. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Владимиру Костићу, за две школске године, 2019/2020 и
2020/2021, односно до 30. септембра 2021. године.
Веће научних области медицинских наука је на седници
одржаној 2.7.2019. године, разматрало предлог Наставно-научног
већа Медицинског 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.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2863/3-19)
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), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
политичких наука, број: 02-1149/2, са седнице од 24. маја 2019.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. јула 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа
Факултета политичких наука, број: 02-1149/2 од 24. маја 2019.
године, да се др Драгославу Кочовићу, редовном професору
Универзитета у Београду – Факултет политичких наука, продужи
радни однос до две школске године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
10. јула 2019. године, разматрао је предлог Наставно-научног
већа Факултета политичких наука, број: 02-1149/2 од 24. априла
2019. године, да се др Драгославу Кочовићу, редовном професору
Универзитета у Београду – Факултет политичких наука, продужи
радни однос до две школске године.
Сенат Универзитета је, након разматрања предлога
Факултета, утврдио да није испуњен услов из члана 13. Г)
групација друштвено-хуманистичких наука табела Г1 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), с обзиром да именовани
нема ниједан објављен рад из категорије М21, М22 или М23 од
избора у звање редовног професора из научне области за коју је
биран.
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Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2359/2-18)
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 Економског факултета
у Београду, број: 1626/1 од 17. априла 2019. године и предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-2023/2-18
од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ dr Marco Da Rin, ванредни професор Универзитета
у Тилбургу (Department of Finance, Tillburg University) у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
1626/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 17. априла
2019. године да се проф. др Marco Da Rin, ванредни професор
Универзитета у Тилбургу изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2023/3-19)
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
Филолошког факултета у Београду, број: 1625/1 од 17. априла
2019. и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2022/2-19 од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Ранкo Јелић, редовни професор Универзитета
у Сасексу (Department of Accounting and Finance, University of Sussex) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
1625/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 17. априла
2019. године да се проф. др Ранкo Јелић, редовни професор
Универзитета у Сасексу изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-2022/3-19)
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 Економског факултета
у Београду, број: 1627/1 од 17. априла 2019. године и предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-1965/2-18
од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бојан Јовановић, редовни професор
Универзитета у Њујорку (Department of Economics, New York University) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
1627/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 17. априла
2019. године да се проф. др Бојан Јовановић, редовни професор
Универзитета у Њујорку изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1965/3-19)
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 Хемијског факултета
у Београду, број: 161/5 од 14. марта 2019. године и предлог Већа
групације природно-математичких наука број 61202-1464/2-19 од
3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Jan Schwarzbauer (Rheinisch – Westfalische
Technische Hochschule – RWTH, Aachen University, Germany) у
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Хемијски факултет доставио је образложени предлог број:
161/5 од 14. марта 2019. године да се проф. др Jan Schwarzbauer,
Rheinisch – Westfalische Technische Hochschule – RWTH, Aachen
University, Germany изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1464/3-19)
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
Филолошког факултета у Београду, број: 3443/1 од 5. децембра
2018. и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-1606/2-18 од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Лалa Маџидовa, руководилац Центра за српски
језик и културу при Азербејџанском универзитету језика у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
3443/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 5. децембра
2018. године да се др Лалa Маџидовa, руководилац Центра за
српски језик и културу при Азербејџанском универзитета језика
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1606/3-19)
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 Филолошког факултета
у Београду, број: 3474/1 од 5. децембра 2018. и предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-1604/2-18
од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Кемал Абдулајев, ректор Азербејџанског
универзитета језика у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
3474/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 5. децембра
2018. године да се проф. др Кемал Абдулајев, ректор Азербејџанског
универзитета језика изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1604/3-19)
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
Филолошког факултета у Београду, број: 3442/1 од 5. децембра
2018. и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-1605/2-18 од 3. јуна 2019. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Aфган Абдулајев, проректор Азербејџанског универзитета језика у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог
број: 3442/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 5.
децембра 2018. године да се проф. др Афган Абдулајев, проректор
Азербејџанског универзитета језика изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 3. јуна 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, 12. 06. 2019. године; Број: 61202-1605/3-19)
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: 965 од 22. маја 2019. године и предлог
Већа групације техничко-технолошких наука број 61202-2280/2-18
од 4. јула 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јовица Милановић, 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: 965 од 22. маја 2019. године да се проф. др Јовица Милановић,
редовни професор на School of Electrical and Electronic Engineering,
University of Manchester, Манчестер, Велика Британија, изабере у
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2280/3-19)
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: 965 од 22. маја 2019. године и предлог
Већа групације техничко-технолошких наука број 61202-2279/2-18
од 4. јула 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Емил Леви, редовни професор на Liverpool John
Moores University, Ливерпул, 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: 965 од 22. маја 2019. године да се проф. др Емил Леви,
редовни професор на School of Engineering, Liverpool John Moores
University, Ливерпул, Велика Британија, изабере у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2279/3-19)
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: 965 од 22. маја 2019. године и предлог
Већа групације техничко-технолошких наука број 61202-2278/2-18
од 4. јула 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Ривера, редовни професор на Universidad
de Talca, Курико, Чиле, 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: 965 од 22. маја 2019. године да се проф. др Marco Esteban
Rivera Abarca, редовни професор на Facultad de Ingeniería, Universidad de Talca, Курико, Чиле, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 4. јула 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, 10. 07. 2019. године; Број: 61202-2278/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18 и 207/19),
а на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и
трансдисциплинарне студије, број: 06-148/2182/4-19 од 06. јуна
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
„Напредна анализа података“ (Advanced Data Analytics) (90 ЕСПБ)
Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука,
председник
2. проф. др Игор Пантић, Медицински факултет, заменик
председника
3. проф. др Гордана Павловић-Лажетић, Математички
факултет
4. проф. др Јелисавета Петровић, Филoзофски факултет
5. проф. др Марко Ђорђевић, Биолошки факултет
(Београд, 12. 06. 2019. године; Број: 06-2464/2182/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. 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/I-9.318 од 30. октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ (60 ЕСПБ)
Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука,
председник
2. проф. др Ивана Дамњановић, Факултет политичких наука,
заменик председника
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. доц. др Вера Арежина, Факултет политичких наука
5. проф. др Зоран Килибарда, Факултет безбедности
6. доц. др Даница Шантић, Географски факултет
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2850/93/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. 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/I-9.418 од 30. октобра 2018. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 10. јула 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ (120 ЕСПБ)
Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука,
председник
2. проф. др Ивана Дамњановић, Факултет политичких наука,
заменик председника
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. доц. др Вера Арежина, Факултет политичких наука
5. проф. др Зоран Килибарда, Факултет безбедности
6. проф. др Зоран Стојановић, Правни факултет
7. доц. др Даница Шантић, Географски факултет
(Београд, 10. 07. 2019. године; Број: 06-2850/94/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 132. став 1. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018),
члана 17. став 6. Правилника о вредновању страних студијских
програма и признавању страних високошколских исправа ради
наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 187/16
и 199/17), а по жалби Наталијe (Леонид) Радосављевић на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних студијских
програма и признавање страних високошколских исправа, бр. 0661301-3980/5-18 од 28. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 12. јуна 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Наталијe (Леонид) Радосављевић на
Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-3980/5-18 од 28.02.2019. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог степена
студија, стечена на високошколској установи Кијевски национални
економски универзитет „Вадим Хетман“, Кијев, Украјина, која је
под бр. КВ 41826165 издата 29.10.2011. године на име Наталија
(Леонид) Радосављевић.
Овим признавањем Наталија (Леонид) Радосављевић стекла
је право на наставак образовања на Универзитету у Београду –
Фармацеустки факултет, студијски програм специјалистичких
академских студија – Фармацеустки менаџмент и маркетинг – 60
ЕСПБ, уколико испуни услове уписа и рангира се на листи у оквиру
одобреног броја за упис студената.
Просечна оцена на претходним нивоима високог образовања
усклађена са системом високог образовања Републике Србије
износи 9,38 (девет и 38/100), а укупан број признатих бодова у
систему ЕСПБ на претходним нивоима високог образовања је 300.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратила се Наталија (Леонид)
Радосављевић, рођена 21.10.1975. године у Дмитријеву, Руска
Федерација, захтевом за признавање високошколске исправе
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другог степена студија, издате од стране високошколске
установе Кијевски национални економски универзитет „Вадим
Хетман“, Кијев, Украјина, на којој је именована стекла диплому
магистра (мастера) пословне администрације. Претходни
ниво високог образовања именована је савладала на Сумском
државном аграрном универзитету, Суми, Украјина, након
окончаних петогодишњих основних студија (дипломирани
економиста-књиговођа).
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања
и вредновања страног студијског програма. По прибављању
података о акредитованости стране високошколске установе на
којој је исправа стечена и студијског програма који је подносилац
захтева савладала, Комисија за вредновање страних студијских
програма и признавање страних високошколских исправа
Универзитета у Београду је, утврдивши релевантне чињенице и
обавивши стручну процену студијског програма, донела одлуку о
вредновању страног студијског програма, бр. 06-61301-3980/3-18
од 14.01.2019. године.
Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију,
достављена Фармацеустком факултету, који је размотрио све списе
предмета и констатовао да је подносилац захтева стекла довољно
знања и вештина и да су испуњени услови за признавање стране
високошколске исправе ради наставка образовања. Комисија
Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку о
признавању, бр. 06-61301-3980/5-18.
На наведену Одлуку именованa је уложилa жалбу бр. 0661301-3980/6-18, од 13.03.2019. године, са молбом да да се још
једном провери просечна оцена на претходним нивоима високог
образовања.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
17.04.2019. године разматрана је жалба кандидата и констатовано
да наводи из жалбе требало да буду испитани и поново израчунати
општу просечну оцену. Фармацеутски факултет је упутио
Универзитету у Београду допис у којем је наведено да просечна
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оцена на претходним нивоима високог образовања усклађена
са системом образовања Републике Србије износи 9,38 (девет и
38/100).
На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној
12.06.2019. године, утврђено је да постоје основи за преиначавање
Одлуке Комисије Универзитета, те је једногласно усвојена одлука
као у диспозитиву.
(Београд, 21. 06. 2019. године; Број: 06-61301-3980/9-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4. Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
149/2009), доносим
ОДЛУКУ
За школску 2017/2018. годину додељује се награда „Студент
генерације“, следећим студентима:
1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
		
АНАСТАСИЈА ЂУКИЋ 9,34
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
		
ИВАНА ЏИНОВИЋ 10,00
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
		
МАРИЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ 9,91
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
		
СТЕФАН МИТРОВИЋ 9,74
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
		
АЛЕКСА МИЛОВАНОВИЋ 9,90
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
		
ЈЕЛЕНА ТРИШОВИЋ 10,00
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
		
МИЛАН ЧУГУРОВИЋ 10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
		
НАТАЛИЈА ПЕРИШИЋ 10,00
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
		
ПЕТАР СИМИЋ 10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
		
СТЕВАН СТОЈКОВИЋ 9,95
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
		
СТЕФАН ПЕТРОВИЋ 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
		
ЈОВАН ПРОКИН 10,00
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
		
ТАМАРА СТОКИЋ 9,93
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14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
		
ЉУБИЦА ПЕЈЧИНОВИЋ 9,70
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
		
НЕДА НИКОЛИЋ 9,90
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
		
ДУШАН БОГДАНОВИЋ 9,95
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
		
МИЛАН ПАВЛОВИЋ 9,96
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
		
ЈЕЛИЦА РИСТИЋ 9,70
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
		
МИТРА ДРАГОЈЕВИЋ 9,81
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
		
МАРИНА ГУЖВИЋ 9,91
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
		
ПАВЛЕ НЕДИЋ 9,98
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
		
ЗОРИЦА ДАНИЧИЋ 9,55
23. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
		
ИВАНА ПЕТРОВИЋ 10,00
24. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
		
ЉУБИЦА ПАПИЋ 9,68
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
		
СЛАЂАНА ЋУРЧИЋ 9,71
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
		
НАТАЛИЈА АРСИЋ 9,86
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
		
ПЕТАР МИТРИЋ 9,97
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
		
НАТАША МИЈАИЛОВИЋ 10,00
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
		
МИША АЛЕКСИЋ 9,92
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
		
ОЛИВЕРА ЖИВОЈИНОВИЋ 9,91
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31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
		
АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ 9,16
(Београд, 30. 08. 2019. године; Број: 612-3256/1-19)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

