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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18 и 207/19), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Правилнику о докторским студијама на Универзитету у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 191/16), члан 
8. мења се и гласи:

«Докторске студије на Универзитету и на факултету организују 
се на српском језику.

Универзитет, односно факултет може остваривати студијски 
програм и на језику националне мањине и страном језику уколико 
је такав програм акредитован. 

Универзитет, односно факултет може организовати и 
изводити поједине делове докторских студија, као и организовати 
полагање испита и израду и одбрану докторске дисертације, на 
језику националне мањине или на страном језику, у складу са 
статутом, а по одлуци Сената Универзитета, односно наставно-
научног већа факултета.»

Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Услови, начин и поступак уписа на докторске студије уређује 

се Статутом Универзитета, Правилником о упису студената на 
студијске програме Универзитета у Београду и конкурсом за упис 
на студије.“

Члан 3.

Чланови 10, 11, 12. и 13. се бришу.

Члан 4.
Члан 16. мења се и гласи:
„Рок за завршетак докторских студија уређује се Статутом 

Универзитета.“
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Члан 5.

У члану 22. став 1. после речи: „декану“ додају се речи: „или 
ректору“.

У ставу 2. после речи: „декан“ додају се речи: „или ректор“.

Члан 6.

У члану 24. став 2. мења се и гласи: 
„Сенат Универзитета доноси Упутство о облику и садржају 

докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду“.

Члан 7.

У члану 25. став 1. уместо тачке ставља се запета и додају се 
речи: „односно на језику за који је студијски програм акредитован“.

У ставу 2. уместо тачке ставља се запета и додају се речи: „а у 
складу са Статутом Универзитета“.

Члан 8.

У члану 32. став 1. уместо тачке ставља се запета и 
додају се речи: „односно Веће за интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије (у даљем 
тексту: Веће за ИМТ студије) за студијске програме који су 
акредитовани у ИМТ пољу.“

У ст. 2. - 6. после речи: „веће научних области“ додају се запета 
и речи: „односно Веће за ИМТ студије“ у одговарајућем падежу.

Члан 9.

У члану 38. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Када је докторска дисертација у облику скупа објављених 

научних радова, извештај комисије садржи и мишљење о 
испуњености услова дефинисаних чланом 23. став 3. овог 
правилника.“.

Досадашњи ст. 3. – 6. постају ст. 4. – 7.

Члан 10.

У члану 39. став 3. после речи: „постоје“ додају се речи: „у 
писаној форми достављене“.
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Члан 11.
У члану 42. став 1. уместо тачке ставља се запета и додају се 

речи: „односно Веће за ИМТ студије за студијске програме који су 
акредитовани у ИМТ пољу.“

У ст. 2. - 6. после речи: „веће научних области“ додају се запета 
и речи: „односно Веће за ИМТ студије“ у одговарајућем падежу.

Члан 12.
У члану 48. став 3. се брише.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 13.
У члану 54. уместо тачке ставља се запета и додају се речи:
„као и на лица са завршеним студијама медицине и завршеном 

одговарајућом специјализацијом здравствене струке, која стичу 
докторат у складу са чланом 40. став 4. Закона.“

Члан 14.
У члану 55. став 1. се брише.
У ставу 2. тачке 5, 6. и 7. се бришу.

Члан 15.
У члану 56. став 1. речи: „осим члана 55. став 1. (Прилог 1.) 

и став 2. тач. 5-7. овог правилника који се примењују по ступању 
на снагу Правилника“ замењују се речима: „осим Упутства из 
члана 24. став 2. овог правилника који се примењује на студенте 
докторских студија без обзира на годину уписа студија.“

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 13.11.2019. године; Број: 61212-4621/1-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у 
Правилнику о изменама и допунама Правилника о докторским 
студијама на Универзитету у Београду, број 61212-4621/1-19 од 
13.11.2019. године, поткрао пропуст, па се сходно члану 15. Закона 
о објављивању закона о других прописа и аката („Сл. гласник 
Републике Србије“, бр. 45/13) даје

И С П Р А В К А 
Правилника о изменама и допунама 

Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду, 
број 61212-4621/1-19 од 13.11.2019. године

1. У Правилнику о изменама и допунама Правилника о 
докторским студијама на Универзитету у Београду, број 61212-
4621/1-19 од 13.11.2019. године, у члану 8. став 2. и члану 11. став 
2. број „6.“ замењује се бројем „7.“. 

2. Ова исправка објавиће се у „Гласнику Универзитета у 
Београду“.

(Београд, 02.12.2019. године; Број: 61212-4621/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) и члана 
6. Правилника о изменама и допунама Правилника о докторским 
студијама на Универзитету у Београду број: 61212-4621/19 од 
13.11.2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Упутство о облику и садржају докторске 
дисертације која се брани на Универзитету у Београду.

2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.1

(Београд, 13.11.2019. године; Број: 612-4622/19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.

1 Упутство се налази на интернет презентацији Универзитета: http://bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php
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На основу члана 97. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43. 
тачка 29. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 12. децембра 2019. године, доноси 

П Р А В И Л Н И К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА  
НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1. 
У Правилнику о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
208/19), у члану 5. став 1. после речи „држављанин“ уместо запете 
ставља се тачка и бришу се речи: „ако се призна стечена страна 
школска односно високошколска исправа у складу са Законом и 
општим актом Универзитета.“

Члан 2. 

У члану 6. став 1. после броја 4. бришу се речи: „и 5.“. 

Члан 3. 

У члану 16. став 2. се брише.

Члан 4. 
После члана 16. додаје се нови члан 16а који гласи:
„Упис лица са академским звањем магистар наука на 

докторске студије

Члан 16а
Лице које је стекло академски назив магистар наука по 

прописима који су важили до доношења Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), остварује право на упис на студијски 
програм докторских студија, у истој или сродној научној области, 
ако се пријавило на конкурс и уколико се налази на ранг листи 



Година LVII, број 212, 13. децембар 2019. 7

до броја који је конкурсом предвиђен за упис, под условима и на 
начин утврђен чланом 16. овог правилника.

Лицу из става 1. овог члана, може се, на лични захтев, 
признати део садржаја наставног плана магистарских студија, уз 
могућност одређивања савладавања допунских обавеза.

Одлуку о признавању доноси наставно-научно веће факултета, 
односно Веће за студије при Универзитету, на начин и по поступку 
утврђеним општим актима Универзитета и факултета.

Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 
ЕСПБ бодова на студијском програму докторских студија на који 
је уписано, а који се односе на истраживање, израду и одбрану 
докторске дисертације.

Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је 
двоструки број школских година преосталих за реализацију овако 
уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за 
завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 
4. Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену 
потребном за остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.“

Члан 5. 
У члану 17. став 2. после речи „програм“ ставља се тачка и 

бришу се речи: „и може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова.“
После става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе:
„Лице из става 1. овог члана мора да оствари најмање 90 

ЕСПБ бодова на студијском програму докторских студија на који 
је уписано, а који се односе на истраживање, израду и одбрану 
докторске дисертације.

Дужина трајања студија лица из става 1. овог члана је 
двоструки број школских година преосталих за реализацију овако 
уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за 
завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 
4. Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену 
потребном за остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.“

Члан 6. 

У члану 23. став 2. после речи „поступак“ додају се речи: 
„признавања стране школске, односно високошколске исправе“.
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Члан 7. 

После члана 29. додаје се нови члан 29а који гласи:
„Рангирање студената за упис у наредну школску годину

Члан 29а

Приликом уписа сваке школске године, студенти се на основу 
Закона и Статута Универзитета рангирају за буџетско финансирање.

Рангирање студената за упис у наредну школску годину 
обухвата студенте који су уписани исте школске године на исти 
студијски програм, а врши се на основу постигнутог успеха у 
претходним школским годинама.

На основу става 1. овог члана рангирају се студенти који су у 
текућој школској години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова. 

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној 
средњој оцени (ПСО) која се рачуна на следећи начин:

  ∑ (Број ЕСПБ бодова које носи предмет ∗ Оцена на предмету)ПСО= 
 N ∗ 60

где N представља број година студирања од тренутка уписа, 
док сума обухвата све предмете које је студент положио. 

Факултет може да, у зависности од испитног рока у коме је 
студент положио испит, оцену на предмету помножи корекционим 
фактором на начин утврђен актом Факултета.“

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

(Београд, 12.12.2019. године; Број: 61212-5261/1-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду", бр. 201/18 и 207/19), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12.12.2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА  
У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА

Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“, бр: 
193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 206/18), у члану 6. после 
става 4. додају се нови ст. 5., 6., 7. и 8. који гласе:

„Уколико Одбор врати предмет првостепеном органу 
на поновно одлучивање, дужан је да својим решењем укаже 
првостепеном органу у ком погледу треба допунити поступак, а 
првостепени орган је дужан у свему да поступи по другостепеном 
решењу и да, у року који одреди Одбор донесе нову одлуку. 

Против нове одлуке лице против којег је изречена мера и 
подносилац захтева имају право на жалбу.

Ако првостепени орган није донео одлуку у одређеном року, 
а Одбор нађе да за то постоје оправдани разлози, продужава рок за 
доношење одлуке за онолико колико је трајао оправдани разлог, а 
најдуже за 30 дана.

Ако Одбор нађе да не постоји оправдани разлог због кога 
одлука није донета у одређеном року, он сам одлучује о управној 
ствари, у ком случају, уколико утврди да постоји неакадемско 
понашање, изриче меру предвиђену чланом 16. Правилника о раду 
етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета 
у Београду“.

Члан 2.

Мења се наслов члана 7. тако да гласи: „Поступак утврђивања 
оригиналности докторске дисертације и одузимања звања“
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У члану 7. после става 6. додају се ст. 7., 8., 9. и 10. који гласе:
„Ако је коначном одлуком утврђено неакадемско понашање 

при изради докторске дисертације, лицу из става 6. овог члана 
диплома се не издаје, а податак о томе, као и одлука о поништавању 
дипломе се уноси у евиденцију факултета, односно Универзитета.

По пријему одлуке Сената о поништавању дипломе и додатка 
дипломи, изборно веће факултета на коме је диплома стечена, 
доноси предлог одлуке о одузимања звања лицу из става 5. овог 
члана и упућује га Универзитету. Уз предлог одлуке доставља се и 
фотокопија одлуке о избору у звање које се одузима.

Надлежно веће научних области, када се ради о звању доцента 
и ванредног професора, односно Сенат, када се ради о звању 
редовног професора, доноси одлуку о одузимања звања лицу коме 
је поништена диплома.

Одлука из става 9. овог члана је коначна и доставља се 
факултету у року од 7 радних дана од дана доношења одлуке, ради 
спровођења процедуре у складу са прописима којима се регулише 
рад.“

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 12.12.2019. године; Број: 06-5088/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и чл. 41. ст. 1. тач. 
4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18 и 207/19), а на предлог Сената Универзитета 
од 11.9.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18. септембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се друга измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2019. годину, 07 број 40-105/2019-7. 

(Београд, 19.09.2019. године; Број: 06-3456/4-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18 и 67/19) и чл. 41. ст. 1. 
тач. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18 и 207/19), а на предлог Сената Универзитета 
од 13.11.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 5. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2019. годину, 07 број 40-105/2019-8. 

(Београд, 05.12.2019. године; Број: 06-4629/3-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 18. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 201/18 и 
207/19), а на предлог Сената Универзитета од 11.9.2019. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. септембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена Плана јавних набавки и Плана 
набавки Универзитета у Београду за 2019. годину на које се Закон 
не примењује.

(Београд, 19.09.2019. године; Број: 06-3456/5-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 18. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 201/18 и 
207/19), а на предлог Сената Универзитета од 13.11.2019. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 5. децембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се четврта измена Плана набавки Универзитета у 
Београду за 2019. годину на које се Закон не примењује.

(Београд, 05.12.2019. године; Број: 06-4629/4-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду 
о установљењу Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-104/9-19 од 
24.01.2019. године и Предлога Комисије за доделу Плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/9-18 од 
20.06.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18.09.2019. године, донео је 

О Д Л У К У

Плакету „Лука Ћеловић Требињац“ у 2019. години доделити 
ГОРДАНИ ЈОКИЋ за посебан допринос неговању и развоју 
задужбинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу 
Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-104/9-19 од 24.01.2019. године, 
у тачки X утврђено је да Савет Универзитета у Београду разматра 
предлог Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ и 
доноси одлуку о додели Плакете.

Комисија за доделу Плакете доставила је Савету Универзитета 
у Београду Предлог да се Плакета у 2019. години додели Гордани 
Јокић, која је 19.12.2014. године основала Фондацију "Гордана 
Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић", у циљу награђивања 
најбољих студената Технолошко-металуршког, Машинског и 
Електротехничког факултета Универзитета у Београду. Имовину 
Фондације у моменту оснивања чинила су новчана средства 
у износу од 50.000 €. Овим чином, поред помоћи образовању 
студената и развоју науке, значајно је допринела подизању свести 
о значају задужбинарства. 

На основу достављеног предлога Комисије за доделу плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у 
Београду једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 18.09.2019. године; Број: 06-3456/6-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке V Одлуке Савета Универзитета у Београду 
о установљењу Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-104/9-19 од 
24.01.2019. године и Предлога Комисије за доделу Плакете „Лука 
Ћеловић Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/10-18 од 
20.06.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18.09.2019. године, донео је 

О Д Л У К У

Захвалницe за успешну сарадњу, подршку у развоју идеје 
задужбинарства, као и за допринос у испуњењу циљева задужбина 
и фондација у 2019. години додељују се:

– Дини Јулиус 
– Маји Мишевић Кокар,
– Предузећу “CUBING” д.о.о. Београд, 
– Наталији Синановић и 
– Др Живославу Тешићу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу 
Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-104/9-19 од 24.01.2019. године, 
у тачки V утврђено је да се за успешну сарадњу, подршку у развоју 
идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу циљева 
задужбина и фондација, физичким и правним лицима могу 
доделити захвалнице.

На седници одржаној 20.06.2019. године, Комисија за доделу 
Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ са повељом разматрала је 
предлоге за доделу захвалница које су доставили одбори задужбина 
и фондација, о чему је сачинила Записник 03 број: 612-1251/8-18 
од 20.06.2019. године. За доделу захвалница за успешну сарадњу, 
подршку у развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у 
испуњењу циљева задужбина и фондација, предложени су следећи 
кандидати:
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Дина Јулиус и Маја Мишевић Кокар априла 2019. године, 
са намером дарежљивости безусловно су поклониле и пренеле 
у власништво покретне ствари Универзитету у Београду, које су 
наследиле од своје тетке пок. Вукосаве (Секе) Мишевић Мијатовић. 
Покретне ствари, које су биле део намештаја којим је био опремљен 
салонски стан оставиље у Улици кнегиње Љубице 9, стан број 14, 
чине: један овални сто са осам столица и две комоде, израђени као 
комплет, гарнитура од пуног дрвета, као и четири зидне лампе, 
један лустер и слика (уље на платну, аутор: Цица Рајковић, Мртва 
природа, 1991.), значајне уметничке, естетске и непроцењиве 
афекционе вредности. 

Предузеће „Cubing” д.о.о. Београд донирало је Задужбини 
Веселина Лучића грађевински материјал за комплетну замену 
кровног покривача у дворишном објекту Задужбине у Ул. 
Гундулићев венац број 39 у Београду, који је услед пада веће 
количине снега са крова вишег објекта оштећен, чиме је спречено 
даље оштећење објекта Задужбине.

Наталија Синановић, новинарка Јавне медијске установе 
Радио телевизија Србије, правовремено и истинито извештавала је 
о задужбинама и фондацијама Универзитета у Београду, њиховим 
напорима и проблемима у поступку враћања имовине у поступку 
реституције, као и о свечаностима приликом доделе стипендија 
и награда студентима из средстава задужбина и фондација. 
Захваљујући овим извештавањима јавност се информисала о 
раду универзитетских задужбина и фондација, што неизмерно 
доприноси очувању духа задужбинарства, буђењу свести јавности 
и подстицању нових задужбинара. 

Др Живослав Тешић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, декан Хемијског факултета у периоду од 
2003. до 2009. године, председник Савета Универзитета у Београду 
(надзорног одбора задужбина и фондација) у периоду од 2013. до 
2015. године, као и проректор Универзитета у Београду у периоду 
од 2015. до 2018. године. Од 2016. године именован је за управитеља 
шест универзитетских задужбина и три универзитетске фондације. 
Као проректор Универзитета у Београду и управитељ задужбина 
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и фондација дао је значајан допринос активностима на обнови 
и одржању идеје задужбинарства на Универзитету. У сарадњи 
са управитељем осталих фондација и задужбина иницирао је 
куповину државних хартија од вредности од средстава новчаних 
фондација, чиме је омогућено остваривање циљева фондација и 
испуњење жеље оставилаца.

На основу достављеног предлога Комисије за доделу плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у 
Београду једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 18.09.2019. године; Број: 06-3456/7-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 
207/19), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
5.12.2019. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Управном одбору АКУД-а „Бранко Крсмановић“, због 
истека мандата:

1. др Војислав Станимировић, ванредни професор Правног 
факултета
2. др Зора Стевановић Дајић, редовни професор Пољопривредног 
факултета.

2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Управни одбор АКУД-а „Бранко Крсмановић“:

1. др Маја Груден-Павловић, редовни професор Хемијског 
факултета
2. др Александра Марјановић, доцент Електротехничког факултета.

II

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Надзорном одбору АКУД-а „Бранко Крсмановић“, због 
истека мандата:

1. Бојана Марјановић, стручни сарадник у Стручној служби 
Универзитета у Београду
2. Урош Гашић, стручни сарадник Хемијског факултета.

2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Надзорни одбор АКУД-а „Бранко Крсмановић“:
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1. Бојана Марјановић, стручни сарадник у Стручној служби 
Универзитета у Београду
2. Урош Гашић, стручни сарадник Хемијског факултета.

(Београд, 05.12.2019. године; Број: 06-4629/5-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“, број 134/07 
и 150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18.9.2019. године, донео је 

О Д Л У К У

I

На основу одлуке Већа групације медицинских наука од 
10.6.2019. године верификује се мандат др Елене Кршљак, редовне 
професорке Стоматолошког факултета, као новог члана Савета 
Универзитета у Београду из реда представника Универзитета 
уместо проф. др Александра Тодоровића који је поднео оставку.

II

На основу одлуке Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука од 3.6.2019. године верификује се мандат др Татјане 
Јевремовић Петровић, ванредне професорке Правног факултета, 
као новог члана Савета Универзитета у Београду из реда 
представника Универзитета уместо проф. др Милана Шкулића 
који је поднео оставку.

III

На основу одлуке Већа групације техничко-технолошких 
наука од 8.5.2019. године верификује се мандат др Драгана 
Благојевића, редовног професора Грађевинског факултета, као 
новог члана Савета Универзитета у Београду из реда представника 
Универзитета уместо проф. др Златка Марковића који је поднео 
оставку.

IV

1) На основу одлуке Студентског парламента Универзитета 
од 6.6.2019. године, констатује се да је престао мандат следећих 
чланова Савета из реда студената:
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1. Илијe Тодоровићa, студентa Технолошко-металуршког факултета
2. Владимирa Смуђe, студентa Факултета организационих наука
3. Боријанa Соковићa, студентa Технолошко-металуршког факултета
4. Бојанa Веселиновa, студентa Медицинског факултета
5. Миланa Мацурe, студентa Правног факултета
6. Анe Станковић, студенткиње Биолошког факултета.

2) На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 
6.6.2019. године. верификује се мандат следећих чланова Савета 
из реда студената:
1. Илије Тодоровића, студента Технолошко-металуршког факултета
2. Матије Васића, студента Факултета политичких наука
3. Миленка Јовановића, студента Математичког факултета
4. Ненада Зарића, студента Хемијског факултета
5. Јелене Бранковић, студенткиње Факултета безбедности
6. Стефана Мицића, студента Грађевинског факултета.

V

На основу одлуке ректорке Универзитета од 10.9.2019. 
године верификује се мандат Љиљане Константиновић, пословног 
секретара у Кабинету ректора, као новог члана Савета Универзитета 
у Београду из реда представника ненаставног особља уместо 
Владимира Марковића који је поднео оставку.

(Београд, 19.09.2019. године; Број: 06-3456/3-19)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар 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 Већа за студије при Универзитету, као 
и предлог наставно-научних већа, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 11. септембра 2019. године донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на 

студијске програме који се организују на Универзитету, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 

2019/2020. годину
 

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 
уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2019/2020. годину

У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00653/2016-06 од 2. септембра 2016. године, на 
студијски програм мастер академских студија Европска политика и 
управљање кризама, 60 ЕСПБ на Универзитету у Београду уписаће 
се 30 студената и то: 
– на српском језику – 25 студената (4 на терет буџета и 21 
самофинансирајући)
– на енглеском језику – 5 самофинансирајућих студената;

У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00671/2019-06 од 26. септембра 2014. године, на студијски 
програм мастер академских студија Рачунарство у друштвеним 
наукама на Универзитету у Београду уписаће се укупно 35 
студената и то:
– на српском језику – 30 студената (6 на терет буџета и 24 
самофинансирајућа)
– на енглеском језику – 5 самофинансирајућих студената;
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У складу са Јавним конкурсом за избор мастер студијских 
програма из области информационих технологија, програмирања, 
анализе података и организације, који је расписао министар 
просвете, науке и технолошког развоја, као и Одлуком о избору 
пројеката на основу Јавног конкурса за избор мастер студијских 
програма из области информационих технологија, програмирања, 
анализе података и организације, број: 612-01-00391/2019-06 од 21. 
маја 2019. године, а у складу са акредитацијом која је у поступку:
– на студијски програм мастер академских студија Напредне 
информационе технологије у дигиталној трансформацији, 
(Електротехнички факултет и Факултет организационих наука), 
уписаће се укупно 35 студената;
– на студијски програм мастер академских студија Индустрија 4.0, 
(Машински факултет и Математички факултет) уписаће се укупно 
35 студената.

(2) ДАЈЕ СЕ допуна мишљења Влади Републике Србије о 
броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета за студијски програм мастер академских 
студија Напредне информационе технологије у дигиталној 
трансформацији, Електротехнички факултет и Факултет 
организационих наука – 15 студената из буџета, и за програм 
Индустрија 4.0, Машински факултет и Математички факултет – 
15 студената из буџета.

(Београд, 11.09.2019. године; Број: 06-3370/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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), а на предлог Наставно-научног већа 
Стоматолошког факултета број 10/31 од 08. октобра 2019. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 09. октобра 
2019. године донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на 

студијске програме који се организују на Универзитету, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 

2019/2020. годину
 
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 

уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2019/2020. годину

У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма број 
612-00-00659/2013-04 од 13. септембра 2013. године, на студијски 
програм докторских академских студија Базична и клиничка 
истраживања у стоматологији, 180 ЕСПБ на Универзитету у 
Београду уписаће се 14 студената и то: 10 на терет буџета и 4 
самофинансирајућа студента на Стоматолошком факултету, који 
је носилац наведеног студијског програма.

(Београд, 09.10.2019. године; Број: 06-3839/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), члана 
27. став 2. Пословника Сената Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 134/07, 157/10), а у вези са чланом 
103. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
88/17 и 73/18) Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 
11. септембра 2019. године доноси 

З А К Љ У Ч А К 
О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС  

У 2019/20. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Рангирање обухвата студенте који су уписани исте школске 
године на одређени студијски програм, а врши се на основу 
ранг листе сачињене према постигнутом успеху у претходном 
школовању. 

Да би се студент рангирао на основу претходног става, мора 
у 2018/19. школској години имати остварених 48 ЕСПБ бодова у 
складу са чл. 103 Закона о високом образовању.

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној 
средњој оцени (ПСО) која се рачуна на следећи начин:

 
 ∑ (Број кредита које носи предмет ∗ Оцена на предмету)ПСО= 

 N ∗ 60

где N представља број година из наставног плана које би било 
потребно да студент заврши од тренутка уписа, док сума обухвата 
све предмете које је студент положио. 

Факултет може, уколико жели, да истакне студенте који на 
време полажу испите, а онај факултет који има могућности за то, 
може да помножи оцену на предмету са корекционим фактором 
који зависи од испитног рока у коме је студент положио испит.

(Београд, 11.09.2019. године; Број: 06-3370/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. тачка 9. и члана 38. став 4. 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 
и 73/18), члана 43. тачка 49. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), а на 
предлог Већа за интердисциплинарне, мултидисициплинарне 
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/II-19 од 2. октобра 
2019. године Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
09. октобра 2019. године, донео је

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ предлог Већа за интердисциплинарне, 
мултидисициплинарне и трансдисциплинарне студије о допуни 
Правилника о Листи стручних, академских и научних звања, 
следећим звањима:

– звањем мастер анализе података, МАС Напредна анализа 
података (90 ЕСПБ) (Advanced Data Analytics)

– звањем мастер биоетике, МАС Биоетика (60 ЕСПБ)
– звањем мастер студије миграција, МАС Студије миграција 

(60 ЕСПБ)

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Веће за студије при Универзитету, и Медицински факултет 
као предлагачи нових студијских програма поднели су предлог 
Већу за интердисциплинарне, мултидисициплинарне и 
трансдисциплинарне студије за допуну Правилника о листи 
стручних, академских и научних назива.

Веће за интердисциплинарне, мултидисициплинарне и 
трансдисциплинарне студије је на својој седници од 02. октобра 
2019. године усвојило наведене предлоге и обратило се Сенату 
Универзитета у Београду за покретање поступка за допуну 
Правилника о Листи стручних, академских и научних звања.

Сенат Универзитета у Београду је на седници од 09. октобра 
2019. год. размотрио иницијативу Већа за интердисциплинарне, 
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мултидисициплинарне и трансдисциплинарне студије, за допуну 
Правилника о листи стручних, академских и научних назива, и 
једногласно одлучио да исту прихвати и проследи Конференцији 
универзитета Србије на даљу надлежност.

(Београд, 09.10.2019. године; Број: 06-3839/148/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 127. став 5. Закона о високом образовању 
(Сл. Гласник РС, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18 и 67/19), члана 
11. став 2. Правилника o поступку поништавања дипломе и додатка 
дипломи („Гласник Универзитета”, број 211/19) и члана 7. став 
4. Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр: 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 206/18), Сенат 
Универзитета на седници одржаној 09.10.2019. године донео је

О Д Л У К У 
О ПОНИШТАВАЊУ ДИПЛОМЕ И ДОДАТКА ДИПЛОМИ 

Поништава се диплома о стеченом научном називу доктора 
наука, коју је проф. др Дејан Илић стекао одбраном докторске 
дисертације под називом „Вредновање образовања и образовне 
потребе рукометаша“ на Факултету спорта и физичког васпитања, 
2009. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
докторске дисертације који је 2013. године покренут против др 
Дејана Илића, Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког 
васпитања на седници одржаној 06.06.2019. године, донело је Одлуку 
којом је утврђено неакадемско понашање др Дејана Илића приликом 
израде докторске дисертације, односно да докторска дисертације под 
називом „Вредновање образовања и образовне потребе рукометаша“ 
није резултат оригиналног научног рада. У другостепеном поступку, 
по изјављеној жалби, Одбор за професионалну етику Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 15.07.2019. године, потврдио 
је Одлуку Наставно-научног већа Факултета спорта и физичког 
васпитања, као и Одлуку декана Факултета којом је др Дејану Илићу 
изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса.

Одредбама Закона о високом образовању прописано је 
да самостална високошколска установа поништава диплому 
о стеченом научном називу доктора наука, односно доктора 
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уметности у складу са општим актом, ако утврди да докторска 
дисертација, односно докторски уметнички пројекат није 
оригиналан научни, односно уметнички резултат рада кандидата. 
Сагласно Правилнику o поступку поништавања дипломе и додатка 
дипломи, након спроведеног поступка утврђивања неакадемског 
понашања у изради писаних радова, коначна одлука којом је 
утврђено да докторска дисертација није резултат самосталног рада 
или оригиналног научног рада, доставља се Сенату ради доношења 
одлуке о поништавању дипломе.

Одбор за професионалну етику доставио је Сенату 
Универзитета коначно Решење о утврђеном неакадемском 
понашању др Дејанa Илићa, те је сагласно Закону и општим актима 
Универзитета, једногласно одлучено као у изреци ове одлуке.

Универзитет оглашава поништавање дипломе у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Одлука Сената је коначна и 
против ње странка може покренути управни спор пред надлежним 
судом.

(Београд, 09.10.2019. године; Број: 06-3839/5-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 61. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018 и 207/19) и члана 
6. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду 
бр. 193/16, 199/17 и 203/18), Сенат Универзитета на седници 
одржаној 09.10.2019. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ 

Разрешава се, на лични захтев, чланства у Одбору за 
професионалну етику др Слободан Првановић, научни саветник 
Инстутута за физику.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Др Слободан Првановић, научни саветник Инстутута за 
физику, Одлуком Сената Универзитета од 12.12.2018. године 
именован је за заменика члана Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду. Како је именовани поднео оставку на 
место заменика члана у Одбору, односно захтев за разрешење, 
одлучено је као у изреци ове одлуке.

(Београд, 09.10.2019. године; Број: 06-3839/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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, мултидисциплинарне 
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/3117/2-19 од 10. 
септембра 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
11. септембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија: „Напредне информационе технологије у дигиталној 
трансформацији“ (90 ЕСПБ).

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове 
одлуке су Електротехнички факултет и Факултет орагнизационих 
наука Универзитета у Београду.

3. НОСИЛАЦ КООРДИНАТОР ПРОГРАМА је Електро-
технички факултет.

4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 
1. ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер инжењер 
информационих технологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Студијски програм мастер академске студије – Напредне 
информационе технологије у дигиталној трансформацији (90 
ЕСПБ) је мултидисциплинаран студијски програм који заједно 
изводе два факултета Универзитета у Београду: Електротехнички 
факултет (ЕТФ) и Факултет организационих наука (ФОН). 
Студијски програм реализује се на српском језику.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије је на седници одржаној 10. септембра 
2019. године размотрило предлог за доношење студијског програма 
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мастер академских студија „Напредне информационе технологије 
у дигиталној трансформацији“ (90 ЕСПБ) и донело одлуку као у 
изреци.

(Београд, 11.09.2019. године; Број: 06-3370/3117/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

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: 06-148/3372/2-19 од 10. септембра 
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. септембра 
2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских студија: 
„Индустрија 4.0“ (120 ЕСПБ).
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Машински факултет и Математички факултет Универзитета у 
Београду.
3. НОСИЛАЦ КООРДИНАТОР ПРОГРАМА је Машински факултет.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер инжењер машинства 
- информатичар

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Студијски програм мастер академске студије – „Индустрија 
4.0“ (120 ЕСПБ) је мултидисциплинаран студијски програм који 
заједно изводе два факултета Универзитета у Београду: Машински 
факултет и Математички факултет. Студијски програм реализује 
се на српском језику.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије је на седници одржаној 10. септембра 2019. 
године размотрило предлог за доношење студијског програма мастер 
академских студија „Индустрија 4.0“ (120 ЕСПБ) и донело одлуку као 
у изреци.

(Београд, 11.09.2019. године; Број: 06-3370/3372/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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: 06-148/10.1/3-19 од 10. 
септембра 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
11. септембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Ради унапређења наставe неопходно је доношење следећe 
изменe студијског програма:

– уводи се изборни предмет: Примена нанотехнологије у 
биомедицини, наставник др Душан Божић, виши научни сардник, 
Институт за нуклеарне науке ВИНЧА.

(Београд, 11.09.2019. године; Број: 06-3370/10.1/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу чл. 117. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), чл. 7. 
и 9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11 и и 209/19) 
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-
2009/2-19 oд 15. јула 2019. године, а на иницијативу Филолошког 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
11. септембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ЈУ ХУАУ (Yu Hua), кинеском књижевнику, додели почасни 
докторат за изванредан допринос светској књижевности и изузетно 
значајну сарадњу са српским синолозима.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ју Хуа (余华) је један од најзначајнијих живих књижевника 
из НР Кине чија су дела досад преведена на више од двадесет 
светских језика. Доблтник је мноштва награда како у НР Кини, 
тако и у иностранству, међу којима су награда НР Кине за посебан 
допринос кинеској књижевности (2005), Орден уметности и 
књижевности Француске у рангу витеза (2004), награда „Џејмс 
Џојс“ (2002), италијанска књижевна награда „Grincane Kavur“ 
(1998) и тако даље.

Године 2018., Ју Хуа је награђен „Великом наградом Иво 
Андрић“ за животно дело.

Рођен је 1960. године у граду Хангџоуу, у кинеској провинцији 
Џеданг, а своје прво књижевно дело објавио је 1983. године и убрзо 
се профилисао као један од најзначајнијих књижевних стваралаца 
постмаоистижке авангарде. Данас живи и ради у Пекингу, а досад 
је објавио пет романа, шест збирки приповедака и три збирке есеја.

Ро избору сто кинеских књижевних критичара и уредника, Ју 
Хуаови романи „Живети“ и „Записи о продавцу крви“, нашли су се на 
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листи десет најутицајнијих кинеских романа последње деценије ХХ 
века, а хонгконшки Азијски недељник прогласио је роман „Живети“ 
једним од сто најбољих кинеских романа ХХ века. Мноштво његових 
дела је екранизовано, а најпознатија је филмска адаптација романа 
„Живети“ прослављеног кинеског режисера Џанг Јимоуа.

Ји Хуа је добро познат домаћим читаоцима, будући да су на 
српски језик преведена три његова романа („Живети“, „Записи о 
продавцу крви“ и „Седми дан“), збирка есеја „Кина у десет речи“, а 
у току 2019. године ће бити објављени и превод романа „Вапаји на 
киши“, као и збирка приповедака „Ја немам своје име“. Његова дела 
представљају важан сегмент синолошких књижевних проучавања 
на основним и последипломски студијама Филолошког факултета.

Осим књижевног присуства међу домаћом читалачком 
публиком, Ју Хуа је већ неколико пута посетио Србију, као гост 
београдског Сајма књига (2014) и учесник књижевних форума 
(Београдски контрапункт, 2017), значајно унапређујући културни 
дијалог између наше две земље. 

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се Ју Хуау 
додели почасни докторат додели за изванредан допринос светској 
књижевности и изузетно значајну сарадњу са српским синолозима.

На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Филолошког факулета и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у 
Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци. 

(Београд, 30.09.2019. године; Број: 61202-1551/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу чл. 117. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), чл. 7. 
и 9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11 и и 209/19) 
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-
2009/2-19 oд 15. јула 2019. године, а на иницијативу Института за 
филозофију и друштвену теорију, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 11. септембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

АКСЕЛУ ХОНЕТУ (Axel Honneth), професору на Одељењу 
за филозофију Универзитета Колумбија у Њујорку, САД, додели 
почасни докторат за допринос у области филозофије, социологије 
и критичке теорије друштва, укључујући критичку теорију у 
Србији, као и за сарадњу са Универзитетом у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Аксел Хонет је рођен 1949. године у Есену, Немачка. Од 
1969. до 1974. студира филозофију, социологију и германистику 
у Бону и Бохуму. Од 1974. до у Берлину. Од 197. до 1982. ради као 
истраживач приправник (Wissenschaftlicher Assistent) у Институту 
за социологију Фраје Универзитета у Берлину. 1982. добија 
истраживачку стипендију код професора Јиргена Хабермаса у 
Макс-Планк Институту за друштвене науке у Минхену, а 1983. 
постаје асистент на Одељењу за филозофију Универзитета Јохан 
Волфганг Гете у Франкфурту на Мајни. Од октобра 1989. до јула 
1990. Хонет је сарадник Научног колегијума (Wissenschafts-
kolleg) у Берлину. У јуну 1990. стиче хабилитацију на Одељењу 
за филозофију Универзитета у Франкфурту. 1991. постаје C3 
професор филозофије на Универзитету у Констанцу, а 1992. C4 
професор политичке филозофије на Фраје Универзитету у Берлину. 
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Од септембра 1995. до априла 1996. био је Теодор Хојс гостујући 
професор (Theodor Heuss Professor) на Новој школи за друштвена 
истраживања (New School for Social Research) у Њујорку, САД. Од 
1996. Хонет је C4 професор социјалне филозофије на Универзитету 
у Франкфурту и члан колегијума Института за друштвена 
истраживања, а од априла до јуна 1999. држао је Спинозину катедру 
на Одељењу за филозофију Универзитета у Амстердаму. Од априла 
2001. Хонет је директор Института за друштвена истраживања 
у Франкфурту, а од 2011. је и Џек Вајнштајн (Jack C. Weinstein) 
професор хуманистике на Одељењу за филозофију Универзитета 
Колумбија у Њујорку, САД. 

Аксел Хонет је кључна фигура треће генерације Франкфуртске 
школе, односно критичке теорије друштва – прву генерацију 
су чинили сарадници Института за друштвена истраживања 
под вођством Макса Хоркхајмера, попут Теодора Адорна, 
Валтера Бењамина, Ериха Фрома, Херберта Маркузеа и Франца 
Нојмана, док другу представљају истраживачи окупљени око 
Јиргена Хабермаса, односно његовог пројекта утемељења нове, 
постметафизичке критичке теорије. Критичка теорија се развија 
од 1930-их као интердисциплинарни покушај давања одговора на 
горућа друштвена питања, као што су успон фашизма и његово 
кооптирање радничке класе и чињеница да је рапидни технолошки 
напредак, уместо људске еманципације, резултирао све већим 
варварством и деструкцијом оличеним у два светска рата, а у 
данашње време питања попут глобалне кризе демократије након 
слома 2008, нових процеса фашизације европских и светских 
друштава у пост-кризном периоду и успон десног популизма. 

Трећа генерација критичке теорије, којој поред Аксела Хонета 
припадају и аутори попут Ненси Фрејзер, Шиле Бенхабиб и Рајнера 
Форста, постепено се формира од средине 1980-их кроз покушаје 
да се превазиђу ограничења Хабермасове језичко-прагматичке 
парадигме критичке теорије. У том контексту Аксел Хонет развија, 
од краја 1980-их, своју теорију признања, друштвено-теоријску 
перспективу која по својој свеобухватности парира Хабермасовој 
теорији комуникативног делања. Хонет у теорији признања 
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развија један нормативно супстантивнији темељ друштвене 
критике од Хабермасове етике дискурса у форми концепције 
признања (Anerkennung), концепције која у Хонетовој теорији 
игра улогу универзалног предуслова људске самоформације. У 
свом целокупном досадашњем раду Хонет настоји да формулише 
тип друштвене критике која, попут Хабермасове, почива на 
вредносно универзалистичким и епистемолошки неауторитарним 
основама, али која има за циљ да, смелијом употребом друштвено-
теоријских концепција од Хабермаса, „разоткрије“ сложене облике 
доминације у стварном свету, поготово у друштвима у којима 
су најеклатантнији примери доминације (попут ауторитарних 
политичких уређења или формалне дискриминације одређених 
категорија грађанства) ствар прошлости: наиме, у либерално-
демократским капиталистичким друштвима данашњице. У 
протеклих двадесет година, Хонетова теорија признања је одиста 
достигла статус теоријског утемељења једне нове парадигме 
критичке теорије, парадигме признања, о чему данас сведоче 
монографије и зборници о Хонетовом раду на бројним светским 
језицима, укључујући и, на српском, Критичку теорију Аксела 
Хонета (Институт за филозофију и друштвену теорију, 2017). 

Иако су до сада само Хонетово капитално дело из 1992. године, 
Kampf um Anerkennung (Борба за признање) и његова најскорија 
студија, Idee des Sozialismus (Идеја социјализма), преведени 
на српски, релевантност и утицај Хонетове теорије признања у 
оквирима овдашње филозофије и социологије се манифестују 
вишеструко и на суптилне начине, и континуирано расту из године у 
годину. Извориште Хонетове теоријске перспективе, које се очитује 
у његовим ранијим радовима попут Друштвеног делања и људске 
природе (Soziales Handeln und Menschliche Natur) и Критике моћи 
(Kritik der Macht), налази се у традицији филозофске антропологије, 
пре свега у филозофско-антрополошком становишту младог Карла 
Маркса, које истовремено представља и теоријску основу глобално 
најутицајније друштвено-хуманистичке школе мишљења са ових 
простора – југословенске праксис оријентације. Најзначајнији 
аутори праксис оријентације попут Милана Кангрге, Слободана 
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Жуњића и Гаја Петровића су артикулисали једну нијансирану 
критику традиције Франкфуртске школе која се темељила на 
супротстављању филозофско-антрополошке концепције праxис-а 
у делима младог Маркса ,,петрификованом” (сцијентистичком и 
позитивистичком) мишљењу аутора прве генерације Франкфуртске 
школе и Хабермасовој социјално-онтолошкој дихотомији ,,рада” 
и ,,интеракције” која представља основ његове касније теорије 
коумникативног делања. Убрзо након што је, почетком 1980их, 
остварио и лични контакт са праксис традицијом кроз сарадњу са 
Зораном Ђинђићем у Хабермасовом истраживачком тиму, Хонет 
ће, са готово истоветним теоријским сензибилитетом критиковати 
петрификовано здање Хабермасове етике дискурса са позиција 
једне филозофско-антрополошки утемељене критичке теорије 
која задржава везу са моралним искуствима друштвених актера, 
ослањајући се на централну концепцију фундаменталне људске 
потребе за признањем. 

Након што је Хонетова теорија признања попримила своју 
зрелу форму у деведесетим годинама прошлог века, периоду у коме 
долази до прекида овдашње до тада богате рецепције традиције 
критичке теорије, протекле две деценије сведоче о континуирано 
растућем интересовању за Хонетов рад на овим просторима. О овој 
све интензивнијој рецепцији говоре, поред поменуте монографије 
о Хонету и два превода, чињенице да је у угледном домаћем 
часопису „Филозофије и друштва“ објављен темат о Хонетовим 
новијим радовима (“Axel Honneth's Recent Works”), као и да је 
Аксел Хонет у јуна 2019. године био гост Института за филозофију 
и друштвену теорију у Београду, у коме је одржана међународна 
конференција под насловом “Democracy, Socialism and En-
gagement: Axel Honneth and Critical Theory Today”. Постепено 
продубљивање рецепције Хонетовог рада у Србији би свакако 
требало тумачити у светлу поменутог теоријског сензибилитета 
који Хонет дели и са данашњим представницима критичке 
теорије у Србији који на различите, директне или индиректне 
начине баштине наслеђе југословенске праксис оријентације. 
Истовремено, Хонетови новији радови попут Права слободе (Das 
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Recht der Freiheit), Идеје социјализма и Постварења (Verdinglic-
hung) продубљују, у најбољој традицији критичке теорије, наше 
разумевање сложених облика друштвене доминације и неправде 
који карактеришу друштва пост-социјалистичке трансформације 
попут српског и заокупљају овдашње друштвено-хуманистичке 
мислиоце – Хонетова перспектива је тако недавно ушла и у силабус 
курса Савремене социолошке теорије на Одељењу за социологију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду. Стога може 
се само очекивати да дијалог између критичке теорије, али и 
социологије и филозофије у Србији уопште, и Хонетовог дела 
постане још плоднији, продубљенији и интензивнији у долазећим 
годинама.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Акселу Хонету додели почасни докторат за допринос 
у области филозофије, социологије и критичке теорије друштва, 
укључујући критичку теорију у Србији, као и за сарадњу са 
Универзитетом у Београду.

На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Института за филозофију и друштвену 
теорију и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат 
Универзитета у Београду је једногласно донео одлуку као што је 
наведено у изреци. 

(Београд, 30.09.2019. године; Број: 61202-2009/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Филозофског факултета, број: 1152/1-III/3 од 27.06.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-2879/2-19 од 10.07.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Стевовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликових уметности и архитектуре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет је дана 24.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Историја ликових уметности и 
архитектуре, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.06.2019. године, 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Стевовић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.07.2019. 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 03.07.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 10.07.2019. године дало је мишљење да се 
др Иван Стевовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
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, 11.09.2019. године; Број: 61202-2879/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Филозофског факултета, број: 1152/1-III/1 од 27.06.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-2880/2-19 од 10.07.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александра Пејатовић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за 
ужу научну област Андрагогија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет је дана 24.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Андрагогија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.06.2019. године, 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Александра Пејатовић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.07.2019. 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 03.07.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, 
на седници одржаној дана 10.07.2019. године дало је мишљење 
да се др Александра Пејатовић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
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, 11.09.2019. године; Број: 61202-2880/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Филозофског факултета, број: 1152/1-III/2 од 27.06.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-2878/2-19 од 10.07.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Ердељан, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликових уметности и архитектуре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет је дана 24.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Историја ликових уметности и 
архитектуре, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.06.2019. године, 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Ердељан изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.07.2019. 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 03.07.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 10.07.2019. године дало је мишљење да се 
др Јелена Ердељан може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
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, 11.09.2019. године; Број: 61202-2878/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Учитељског факултета, број: 16/3/64 од 23.05.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-2501/2-19 од 10.07.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зорана Опачић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну 
област Књижевност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Учитељски факултет је дана 13.02.2019. године, у публикацији 
„Службени гласник РС”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Књижевност, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.03.2019. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета, 
на седници одржаној дана 23.05.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зорана Опачић изабере у 
звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 29.05.2019. 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 11.06.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 10.07.2019. године дало је мишљење да се 
др Зорана Опачић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
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, 11.09.2019. године; Број: 61202-2501/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Електротехничког факултета, број: 764/8 од 09.07.2019. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, 02 број: 61202-
3209/2-19 од 26.08.2019. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јован Микуловић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Електроенергетски системи.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет је дана 29.05.2019. године, у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Електроенергетски системи, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.06.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 09.07.2019. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јован Микуловић 
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 15.07.2019. 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 19.08.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
26.08.2019. године дало је мишљење да се др Јован Микуловић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
године разматрао је захтев Електротехничког 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, 11.09.2019. године; Број: 61202-3209/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ5 114/13 од 20.06.2019. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02 
број: 61202-2846/2-19 од 26.08.2019. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Кристина Шарић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Петрологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Рударско-геолошки факултет је дана 08.05.2019. године, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Петрологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.05.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 20.06.2019. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Кристина Шарић 
изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 26.06.2019. 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 19.08.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
26.08.2019. године дало је мишљење да се др Кристина Шарић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2019. 
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, 11.09.2019. године; Број: 61202-2846/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Факултета за физичку хемију, број: 1134 од 10.09.2019. године 
и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 број: 
61202-3716/2-19 од 23.09.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09.10.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милена Петковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу 
научну област Физичка хемија-квантна хемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију је дана 24.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Физичка хемија-квантна хемија, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.06.2019. године, 
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 10.09.2019. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милена Петковић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 12.09.2019. 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 12.09.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 23.09.2019. године дало је мишљење да се др Милена Петковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09.10.2019. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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, 09.10.2019. године; Број: 61202-3716/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Факултета за физичку хемију, број: 1134 од 10.09.2019. године 
и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 број: 
61202-3717/2-19 од 23.09.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09.10.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Кузмановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет за физичку 
хемију, за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет за физичку хемију је дана 19.06.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.07.2019. године, 
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 10.09.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав 
Кузмановић изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду58

Факултет за физичку хемију је дана 12.09.2019. 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 12.09.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 23.09.2019. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Кузмановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09.10.2019. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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, 09.10.2019. године; Број: 61202-3717/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног 
већа Биолошког факултета, број: 13/70 од 10.07.2019. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 број: 
61202-3239/2-19 од 23.09.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09.10.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Соња Дулетић-Лаушевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, 
за ужу научну област Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биолошки факултет је дана 24.04.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.06.2019. 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 10.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Соња Дулетић-Лаушевић 
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 12.07.2019. 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 12.09.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 23.09.2019. године дало је мишљење да се др Соња Дулетић-
Лаушевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09.10.2019. 
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 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, 09.10.2019. године; Број: 61202-3239/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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, 27/18, 73/18 и 67/19), 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 Економског факултета, број: 3283/1 од 18.9.2019. године и 
мишљења Већа правно-економских наука, број: 61202-3661/2-19 
од 30.9.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
9.10.2019. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ана Алексић Мирић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 29.5.2019. године у листу 
„Послови“ као и на веб-сајтовима Факултета и Универзитета, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Пословна економија и менаџмент, због истека 
изборног периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.6.2019. 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 Ана Алексић 
Мирић изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду62

Економски фкултет је дана 25.9.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.9.2019. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 30.9.2019. године дало је мишљење да се др Ана 
Алексић Мирић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9.10.2019. 
године разматрао је захтев Економског 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, 09.10.2019. године; Број: 61202-3661/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Архитектонског факултета од 15.7.2019. године, а 
поводом жалбе кандидата др Катарине Анђелковић број: 02 1182/5 
од 10.7.2019. године на одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број: 61202-2820/2-19 од 2.7.2019. године, 
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на 
седници одржаној 11.9.2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Катарине 
Анђелковић на одлуку Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број: 61202-2820/2-19 од 2.7.2019. године. 

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука број: 61202-2820/2-19 од 2.7.2019. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 6.3.2019. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента, за ужу научну 
област Архитектонско пројектовање, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.5.2019. године у 
дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему реферата 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
факултета, на седници одржаној дана 24.6.2019. године, донело 
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марија 
Милинковић изабере у звање доцента.

Архитектонски факултет је дана 26.6.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.6.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
на седници одржаној дана 2.7.2019. године разматрало је захтев 
Архитектонског факултета и донело одлуку о избору др Марије 
Милинковић у звање доцента за ужу научну област Архитектонско 
пројектовање, 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 грађевинско-урбанистичких 
наука са поуком о правном леку отправљена је Факултету ради 
достављања кандидатима пријављеним на конкурс, дана 3.7.2019. 
године.

На ову одлуку кандидат др Катарина Анђелковић 
благовремено је изјавила жалбу, а Изборно веће Архитектонског 
факултета је уз жалбу кандидата доставило и своје мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 11.9.2019. године, разматрао је жалбу 
кандидата др Катарине Анђелковић и мишљење Изборног већа 
Архитектонског факултета и утврдио је да је жалба неоснована из 
следећих разлога: 

1. У жалби др Катарина Анђелковић истиче да Статут 
Архитектонског факултета у члану 131. став 2. прописује да се избор 
у наставничко звање за област Архитектонско пројектовање, врши 
по условима утврђеним за поље техничко-технолошких наука или 
поље уметности. Такође, у жалби се наводи да је императивним 
прописом (члан 131. став 3. Статута Факултета ) обавезно 
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навођење у конкурсу да ли се избор врши по условима утврђеним 
за поље техничко-технолошких наука или поље уметности, те да 
„игнорисање овог услова представља апсолутно битне повреде 
материјалног права због којих је одлука која је донета ништава“.

У мишљењу Изборног већа Архитектонског факултета 
наведено је да је поступак избора у наставничко звање, у вези 
са конкурсом за избор једног наставника у звању доцента за 
ужу научну област Архитектонско пројектовање, спроведен у 
складу са Законом и општим актима Универзитета и Факултета. 
У тексту конкурса Архитектонског факултета наведено је да се 
избор врши за ужу научну област Архитектонско пројектовање 
што подразумева поље техничко-технолошких наука, а не поље 
уметности, односно чињеницу да се кандидати на конкурсу бирају 
по условима предвиђеним за поље техничко-технолошких наука, а 
не за поље уметности.

2. Подносилац жалбе даље наводи да је у одлуци Изборног 
већа Факултета од 26.11.2018. као трећи члан комисије именован 
др Вељко Радуловић, ванредни професор Архитектонског 
факултета у Подгорици, док је у акту Факултета бр. 1182/1 од 
25.6.2019. године (предлог за избор у звање доцента), наведено да 
је трећи члан комисије др Вељко Радуловић, редовни професор, 
ужа научна, односно уметничка област-архитектонско планирање 
запослен на Географском факултету Универзитета у Београду. У 
жалби се такође износи да за избор доцента није предвиђена нити 
дозвољена могућност учешћа члана комисије ван Универзитета у 
Београду, с обзиром да у Републици има наставника у одговарајућем 
звању из уже научне области за коју се наставник бира, а у складу 
са императивним прописом чл. 10. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 
Универзитета, што професора из Подгорице дискавалификује.

У мишљењу Изборног већа Архитектонског факултета 
истакнуто је да је приликом попуњавања Обрасца 1 предлога за 
избор у звање дошло до техничке грешке, при чему је наведено 
да је члан Комисије др Вељко Радуловић, дипл.просторни планер, 
професор Универзитeтa у Београду-Географског факултета. Грешка 
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је уочена приликом објаве документације на сајту Универзитета. 
Грешка је исправљена и оригинали су послати у папирној 
форми Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука 
Универзитета у Београду ради доношења коначне одлуке о избору 
предложеног кандидата.У исправљеном обрасцу наведено је да је 
др Вељко Радуловић ,дипл.инж.арх. ,ванредни професор у ужој 
научној области Архитектонско пројектовање, на Универзитету 
Црне Горе-Архитектонском факултету у Подгорици.

Чланом 10. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
прописано је да се комисија састоји од три или пет наставника, 
односно истраживача који су запослени на факултету, односно 
институту од којих већина мора бити из уже научне области, а 
изузетно из научне области у случајевима кад у Републици нема 
наставника у одговарајућем звању из уже научне области за коју 
се наставник бира, а најмање један члан комисије није у радном 
односу на Факултету. Не постоји ограничење у погледу могућности 
учешћа члана комисије који је наставник Универзитета ван 
Републике. Статутом Архитектонског факултета изричито је 
прописано да члан Комисије може да буде наставник страног 
универзитета (чл. 133.ст.3. Статута Архитектонског факултета).

3. У жалби се наводи да је Koмисија интервенисала у доказном 
материјалу који је у садржају Приговора поднела др Катарина 
Анђелковић 17.5.2019. године, као и да је доказни материјал у 
сликама у потпуности уништен да би био нечитљив.

У мишљењу Изборног већа Архитектонског факултета 
наведено је Комисија није интервенисала у доказном материјалу 
који је у садржају Приговора поднела др Катарина Анђелковић 
17.5.2019. Комисија није уништила доказни материјал, нити је на 
било који начин мењала оригинално послат материјал.

4. Подносилац жалбе даље наводи да је Комисија, у 
одговорима на Приговор Катарине Анђелковић на реферат о 
пријављеним кандидатима, поступала супротно одредбама закона 
које је наводила.

У мишљењу Изборног већа Архитектонског факултета 
истакнуто је да се Комисија приликом писања реферата у свему 
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руководила Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, као и другим 
законским и општим актима који одређују опште и посебне услове 
конкурса.

5. У жалби се такође износи да је у извештају Комисије 
наведено да др Катарина Анђелковић нема рад у категорији М21-23 
и да Комисија тврди да у закону пише да М21-М23 подразумевају 
само радове на SCIe i SSCI листи. Подносилац жалбе потенцира 
да није могуће истицати у први план то што Марија Милинковић 
има радове објављене у часописима који су реферисани у SCIe 
(SSCI) над АНСI из разлога што су подједанако вредновани у Web 
of Science.У одговору Комисије за припрему реферата за избор 
наставника на наводе из Приговора истакнуто је да су критеријуми 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду дати у 
Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 192/2016), а да радови у категорији М21-М23 подразумевају 
само радове на SCIe i (SSCI) листи.

Примедба је неоснована и није у складу са чланом 
8. Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, којим је прописано да 
се научни радови вреднују на основу важеће категоризације 
часописа за избор у научноистраживачко звање из Правилника 
о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача. Научни часописи 
који спадају у М23 категорију, у групацији техничко-технолошких 
наука подразумевају часописе који се налазе на попису JCR, али 
према IF2 нису у својој области наука рангирани међу првих 60% 
часописа. Међународни часописи реферисани у AHCI (Arts and 
Humanities Citation Index) немају импакт фактор.

6. Подносилац жалбе указује да предложени кандидат др 
Марија Милинковић нема научно звање научни сарадник, док 
Катарина Анђелковић има.У жалби се даље наводи да у Правилнику 
о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научно истраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС 
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24/2016.) постоји јасно исказан правни основ еквиваленције 
научног истраживача-научни сарадник са доцентском позицијом.

Ова примедба је неоснована с обзиром да Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду научно звање није прописано као услов 
за избор у звање доцента.

7. Поводом навода из жалбе, у вези са приступним 
предавањем, у мишљењу Изборног већа наводи се да се Комисија у 
току поступка извођења приступног предавања у свему руководила 
Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском 
факултету у Београду од 26.12.2016. године („Службени билтен 
АФ“, бр.113/16). У одговору Комисије на Приговор наведено је 
да Комисија приликом приступног предавања оцењује припрему 
предавања, структуру и квалитет садржаја предавања и дидактичко-
методички аспект извођења предавања. Резултат предавања се 
исказује оценом приступног предавања, у свему према Одлуци о 
извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету у 
Београду од 26.12.2016. године („Службени билтен АФ“, бр.113/16).

8. Подносилац жалбе наводи да је Комисија у обавези да 
разврста резултате избора кандидата „од избора“ и „ до избора“, 
како би кандидати били равноправно вредновани и процењени. 

Нетачни су наводи подносиоца жалбе да у реферату комисије 
треба да буду наведени резултати кандидата „до избора“ и „од 
избора“ у звање јер Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр.192/2016) није предвиђено као 
обавезно разврставање резултата „од избора и до „избора“.

9. Поводом навода у жалби да Комисија у Реферату исту 
референцу наводи у „различитим контекстима“ у одговору Комисје 
на приговор Катарине Анђелковић наведено је да је Комисија у 
писању реферата пратила образац сажетка Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, сагласно члану 12. овог Правилника.У 
изборним условима наведена су, према Правилнику, сва учешћа 
кандидата на стручним или научним скуповима националног или 
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међународног нивоа, хронолошким редоследом, без обзира на то 
што се претходно појављују у тексту Реферата у другом контексту.

10. Факултет и Сенат се нису изјашњавали о наводу из жалбе да 
је Комисија нарушила Кодекс професионалне етике Универзитета 
у Београду јер је повредила личност и професионални углед 
подносиоца 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.

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 36 присутних чланова Сената 
у моменту гласања, за прихватање жалбе др Катарине Анђелковић 
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било 
је 36 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, 11.09.2019. године; Број: 61202-3102/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 и 210/19), 
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 Економског факултета од 18.9.2019. године, а поводом жалбе 
кандидата др Боривоја Крушковића број: 2969/1 од 18.7.2019. 
године на одлуку Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-2830/2-19 од 2.7.2019. године, Сенат Универзитета, 
поступајући као другостепени орган, на седници одржаној 9.10.2019. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Боривоја 
Крушковића на одлуку Већа научних области правно-економских 
наука, број 61202-2830/2-19 од 2.7.2019. године. 

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области правно-
економских наука број: 61202-2830/2-19 од 2.7.2019. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 24.4.2019. године у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“ бр. 826-827, као и 
на веб сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс за избор у 
звање доцента, за ужу научну област Економска теорија и анализа, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2019. године 
објављивањем на огласној табли и веб сајту Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 26.6.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Светозар Танасковић 
изабере у звање доцента.

Економски факултет је дана 27.6.2019. 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 28.6.2019. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 2.7.2019. године разматрало је захтев Економског 
факултета и донело одлуку о избору др Светозара Танасковића у 
звање доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа, 
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 правно-економских наука са 
поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања 
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 4.7.2019. године.

На ову одлуку кандидат др Боривој Крушковић благовремено 
је изјавио жалбу, а Изборно веће Економског факултета је уз жалбу 
кандидата доставило и своје мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9.10.2019. године, разматрао је жалбу кандидата 
др Боривоја Крушковића и мишљење Изборног већа Економског 
факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога: 

1. У жалби др Боривој Крушковић истиче да је приликом 
формирања Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима и одабира чланова Комисије дошло до грубог кршења 
члана 30. став 4. Кодекса професионалне етике Универзитета у 
Београду, услед чињенице да је изабрани кандидат објављивао радове 
са члановима комисије и то са проф. др Иваном Вујачићем, проф. 
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др Ђорђем Митровићем, као и супругом члана Комисије, чиме је 
подносилац жалбе доведен у неравноправан положај. У жалби се 
такође наводи и да су члан Комисије проф. др Александра Јовановић, 
као и председник Већа научних области правно-економских наука 
Универзитета у Београду проф. др Миомир Јакшић изабраном 
кандидату били и чланови комисије за одбрану доктората.

У одговору Комисије за припрему реферата на примедбе 
на реферат, које је др Боривој Крушковић изнео током увида 
јавности, наведено је да је чињеница да др Светозар Танасковић има 
објављен апстракт са конференције са проф. др Иваном Вујачићем 
и другим ауторима, а једно поглавље у монографији и четири рада 
са конференција са др Ђођем Митровићем и другим ауторима, 
као и два рада са конференција са проф. др Јелицом Петровић-
Вујачић и асистентом са предмета на којем је она наставник на 
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Међутим, др 
Светозар Танасковић има објављене заједничке радове и са другим 
наставницима и сарадницима са Економског и других факултета, 
што додатно појачава чињеницу да се ради о квалитетном кандидату 
који је посвећен научно-истраживачком раду. Писање заједничких 
радова је сасвим уобичајена пракса у академској заједници и 
због тога се не може сматрати кршењем наведеног члана Кодекса 
професионалне етике Универзитета у Београду. Прво, заједнички 
радови настају као резултат учешћа на домаћим и међународним 
истраживачким пројектима. Друго, што је много важније, 
универзитетски наставници имају обавезу, али и част да се брину 
о научном подмлатку на својим институцијама, чиме доприносе 
даљем развоју и усавршавању људског капитала и развоју научних 
области за које су компетентни. У академској пракси Универзитета 
у Београду је такође уобичајено да чланови комисија за избор у 
наставничка звања, као компетентни наставници и научници у 
одређеним областима буду и ментори или чланови комисија за 
одбрану мастер радова и доктората. Због тога Комисија наведену 
примедбу сматра неоснованом и неутемељеном.

Сенат се није изјашњавао о овом наводу из жалбе имајући у 
виду да се поступак утврђивања повреде Кодекса професиoналне 
етике Универзитета у Београду спроводи у складу са Правилником 
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о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду.

2. Подносилац жалбе наводи да у реферату Комисије, у 
образложењу закључног мишљења и предлога, Комисија фаворизује 
предложеног кандидата др Светозара Танасковића и закључује да 
је број објављених радова пресудан, не улазећи у квалитет радова, 
већ само у нумерисање и статистику. У жалби се наводи и да је 
изабрани кандидат објавио само шест радова, док су остало или 
поглавља у монографијама или саопштења са конференција, што 
Комисија није узела у обзир. Подносилац жалбе замера и то што 
Комисија није ценила, нити узела у разматрање четири научна 
рада подносиоца жалбе, а који се налазе у процесу рецензије у 
часописима који се налазе на SSCI листи, као ни уџбеник Основи 
економије који је у завршној фази израде.Комисија такође није 
навела да је у монографији подносиоца жалбе после сваког 
теоријског дела и додатак са економетријском анализом.

У мишљењу Изборног већа Економског факултета истакнуто 
је да су наведене примедбе неосноване, јер је у поступку избора по 
наведеном конкурсу у потпуности поштована процедура и услови 
за избор у звање наставника који су прописани општим актима 
Универзитета, а Комисија је у свом раду била професионална и 
непристрасна.У складу са Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду сасвим 
је јасно да се необјављени (нерецензирани радови) не могу 
узимати у обзир, па самим тим ни уџбеници и књиге који су у фази 
израде.Такође присуство економетрије у научним радовима није 
обавезујуће приликом избора.

3. Подносилац жалбе такође наводи да има четири рада са 
међународних конференција, а да је Комисија узела у обзир радове 
са две конференције.

У одговору Комисије на примедбе наведено је да то нису 
радови који су саопштени на научном скупу и штампани у целини, 
већ радови прихваћени за излагање на конференцијама. Од четири 
наведена рада, за два рада постоји доказ да је подносилац жалбе 
учествовао на конференцијама, али то опет нису захтевани радови 
који треба да буду радови са конференција штампани у целини.
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4. Подносилац жалбе као аргумент у своју корист наводи и то 
да су његови радови доступни на интернету у поређењу са само два 
рада противкандидата.

У одговору Комисије на примедбе наведено је да видљивост 
радова на интернету на коју се позива подносилац жалбе није 
релевантна за доношење било каквих закључака у вези са бројем и 
квалитетом радова једног или другог кандидата. Радови се оцењују 
и класификују искључиво на основу јасно утврђених критеријума 
Универзитета у Београду којих се Комисија придржавала током 
писања реферата о избору.

5. Подносицу жалбе нејасно је и зашто је Комисија навела да је 
научно интересовање подносиоца жалбе уско везано за монетарну 
политику, као и зашто је Комисија дала предност изабраном 
кандидату у погледу познавања више научних области.

У одговору Комисије на примедбе на реферат Комисије 
истакнуто је да то што је наведено у овој примедби није узето 
као одлучујући критеријум за доношење коначне одлуке у вези 
са избором кандидата. Комисија је желела да паралелно истакне 
научне области којима се бави сваки од пријављених кандидата 
и теме које су заступљене у њиховим научним радовима и да на 
тај начин направи компарацију између кандидата по питању 
научноистраживачког рада. И из самог текста реферата се 
уочава да се кандидат др Боривоје Крушковић бави искључиво 
монетарном политиком, што он не спори. Област монетарне 
политике на Економском факултету у Београду спада у научну 
област Економска политика и развој, а не у научну област 
Економска теорија и анализа за коју се бира наставник у звању 
доцента по конкурсу који је био предмет реферата. Из списка 
и описа радова и једног и другог кандидата у реферату се јасно 
види да радови кандидата др Светозара Танасковића доминантно 
покривају области које припадају научној области Економска 
теорија и анализа, а кандидата др Боривоја Крушковића области 
Економске политике и развоја.

6. Подносилац жалбе др Боривоје Крушковић тврди да 
Комисија приликом доношења своје одлуке није ценила рок за 
завршетак докторских студија изабраног кандидата, као и додатно 
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време које му је било омогућено за завршетак доктората, с обзиром 
на то да је др Светозару Танасковићу два пута продужаван рок за 
завршетак докторских студија. 

У мишљењу Изборног већа Економског факултета наведено 
је да су докторске студије на Економском факултету у Београду 
веома захтевне и због њихове тежине две трећине студената на 
Економском факултету не успева да их заврши у року. Време које је 
било потребно да се заврше докторске студије и одбрани докторат 
не може да се пореди када су у питању наведена два кандидата. 
Др Боривоје Крушковић је завршио докторске студије у периоду 
када су оне подразумевале само писање и одбрану докторске тезе, 
док је Светозар Танасковић завршио докторске студије које су 
подразумевале полагање великог броја испита, а затим и одбрану 
два колоквијума током писања саме докторске тезе.

Поред тога ова примедба је и неоснована, имајући у виду да 
актима факултета и Универзитета дужина студирања није наведена 
као услов за рангирање кандидата приликом избора у звања.

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 36 присутних чланова Сената 
у моменту гласања, за прихватање жалбе др Боривоја Крушковића 
није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било 
је 36 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, 09.10.2019. године; Број: 61202-2830/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду", број 
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16, 
197/17 и 208/19), а на предлог Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Душан Митић, редовни професор Факултета 
спорта и физичког васпитања, за председника Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука. 

2. Именује се др Ивана Спасић, редовни професор 
Филозофског факултета, за заменицу председника Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука. 

(Београд, 06.12.2019. године; Број: 612-2267/9-19)

 РЕКТОРКА 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-
научног већа Факултета за физичку хемију од 10.9.2019. године, 
доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Никола Вукелић, редовни професор 
Факултета за физичку хемију, чланства у Већу научних области 
природних наука.

2. Именујe се др Љиљана Дамјановић-Василић, редовна 
професорка Факултета за физичку хемију, за члана Већа научних 
области природних наука.

3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје 
до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 30.09.2019. године; Број: 612-3641/2-19)

 РЕКТОРКА 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 196/16, 197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-
научног већа Архитектонског факултета од 28.10.2019. године, 
доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА  

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешавају се др Александра Крстић Фурунџић и арх. 
Зоран Лазовић, редовни професори Архитектонског факултета, 
чланства у Већу научних области грађевинско-урбанистичких 
наука.

2. Именују се др Јелена Ивановић Шекуларац и др Владан 
Ђокић, редовни професори Архитектонског факултета, за чланове 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука.

3. Мандат чланова Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 20.11.2019. године; Број: 612- 4693/2-19)

 РЕКТОРКА 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 16. став 4. Правилника о раду етичких 
комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у 
Београду, а у складу са Правилником о поступку утврђивања 
неакадемског понашања у изради писаних радова, 

Проф. др Дејану Илићу, ванредном професору Факултета 
спорта и физичког васпитања, изречена je мера јавне осуде за 
повреде из члана 22. Кодекса професионалне етике Универзитета 
у Београду, односно зa утврђено неакадемско понашање приликом 
израде докторске дисертације коју је именовани одбранио на 
Факултету спорта и физичког васпитања 2009. године. 

Ова објава упућује се Савету и Сенату Универзитета, као и 
деканима факултета и директорима института ради објављивања 
на седницама наставно-научних већа, односно научних већа, на 
седници Савета Факултета на коме је учинилац повреде запослен 
и објављује се у „Гласнику Универзитета у Београду“ и на интернет 
страни Универзитета.

Предмет са документацијом чува се у архиви Универзитета и 
Факултета спорта и физичког васпитања.

(Београд, 10.09.2019. године; Број: 117-2291/13)

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

 Проф. др Вук Радовић, с.р.
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На основу члана 16. став 4. Правилника о раду етичких 
комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у 
Београду, а у складу са Правилником о поступку утврђивања 
неакадемског понашања у изради писаних радова, 

Проф. др Александру Јакшићу, редовном професору 
Правног факултета, изречена je мера јавне осуде за повреде из 
члана 22. Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду, 
односно зa утврђено неакадемско понашање при изради књиге 
„Међународно приватно право“, Београд 2008. год. 

Ова објава упућује се Савету и Сенату Универзитета, као и 
деканима факултета и директорима института ради објављивања 
на седницама наставно-научних већа, односно научних већа, на 
седници Савета Факултета на коме је учинилац повреде запослен 
и објављује се у „Гласнику Универзитета у Београду“ и на интернет 
страни Универзитета.

Предмет са документацијом чува се у архиви Универзитета и 
Правног факултета.

(Београд, 10.09.2019. године; Број 612-6286/13)

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

 Проф. др Вук Радовић, с.р.


