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На основу члана 43 тачка 39 и члана 173 став 7 Статута 
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду” 
бр. 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године, донео је

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА  

И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА  

И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

Члан 1

У Правилнику о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 206/18), у члану 3 став 1 тачка на крају реченице замењује се 
зарезом и додају се речи: „с тим што, у случају потребе, новом 
одлуком Сенат може да изврши прерасподелу броја професора 
емеритуса који се бирају по групацијама.”

Став 3 мења се и гласи: 
„Факултет може да предложи једног, а изузетно два кандидата 

за доделу звања професор емеритус, из реда редовних професора 
у пензији, пензионисаних у претходне три школске године, који су 
провели најмање седам година на том факултету у радном односу 
са пуним радним временом.”

Члан 2

У члану 5 став 1 речи: „до краја јануара месеца” замењују се 
речима: „до 15. марта”.

У ставу 2 и ставу 5 брише се реч „образложени”.
Став 5 замењује се следећим ставом: „У предлогу је садржан 

и посебан предлог са именима пет кандидата за чланове стручне 
комисије за писање реферата о кандидату, осим уколико се ради о 
предлогу за доделу звања професор емеритус редовном професору 
који је био на функцији ректора.”
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Члан 3

У члану 6 додаје се став 3, који гласи: „Сенат непосредно, без 
образовања стручне комисије из члана 5 став 5 овог Правилника и 
из става 1 овог члана, одлучује о предлогу за доделу звања професор 
емеритус редовном професору који је био на функцији ректора.”

Члан 4

У члану 11 став 1 се брише.
Досадашњи ст. 2-5 постају ст. 1-4.

Члан 5

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

(Београд, 22. јануар 2020. године; Број: 06-211/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 173 ст. 4 и 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), Нацрта 
одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања дана 17. децембра 
2019. године, а на предлог Сената Универзитета од 22. јануара 2020. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201/18 и 207/19), у члану 151 став 2 алинеја 4 мења 
се и гласи:

„– да је у последњих 10 година изабран најмање један сарадник 
за ужу научну област за коју је и он биран.”

 После става 9 додају се нови ст. 10 и 11 који гласе:
„(10) Наставнику коме је већ продужен радни однос уговором 

на одређено време до две године, о додатним прoдужењима 
радног односа одлучује наставно-научно веће факултета на основу 
образложене иницијативе одговарајуће катедре, у складу са 
потребама факултета. 

(11) Одлука наставно-научног већа из става 10 овог члана 
доставља се Универзитету ради евиденције.”

Досадашњи став 10 постаје став 12.
У досадашњем ставу 11 број „10.” замењује се бројем „12”.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду”.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/5-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 36 став 5 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19) и 
предлога Студентског парламента Универзитета од 5. новембра 
2019. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 29. јануара 
2020. године, донео је 

О Д Л У К У

ЈАГОШ СТОЈАНОВИЋ, студент Универзитета у Београду – 
Машински факултет

и з а б р а н  ј е

за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску 
2019/2020. и 2020/2021. годину.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/4-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 63 став 1 тачка 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/18 и 67/19) и члана 41 став 
1 тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2020. 
годину, број 40-1/2020-1.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/6-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 29. јануара 2020. године, донео 
је следећу

О Д Л У К У

1. У оквиру Финансијског плана Универзитета за 2020. годину, 
рад Студентског парламента Универзитета и ваннаставна делатност 
студената финансира се из сопствених прихода Универзитета, 
укључујући и 10% износа који припада Универзитету од накнада 
за издавање диплома и додатака дипломе основних студија.

2. Рад Студентског парламента Универзитета може се 
финансирати и из донација, поклона, као и из других извора.

3. Од накнада за издавање диплома и додатака дипломе 
основних студија 10% износа који припада факултету опредељује 
се за рад студентског парламента факултета.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

Савета Универзитета, бр. 06-104/4-19 од 24. јануара 2019. године.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/7-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 70 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 161 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18 и 207/19), а на предлог Сената Универзитета од 22. јануара 
2020. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
29. јануара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У 
O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА 

И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 
НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1

Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду 
издвајају део сопствених прихода за финансирање заједничких 
послова на нивоу Универзитета према следећим критеријумима:

1. Чланарина факултета и института у износу од по 10.000,00 
динара месечно;

2. Део школарине студената који се сами финансирају, а 
који се први пут уписују на студијске програме основних студија у 
износу од 1.500,00 динара по студенту;

3. Део школарине студената који се сами финансирају а који 
уписују наредну школску годину на основним студијама у износу 
од 1.000,00 динара по студенту;

4. Део школарине студената који се сами финансирају на 
студијским програмима мастер, специјалистичких и докторских 
студија, а који се уписују у текућој школској години, у износу од 
1.000,00 динара по студенту;

5. За студенте основних студија који се сами финансирају, 
а које је факултет у целости ослободио плаћања школарине 
факултет је ослобођен од уплате накнаде из тачке 3, а највише до 
2% студената уписаних у текућој школској години, и има обавезу 
да Универзитету, ради евиденције у Информационом систему, 
достави одлуку којом је студента у целости ослободио плаћања 
школарине;
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6. За стране студенте који се сами финансирају, а који се 
уписују на свим нивоима студија у текућој школској години, 
накнада износи 2.500,00 динара по студенту и факултет има 
обавезу да Универзитету, ради евиденције у Информационом 
систему, достави број уписаних страних студената.

Студентима из става 1 тач. 2, 3, 4 и 6 сматрају се студенти који 
студирају према Закону о високом образовању, почев од генерације 
2006/2007. година.

Члан 2 

Средства из члана 1 став 1 тачка 1 факултет, односно институт 
уплаћује Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући 
месец.

Средства из члана 1 став 1 тач. 2 и 6 факултет уплаћује 
Универзитету након сваког уписног рока, а према броју уписаних 
студената који се сами финансирају.

Средства из члана 1 став 1 тач. 3, 4 и 6 факултет уплаћује 
Универзитету након уписа нове школске године, одједном или у 4 
рате а према броју уписаних студената који се сами финансирају.

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће 
се од школске 2020/2021. године.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број 06-
2909/10-15од 24. септембра 2015. године („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 187/16).

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/8-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 51 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15, 68/15 и 91/19) и члана 41 став 1 
тачка 18 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 29. јануара 2020. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и План набавки Универзитета у 
Београду за 2020. годину, који су саставни део ове одлуке.1

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/9-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.

1 План јавних набавки налази се на страници сајта Универзитета: http://
bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php
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На основу члана 18 Уредбе о буџетском рачуноводству 
(„Службени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06), члана 13 Правилника 
о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 
корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник 
РС”, бр. 33/15 и 101/18), члана 41 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 201/18 и 207/19) и Извештаја 
Комисије за редован попис имовине и обавеза Универзитета са 
стањем на дан 31. децембра 2019. године, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 29. јануара 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису 
имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2019. године, бр. 
612-4620/2-18 од 17.1.2020. године.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/10-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 2020. 
године, донео је следећу 

О Д Л У К У

Именују се следећи представници Универзитета у Београду у 
Скупштину Спортског удружења Универзитета у Београду: 
1. Ректорка Универзитета у Београду
2. Проректор Универзитета у Београду овлашћен за спорт на 
Универзитету
3. Генерални секретар Универзитета у Београду
4. Декан Универзитета у Београду – Факултет спорта и физичког 
васпитања
5. Студент проректор Универзитета у Београду. 

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/12-20)

 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”, бр. 201/18 и 207/19), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. јануара 
2020. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора 
Универзитетске библиотеке из реда запослених у Библиотеци, због 
истека мандата:
1. Миле Стијеповић и
2. др Драгана Столић

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске 
библиотеке из реда запослених у Библиотеци:
1. Миле Стијеповић и
2. др Драгана Столић

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/11-20)

 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”, бр. 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. 
јануара 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

1) На основу одлуке Студентског парламента Универзитета 
од 5. новембра 2019. године, констатује се да је престао мандат 
следећих чланова Савета из реда студената:
1. Стефана Мицића, студента Грађевинског факултета
2. Миленка Јовановића, студента Математичког факултета 
3. Ненада Зарића, студента Хемијског факултета
4. Јелена Бранковић, студенткиња Факултета безбедности.

2) На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 
5. новембра 2019. године верификује се мандат следећих чланова 
Савета из реда студената:
1. Ане Станковић, студенткиње Биолошког факултета
2. Анастасије Антић, студенткиње Географског факултета
3. Теодоре Ђачић, студенткиње Машинског факултета
4. Катарине Поповић, студенткиње Медицинског факултета.

(Београд, 29. јануар 2020. године; Број: 06-72/3-20)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и члана 43. тачка 31. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2019/2020.годину,  

на студијске програме чији су носиоци факултети  
у саставу Универзитета у Београду

(1) У конкурсу за упис у школској 2019/2020. години, 
расписаном на седници Сената Универзитета, одржаној 17. априла 
2019. године, додају се:

– студијски програм специјалистичких струковних студија 
Политикологија – европске студије (60 ЕСПБ), чији је носилац 
Факултет политичких наука, а у складу са акредитацијом програма 
број 612-00-00097/7/2018-03;

– студијски програм мастер академских студија Информатика 
(60 ЕСПБ), чији носилац је Математички факултет, а у складу са 
акредитацијом програма број 612-00-00043/7/2019-03;

– студијски програм мастер академских студија Индустрија 
4.0 (120 ЕСПБ), чији носилац је Машински факултет, а у складу са 
акредитацијом програма број 612-00-00332/6/2019-03;

– студијски програм мастер академских студија Напредне 
информационе технологије у дигиталној трансформацији (90 
ЕСПБ), чији носилац је Електротехнички факултет, а у складу са 
акредитацијом програма број 612-00-00327/7/2019-03.

(2) Упис на студијски програм специјалистичких струковних 
студија Политикологија – европске студије, који реализује Факултет 
политичких наука, као и упис на студијски програм мастер 
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академских студија Индустрија 4.0, који реализује Машински 
факултет обавиће се пред летњи семестар. Термини пријаве и 
уписа биће ажурирани у Конкурсу.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 06-4565/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), и члана 84. став 2. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), на предлог наставно-научних већа Факултета 
политичких наука и Математичког факултета, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписују  
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 612-00-00097/7/2018-03, од 5. јуна 2019. године, на студијски 
програм специјалистичких струковних студија Политикологијa – 
европске студије на Универзитету у Београду, уписаће сe укупно 
25 студената, сви у статусу самофинансирајућих, на Факултету 
политичких наука, који је носилац наведеног студијског програма.

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма 
број 612-00-00043/7/2019-03, од 28. октобра 2019. године, на 
студијски програм мастер академских студија Информатика, 
обима 60 ЕСПБ на Универзитету у Београду, уписаће сe укупно 75 
студената, 30 на терет буџета и 45 у статусу самофинансирајућих, 
на Математичком факултету, који је носилац наведеног студијског 
програма. На студијски програм мастер академских студија 
Информатика обима 120 ЕСПБ неће се уписивати студенти.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 06-4565/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члaнa 2. и члaна 3. став 1. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број: 206/18), 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
новембра 2019. године донео је 

О Д Л У К У 
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање 

професор емеритус у школској 2019/2020. години

1. У текућој школској 2019/2020. години може се доделити 
звање професор емеритус за 8 кандидата, професора у пензији 
Универзитета у Београду, и то за по 2 кандидата из сваке од 4 
групације факултета.

2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до 
31. јануара 2020. године. 

3. На основу ове одлуке ректорка Универзитета упутиће 
позивно писмо свим факултетима Универзитета у Београду. 

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 612-4595/1-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 12.12.2019. 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 Синиша Мали стекао одбраном докторске дисертације 
под називом „Креирање вредности кроз процес реструктурирања 
и приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у 
Србији”, на Факултету организационих наука 2013. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
докторске дисертације који је 2014. године покренут против 
Синише Малог, у другостепеном поступку, по изјављеној жалби, 
Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.11.2019. године, преиначио је Одлуку 
Наставно-научног већа Факултета организационих наука и утврдио 
неакадемско понашање Синише Малог приликом израде докторске 
дисертације „Креирање вредности кроз процес реструктурирања 
и приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у 
Србији”, коју је именовани одбранио на Факултету организационих 
наука 2013. године, тако што је дословно преузео текстове других 
аутора без навођења имена аутора и извора из којих је текст 
преузет, као и без јасног обележавања преузетих делова, чиме je 
учинио повреде Кодекса професионалне етике Универзитета у 
Београду из члана 22. (плагирање).
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Одредбама Закона о високом образовању прописано је 
да самостална високошколска установа поништава диплому 
о стеченом научном називу доктора наука, односно доктора 
уметности у складу са општим актом, ако утврди да докторска 
дисертација, односно докторски уметнички пројекат није 
оригиналан научни, односно уметнички резултат рада кандидата. 
Сагласно Правилнику o поступку поништавања дипломе и додатка 
дипломи, након спроведеног поступка утврђивања неакадемског 
понашања у изради писаних радова, коначна одлука којом је 
утврђено да докторска дисертација није резултат самосталног рада 
или оригиналног научног рада, доставља се Сенату ради доношења 
одлуке о поништавању дипломе.

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

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

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 06-5088/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. тачка 8. и члана 37. став 2. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 
члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19), а на предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука, број 06-3710/3-19 од 
8. октобра 2019. године Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ предлог Већа групације друштвено-хумани-
стичких наука о допуни Правилника о научним, уметничким, 
односно стручним областима у оквиру образовно-научних, 
односно образовно-уметничких поља, на начин да се у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука додају 
Науке безбедности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет безбедности је поднео Универзитету предлог за 
допуну Правилника о научним, уметничким, односно стручним 
областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-
уметничких поља. Допуне се односе на листу научних и 
стручних области у оквиру образовно-научног поља друштвено-
хуманистичких наука, којој би се додале Науке безбедности.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука, на седници 
одржаној 7. октобра 2019. године, размотрило је и једногласно 
усвојило предлог Факултета безбедности и предложило Сенату 
доношење измена и допуна Правилника о научним, уметничким, 
односно стручним областима у оквиру образовно-научних, 
односно образовно-уметничких поља, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 06-3710/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 213, 3. фебруар 2020. 21

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 13. новембра 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 звањем:

– звањем мастер инжењер машинства информатичар, МАС 
Индустрија 4.0 (120 ЕСПБ) 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Машински факултет као предлагач новог студијског 
програма поднео је 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 наведени предлог 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 13. новембра 
2019. год. размотрио иницијативу Већа за интердисциплинарне, 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 06-4565/4631/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитет у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број: 201/18 и 207/19), члана 
5. став 3. Правилника о раду Рачунарског центра Универзитета 
у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број: 157/10), a 
на предлог проф. др Иванке Поповић, ректорке Универзитета у 
Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
новембра 2019. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

1. Др СЛАВКО ГАЈИН, ванредни професор Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, именује се за директора 
Рачунарског центра Универзитета у Београду, на период од три 
године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

По спроведеном Јавном позиву, 02 број: 612-3880/1-19 
од 4.10.2019. године, за именовање директора Рачунарског 
центра Универзитета у Београду, пријавио се један кандидат, др 
Славко Гајин, ванредни професор Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, досадашњи директор Рачунарског центра. 

Увидом у документацију утврђено је да кандидат испуњава 
услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског центра 
Универзитета у Београду. 

На основу наведеног, Сенат Универзитета је на предлог 
ректорке именовао др Славка Гајина, ванредног професора, за 
директора Рачунарског центра Универзитета у Београду на период 
од три године, закључно са 12.11.2022. године, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 612-3880/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018), а у складу са 
члановима 8. и 9. Закона о науци и истраживањима („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 49/2019), Сенат Универзитета у 
Београду на својој седници одржаној 12. децембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

Универзитет у Београду организоваће 25. и 26. септембра 
2020. године међународну научну конференцију UNIFood 2020. 

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 06-5088/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Економског факултета 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Економског факултета наука коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 26.03.2019. године, осим на измене у чл. 79. 
и 82. Статута Факултета (чл. 3. и 4. Одлуке), јер нису усаглашене са 
Статутом Универзитета.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 26.03.2019. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о измени 
и допуни Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета, осим на измене 
у чл. 79. и 82. Статута Факултета (чл. 3. и 4. Одлуке), јер нису 
усаглашене са Статутом Универзитета. Наведене измене Факултет 
је усвојио на основу Препоруке Државне ревизорске институције 
у којој се Факултету препоручује да дефинише сопствене приходе 
у складу са прописима из области буџетског система и да део 
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који се односи на имовину Факултета усклади са Законом о јавној 
својини. Како су чл. 79. и 82. Статута Факултета усаглашени са 
Статутом Универзитета и Законом о високом образовању, који је 
за Универзитет матични закон, Одбор не може дати позитивно 
мишљење на предложенe изменe, док се не изврши усклађивање 
ова два закона. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је 
одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-1491/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни  

Статута Факултета политичких наука 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни 
Статута Факултета политичких наука коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 02.04.2019. године, осим на измену у члану 
166. Статута Факултета (члан 3. Одлуке), јер није усаглашена са 
Статутом Универзитета.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 02.04.2019. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о измени 
и допуни Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета, осим на измену у 
члану 166. Статута Факултета (члан 3. Одлуке), јер није усаглашена 
са Статутом Универзитета. Наведену измену Факултет је усвојио 
на основу Препоруке Државне ревизорске институције у коме се 
Факултету препоручује да дефинише сопствене приходе у складу 
са прописима из области буџетског система и да део који се односи 
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на имовину Факултета усклади са Законом о јавној својини. Како 
је члан 166. усаглашен са Статутом Универзитета и Законом о 
високом образовању, који је за Универзитет матични закон, Одбор 
не може дати позитивно мишљење на предложену измену, док се 
не изврши усклађивање ова два закона. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је 
одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-1812/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Факултета политичких наука 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета политичких наука коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 03.07.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 03.07.2019. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-3477/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Хемијског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Хемијског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 17.09.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 17.09.2019. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-3701/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Биолошког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 14.06.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 14.06.2019. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-2733/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 213, 3. фебруар 2020. 31

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) и члана 43. став 1. 
тачка 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр 201/18 и 207/19), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Правног факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Правног факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 13.06.2019. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду”. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 13.06.2019. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 07.10.2019. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61212-2939/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3940/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Forestry and Natural Resources Management (обима 120 бодова 
ЕСПБ), на енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер шумарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма, и његовог назива, 
у складу са стандардима за акредитацију студијских програма на 
седници одржаној 25. септембра 2019. године.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3940/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3944/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса (обим 180 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – биотехничке 
науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је, првобитно под називом 
Шумарство, акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 
2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
нових студијских програма на седници одржаној 25. септембра 
2019. године. Овим предлогом се структура раније постојећег 
студијског програма мења на тај начин да се из јединственог 
студијског програма Шумарство, формирају посебни студијски 
програми: Шумарство, Технологија дрвета, Пејзажна архитектура 
и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса. 



Гласник Универзитета у Београду34

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3944/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3943/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Пејзажна архитектура и хортикултура (обим 180 бодова 
ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – биотехничке 
науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је, првобитно под називом 
Шумарство, акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 
2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
нових студијских програма на седници одржаној 25. септембра 
2019. године. Овим предлогом се структура раније постојећег 
студијског програма мења на тај начин да се из јединственог 
студијског програма Шумарство, формирају посебни студијски 
програми: Шумарство, Технологија дрвета, Пејзажна архитектура 
и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса. 



Гласник Универзитета у Београду36

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3943/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3944/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Технологија дрвета (обим 180 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – биотехничке 
науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је, првобитно под називом 
Шумарство, акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 
2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
нових студијских програма на седници одржаној 25. септембра 
2019. године. Овим предлогом се структура раније постојећег 
студијског програма мења на тај начин да се из јединственог 
студијског програма Шумарство, формирају посебни студијски 
програми: Шумарство, Технологија дрвета, Пејзажна архитектура 
и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса. 



Гласник Универзитета у Београду38

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3944/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3949/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Архитектура (обим 180 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 6. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма 
у складу са стандардима за акредитацију студијских програма на 
седницама одржаним 11. марта и 24. јуна 2019. године. Измене се 
састоје из допуне листе изборних предмета предметима: Анализа 
графичке форме, Визуелне комуникације и Савремени руризам. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3949/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 61201-3026/2-19 од 7. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Правo (обим 240 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 15. јула 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. јуна 
2019. године. Измене и допуне се састоје у измени наставног 
програма Саобраћајног права, изборног предмета пословноправне 
наставне групе на трећој години студија.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3026/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број: 61201-3936/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 13. новембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Еколошки инжењеринг у заштити земљишних 
и водних ресурса, обима 240 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3936/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3937/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Пејзажна архитектура, обима 240 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 29. новембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3937/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3939/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Шумарство, обима 240 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 29. новембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3939/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3938/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, са новим називом програма 
Технологија дрвета, обима 240 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео Универзи-
тету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је, под називом Технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма, и његовог назива, у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3938/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3941/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
струковних студија Технологија намештаја и производа од дрвета, са 
новим називом програма Технологија дрвета, обима 180 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео Универзи-
тету у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је, под називом Технологија 
намештаја и производа од дрвета, акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. 
децембра 2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма, и његовог назива, 
у складу са стандардима за акредитацију студијских програма на 
седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3941/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 
61201-4581/2-19 од 2. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ допуне студијског програма основних 
академских студија Право, обима 240 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 7. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-01192/2013-04 од 
14. фебруара 2014. године. Допуна се састоји у увођењу изборних 
предмета: Право климатских промена и Технике тумачења права. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуне 
студијског програма на седници одржаној 23. септембра 2019. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4581/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4908/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Хемија, обима 240 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 5. јула 2013. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4908/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-
математичких наука број: 61201-4909/2-19 од 3. децембра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. децембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биохемија, обима 240 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 8. новембра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4909/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4910/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Хемија животне средине, обима 240 ЕСПБ 
бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 8. новембра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4910/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3930/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Фармацеутска здравствена 
заштита, на српском и на енглеском језику (обим 90 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 
7. јуна 2013. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3930/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3926/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Фармацеутски менаџмент и 
маркетинг, на српском и на енглеском језику (обим 60 бодова ЕСПБ). 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 
5. јула 2013. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3926/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду52

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3927/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Фармакоекономија и 
фармацеутска легислатива (обим 60 бодова ЕСПБ). 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 
14. јуна 2013. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3927/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3929/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Индустријска фармација 
(обим 60 бодова ЕСПБ). 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 
5. јула 2013. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3928/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду54

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3929/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Козметологија, на српском 
и на енглеском језику (обим 60 бодова ЕСПБ). 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 
7. јуна 2013. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3929/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3949/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Архитектура (обим 120 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 6. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма 
у складу са стандардима за акредитацију студијских програма 
на седници одржаној 24. јуна 2019. године. Измене се састоје из 
допуне листе изборних предмета предметима: Пољопривредни 
објекти и Јавни садржаји у руралним подручјима.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3949/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду56

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3949/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Интегрални урбанизам (обим 120 бодова 
ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 6. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма 
у складу са стандардима за акредитацију студијских програма 
на седници одржаној 24. јуна 2019. године. Измене се састоје из 
допуне листе изборних предмета предметима: Пољопривредни 
објекти и Јавни садржаји у руралним подручјима.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3949/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-
3024/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Правo (обим 60 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 15. јула 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 24. јуна 2019. године. 
Измене и допуне се састоје у следећем: да се на Правно-историјском 
модулу, у оквиру Романистичког под-модула брише изборни 
предмет Римско стварно право; да се у оквиру Државно-историјског 
под-модула уведе изборни предмет Историја грађанског права у 
нововековној Србији; да се у оквиру Трговинско-правног модула 
изврши промена назива изборног предмета Саобраћајно право у 
Право путничког саобраћаја, као и да се изврши измена наставног 
програма обавезног предмета Трговинскоправни послови.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3024/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3932/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Еколошки инжењеринг у заштити земљишних 
и водних ресурса, обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3932/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3933/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Пејзажна архитектура, обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 29. новембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3933/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3935/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Шумарство, обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-02007/2013-04 од 29. новембра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3935/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 61201-
3934/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, са новим називом програма 
Технологија дрвета, обима 60 бодова ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је, под називом Технологије, менаџмент 
и пројектовање намештаја и производа од дрвета, акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-
02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма, 
и његовог назива, у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 25. септембра 2019. године.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3934/3-19

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4912/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Хемија, обима 60 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 7. маја 2013. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење  измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4912/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4913/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Биохемија, обима 60 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 8. новембра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење  измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4913/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4915/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Хемија животне средине, обима 60 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 8. новембра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење  измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4915/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 213, 3. фебруар 2020. 65

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број: 61201-3949/2-19 од 30. октобра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 13. новембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма интегри-
саних академских студија Архитектура (обим 300 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 6. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма на седници одржаној 24. јуна 2019. године. Измене 
се састоје из допуне листе изборних предмета предметима: 
Савремени руризам, Пољопривредни објекти и Јавни садржаји у 
руралним подручјима.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3949/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу студијског 
програма („Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), a на 
предлог Већа групације природно-математичких наука број: 61201-
4911/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Настава хемије, обима 300 
ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 27. јуна 2014. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење  измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4911/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-4961/2-19 од 5. децембра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Интегрисане студије стомато-
логије (на српском и енглеском језику), обима 360 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Стоматолошки факултет је дана 28. новембра 2019. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00659/2013-04 од 21. јуна 2013. године. Измене се односе на 
усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. новембра 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
5. децембра 2019. године размотрило је предлог Факултета  и 
предложило Сенату доношење  измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4961/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број: 61201-3945/2-19 од 30. октобра 2019. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. новембра 
2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Шумарство (обим 180 бодова 
ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – биотехничке 
науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 30. септембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 
од 13. децембра 2013. године. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог нових студијских програма на седници 
одржаној 25. септембра 2019. године. Овим предлогом се структура 
раније постојећег студијског програма мења на тај начин да се из 
јединственог студијског програма Шумарство, формирају посебни 
студијски програми: Шумарство, Технологија дрвета, Пејзажна 
архитектура и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса. 
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Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 30. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3945/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-3931/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Фармацеутске науке, на српском и 
на енглеском језику (обим 180 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 14. јуна 2019. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00729/2013-04 
од 13. септембра 2013. године. Измене се односе на структуру 
студијског програма, који је у односу на досадашње извођење 
по модулима конципиран као јединствен студијски програм. 
Структура студијског програма је усклађена с препорукама OR-
PHEUS. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 11. априла 2019. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 
7. октобра 2019. године размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3931/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука број: 61201-3024/2-19 од 7. октобра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 13. новембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Правo (обим 180 бодова ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 15. јула 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. јуна 
2019. године. Измене и допуне се састоје у следећем: да се у оквиру 
Правноисторијске уже научне области уведе изборни предмет 
Начини стицања својине у римском праву.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61201-3025/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду72

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-4916/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 12. децембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Хемија, обима 180 ЕСПБ бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 25. октобра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4916/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 43. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-4917/2-19 од 3. децембра 2019. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 12. децембра 2019. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Биохемија, обима 180 ЕСПБ 
бодова.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Хемијски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Хемијски факултет је дана 26. новембра 2019. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 25. октобра 2013. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 07. новембра 2019. године. 

Веће групације природно-математичких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење измена и 
допуна студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61201-4917/3-19)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 
4860/14 од 03.07.2019. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 број: 61202-3523/2019-2 од 10.10.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ивана Дакић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 16.01.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Микробиологија, због потреба 
Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 03.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Дакић изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 30.08.2019. 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 03.10.2019. 
године.

Веће научних области медицинских, на седници одржаној 
дана 10.10.2019. године дало је мишљење да се др Ивана Дакић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3523/3-2019)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200/17) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог 
Изборног већа Медицинског факултета, број: 4860/14 од 03.07.2019. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 
број: 61202-3524/2019-2 од 10.10.2019. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Душан Костић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-
васкуларна хирургија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 17.04.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(општа 
хирургија-васкуларна хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.06.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 03.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Костић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 30.08.2019. 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 03.10.2019. 
године.

Веће научних области медицинских, на седници одржаној 
дана 10.10.2019. године дало је мишљење да се др Душан Костић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3524/3-2019)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 
4860/14 од 03.07.2019. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 број: 61202-3522/2019-2 од 10.10.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Андреја Глишић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 17.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Гинекологија и акушерство, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.06.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 03.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Андреја Глишић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 30.08.2019. 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 03.10.2019. 
године.

Веће научних области медицинских, на седници одржаној 
дана 10.10.2019. године дало је мишљење да се др Андреја Глишић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3522/3-2019)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 
4860/14 од 03.07.2019. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 број: 61202-3521/2019-2 од 10.10.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Миленко Стојковић , у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Офталмологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 16.01.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Офталмологија, због потреба 
Факултета.

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

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 03.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Миленко Стојковић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 30.08.2019. 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 03.10.2019. 
године.

Веће научних области медицинских, на седници одржаној 
дана 10.10.2019. године дало је мишљење да се др Миленко 
Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3521/3-2019)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду82

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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 
4860/14 од 03.07.2019. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, 02-01 број: 61202-3525/2019-2 од 10.10.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирослав Марковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу 
научну област Хирургија са анестезиологијом(општа хирургија-
васкуларна хирургија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 17.04.2019. године, у публи-
кацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија-васкуларна хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.06.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 03.07.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Марковић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 30.08.2019. 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 03.10.2019. 
године.

Веће научних области медицинских, на седници одржаној 
дана 10.10.2019. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3525/3-2019)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

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: 1524/1-III/2 од 26.09.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-4007/2-19 од 22.10.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Данијела Петровић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа психологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 10.07.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Општа психологија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.09.2019. године, 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 26.09.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Данијела Петровић изабере 
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.10.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.10.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.10.2019. године дало је мишљење да се 
др Данијела Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4007/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

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: 1524/1-III/1 од 26.09.2019. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, 02-02 број: 61202-4008/2-19 од 22.10.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Вера Спасеновић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Школска педагогија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 10.07.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Школска педагогија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.09.2019. године, 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 26.09.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Вера Спасеновић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.10.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.10.2019. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.10.2019. године дало је мишљење да се 
др Вера Спасеновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4008/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

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 
Хемијског факултета, број: 519/5 од 27.09.2019. године и мишљења 
Већа научних области природних наука, 02-07 број: 61202-4022/2-
19 од 31.10.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Радивоје Продановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за 
ужу научну област Биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет је дана 29.05.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Биохемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.08.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 27.09.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Радивоје Продановић 
изабере у звање редовног професора.

Хемијски факултет је дана 02.10.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.



Година LVIII, број 213, 3. фебруар 2020. 89

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 24.10.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 31.10.2019. године дало је мишљење да се др Радивоје 
Продановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника 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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4022/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду90

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 
Хемијског факултета, број: 526/5 од 27.09.2019. године и мишљења 
Већа научних области природних наука, 02-07 број: 61202-4021/2-
19 од 31.10.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Маја Груден-Павловић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за 
ужу научну област Општа и неорганска хемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет је дана 29.05.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа и неорганска хемија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.07.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 27.09.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Маја Груден-Павловић 
изабере у звање редовног професора.
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Хемијски факултет је дана 02.10.2019. 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 24.10.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 31.10.2019. године дало је мишљење да се др Маја Груден-
Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника 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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4021/3-19)

 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: 1212 од 04.10.2019. године 
и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 број: 
61202-4268/2-19 од 31.10.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Љубиша Игњатовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за 
ужу научну област Физичка хемија-контрола и заштита животне 
средине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију је дана 26.06.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Физичка хемија-контрола и 
заштита животне средине, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.09.2019. 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 04.10.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Љубиша 
Игњатовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 18.10.2019. 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 24.10.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 31.10.2019. године дало је мишљење да се др Љубиша 
Игњатовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4268/3-19)

 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 Грађевинског факултета, број: 159/5 од 27.06.2019. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, 02-06 број: 61202-3261/2-19 од 15.10.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Мирјана Вукићевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Механика тла и Фундирање.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 24.04.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Механика тла и Фундирање, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.05.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 27.06.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Вукићевић 
изабере у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 08.07.2019. 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 25.09.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.10.2019. године дало је мишљење да се 
др Мирјана Вукићевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Грађевинског 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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3261/3-19)

 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 Грађевинског факултета, број: 201/8 од 12.09.2019. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, 02-06 број: 61202-3718/2-19 од 15.10.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ратко Салатић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Техничка механика и теорија конструкција.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 29.05.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Техничка механика и теорија 
конструкција, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.06.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 12.09.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ратко Салатић изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 25.09.2019. 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 25.09.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.10.2019. године дало је мишљење да се 
др Ратко Салатић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Грађевинског 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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3718/3-19)

 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 Шумарског факултета, број: 01-3/26 од 17.07.2019. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, 02-06 број: 61202-3349/2-19 од 15.10.2019. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милорад Јанић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну 
област Геодезија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 27.02.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Геодезија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.05.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 17.07.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Јанић изабере у 
звање редовног професора.

Шумарски факултет је дана 27.08.2019. 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 25.09.2019. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.10.2019. године дало је мишљење да се 
др Милорад Јанић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
године разматрао је захтев Шумарског 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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3349/3-19)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког 
факултета, број: Ѕ5 121/9 од 19.09.2019. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, 02 број: 61202-3742/2-19 од 
28.10.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 10.07.2019. 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 23.08.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 19.09.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Матовић 
изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 25.09.2019. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.



Година LVIII, број 213, 3. фебруар 2020. 101

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
28.10.2019. године дало је мишљење да се др Весна Матовић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3742/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду102

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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета, 
број: 932/8 од 15.10.2019. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, 02 број: 61202-4476/2-19 од 28.10.2019. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.11.2019. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Бјелица, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Телекомуникације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 26.06.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Телекомуникације, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.09.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 15.10.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Бјелица 
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 21.10.2019. 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 21.10.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
28.10.2019. године дало је мишљење да се др Милан Бјелица може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-4476/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду104

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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког 
факултета, број: Ѕ3 117/9 од 19.09.2019. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, 02 број: 61202-3741/2-19 од 
28.10.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Игор Јемцов, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Хидрогеологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.06.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 19.09.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Игор Јемцов 
изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 25.09.2019. 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 21.10.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
28.10.2019. године дало је мишљење да се др Игор Јемцов може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.11.2019. 
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, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-3741/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду106

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број: 88/17, 73/18 и 67/19), 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), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета, 
број: 1428/8 од 12.11.2019. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, 02 број: 61202-4859/2-19 од 28.11.2019. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2019. 
године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милка Потребић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Теорија кола и система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 02.10.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Теорија кола и система, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.10.2019. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 12.11.2019. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милка Потребић 
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 15.11.2019. 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 21.11.2019. 
године.

Веће научних области техничких, на седници одржаној дана 
28.11.2019. године дало је мишљење да се др Милка Потребић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
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, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4859/3-19)

 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, 73/18 и 67/19), 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), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Правног факултета, број: 02-
615/18 од 04.11.2019. године и мишљења Већа научних области 
правно-економских наука, 02 број: 4696/2 од 19.11.2019. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.12.2019. године, 
донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Татјана Јованић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област 
Економска анализа права.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је дана 29.05.2019. године, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Економска анализа права, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.07.2019. године, 
објављивањем на сајтовима Факултета и Универзитета, као и на 
огласној табли и у Библиотеци Факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 19.11.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Јованић изабере у 
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 05.11.2019. 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 12.11.2019. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 19.11.2019. године дало је мишљење да се др Татјана 
Јованић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4696/3-19)

 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: 13/104 од 15.11.2019. године 
и мишљења Већа научних области природних наука, 02-07 број: 
61202-4871/2-19 од 28.11.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слободан Јовановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну 
област Екологија, биогеографија и заштита животне средине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 24.07.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.10.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 15.11.2019. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Јовановић 
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 19.11.2019. 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 21.11.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 28.11.2019. године дало је мишљење да се др Слободан 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
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, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4871/3-19)

 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 
Пољопривредног факултета, број: 300/1-2/1 од 31.10.2019. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 број: 
61202-4504/2-19 од 12.11.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јасна Савић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Ратарство, повртарство, цвећарство, крмно и 
лековито биље.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 15.05.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Ратарство, повртарство, 
цвећарство, крмно и лековито биље, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.09.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јасна Савић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.11.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 05.11.2019. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 12.11.2019. године дало је мишљење да се др Јасна 
Савић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4504/3-19)

 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 
Пољопривредног факултета, број: 300/1-2/2 од 31.10.2019. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 број: 
61202-4505/2-19 од 12.11.2019. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Зоран Бешлић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Опште виноградарство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 11.09.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Опште виноградарство, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.10.2019. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 31.10.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Бешлић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.11.2019. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 05.11.2019. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 12.11.2019. године дало је мишљење да се др Зоран 
Бешлић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4505/3-19)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Физичког факултета, број: 
254/4 од 11.09.2019. године и мишљења Већа научних области 
природно-математичких наука, 02-04 број: 61202-3659/2019-2 
од 18.11.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милош Вићић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну 
област Примењена физика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 15.05.2019. године, у публикацији 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Примењена физика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.06.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 11.09.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Вићић изабере у 
звање редовног професора.

Физички факултет је дана 13.09.2019. 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 11.11.2019. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2019. године дало је мишљење да се 
др Милош Вићић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-3659/3-2019)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Математичког факултета, 
број: 222/4 од 13.09.2019. године и мишљења Већа научних области 
природно-математичких наука, 02-04 број: 61202-4270/2019-2 
од 18.11.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Дражић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну 
област Нумеричка математика и оптимизација.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет је дана 08.05.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Нумеричка математика и 
оптимизација, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.06.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког 
факултета, на седници одржаној дана 13.09.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Дражић 
изабере у звање редовног професора.
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Математички факултет је дана 07.10.2019. 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 11.11.2019. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2019. године дало је мишљење да се 
др Милан Дражић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Математичког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4270/3-2019)

 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 и 207/19), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), а на предлог Изборног већа Математичког факултета, 
број: 188/5 од 28.06.2019. године и мишљења Већа научних области 
природно-математичких наука, 02-04 број: 61202-3348/2019-2 
од 18.11.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Владимир Филиповић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Математички факултет, 
за ужу научну област Рачунарство и информатика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет је дана 06.03.2019. године, у 
публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Рачунарство и информатика, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.04.2019. године, 
у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког 
факултета, на седници одржаној дана 28.06.2019. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Владимир 
Филиповић изабере у звање редовног професора.
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Математички факултет је дана 21.08.2019. 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 11.11.2019. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2019. године дало је мишљење да се др 
Владимир Филиповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.12.2019. 
године разматрао је захтев Математичког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може 

изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се 
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-3348/3-2019)

 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 Биолошког факултета од 
15.11.2019. године, а поводом жалбе кандидата др Есме Исеновић 
број: 1090/1 од 14.10.2019. године на одлуку Већа научних области 
природних наука, број: 61202-3819/2-19 од 23.9.2019. године, 
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на 
седници одржаној 12.12.2019. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Есме 
Исеновић на одлуку Већа научних области природних наука, број 
61202-3819/2-19 од 23.9.2019. године. 

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области природних 
наука број: 61202-3819/2-19 од 23.9.2019. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 22.5.2019. године у листу 
„Послови” бр.830, као и на веб сајту Факултета и Универзитета 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу 
научну област Физиологија животиња и човека, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.8.2019. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 6.9.2019. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бато Кораћ изабере у звање 
ванредног професора.

Биолошки факултет је дана 9.9.2019. 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 12.9.2019. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 23.9.2019. године разматрало је захтев Биолошког факултета 
и донело одлуку о избору др Бате Кораћа у звање ванредног 
професора за ужу научну област Физиологија животиња и човека, 
јер испуњава услове за избор у звање ванредног професора 
прописане чл. 74. и 75. Закона о високом образовању, чл. 135. 
Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилникoм о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду.

Одлука Већа научних области природних наука са поуком 
о правном леку отправљена је Факултету ради достављања 
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 26.9.2019. године.

На ову одлуку кандидат др Есма Исеновић благовремено је 
изјавила жалбу, а Изборно веће Биолошког факултета је уз жалбу 
кандидата доставило и своје мишљење.

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 12.12.2019. године, разматрао је жалбу 
кандидата др Есме Исеновић и мишљење Изборног већа 
Биолошког факултета и утврдио је да је жалба неоснована из 
следећих разлога: 

1. У жалби др Есма Исеновић наводи да реферат Комисије за 
припрему реферата о пријављеним кандидатима, одлука Изборног 
већа о утврђивању предлога за избор у звање наставника, као и 
одлука Већа научних области природних наука Универзитета у 
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Београду о избору др Бате Кораћа у звање ванредног професора 
нису донети у складу са прописима који су наведени у уводном 
делу одлуке Већа научних области природних наука (Закон о 
високом образовању, Статут Универзитета, Правилник о већима 
научних области на Универзитету у Београду, Правилник о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилник о минималним условима за 
стицања звања наставника на Универзитету у Београду), имајући 
у виду да нису наведени разлози који су били одлучујући да се др 
Бато Кораћ изабере у звање ванредног професора, а не подносилац 
жалбе, др Есма Исеновић.

У образложењу одлуке Изборног већа Биолошког факултета 
о утврђивању предлога за избор у звање наставника наведено 
је да је Комисија у реферату констатовала да су оба кандидата 
постигла изванредне резултате у свим сегментима свог научног 
и педагошког рада, и да њихове професионалне биографије и 
библиографије вишеструко превазилазе тражене услове за избор 
у звање ванредног професора, као и да је, узимајући у обзир све 
релевантне чињенице у вези са академским квалификацијама, 
педагошким и научним радом, Комисија једногласно закључила 
да предност има др Бато Кораћ, с обзиром на његов успешан 
вишегодишњи педагошки рад на Биолошком факултету на 
основним, мастер и докторским студијама уз значајне резултате 
у научно-истраживачком раду. 

Посебно треба истаћи да на реферат Комисије о пријављеним 
кандидатима нико, па ни подносилац жалбе, није изјавио примедбе 
у току трајања увида јавности. 

Разматрајући жалбу др Есме Исеновић, Изборно веће 
Билошког факултета на седници одржаној 15.11.2019. године није 
прихватило наводе из жалбе др Есме Исеновић и подржало је избор 
др Бате Кораћа у звање ванредног професора уз уважавање ранијег 
закључка Комисије.

Имајући у виду да чланови 16, 17. и 18. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду регулишу поступање Изборног већа 
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на основу реферата комисије, а да је чланом 19. прописано да 
образложење одлуке Изборног већа треба да садржи разлоге 
који су били одлучујући за доношење такве одлуке, Сенат је 
мишљења да је одлука Изборног већа о утврђивању предлога 
за избор кандидата др Бате Кораћа по расписаном конкурсу 
за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека у потпуности донета у складу 
са одредбама Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. 
Такође Веће научних области природних наука Универзитета у 
Београду своју одлуку о избору др Бате Кораћа у звање ванредног 
професора донело је на основу темељног претресања целокупне 
документације и оцене свих навода изнетих у реферату Комисије, 
као и у складу са чл. 74. и 75. Закона о високом образовању, 
чл. 135. Статута Универзитета у Београду, као и условима 
прописаним Правилникoм о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду.

2. У жалби се даље истиче да Катедра за упоредну физиологију 
и екофизиологију Института за физиологију и биохемију „Иван 
Ђаја” Биолошког факултета-Универзитет у Београду, није 
подржала реферат Комисије, будући да су за његово усвајање 
гласала два члана Катедре, против један, док су три члана катедре 
била уздржана.

Ова примедба није у складу са одредбама Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Универзитету у Београду, као ни са чланом 17. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Биолошког факултета од 8.12.2017. године, који 
прописују да Изборно веће Факултета одлучује на основу предлога 
Комисије, тако да изјашњавање Катедре о извештају Комисије није 
прописано актима Универзитета и Биолошког факултета као део 
процедуре у поступку избора звања наставника.

Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у складу 
са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова 
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Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 35 присутних чланова Сената 
у моменту гласања, за прихватање жалбе др Есме Исеновић није 
гласао ниједан члан Сената, један члан Сената је био „уздржан”, а 
против прихватања жалбе било је 34 члана Сената.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 612-4655/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 145. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 
207/19) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог 
Факултета ветеринарске медицине у Београду, број: 01-548 од 8. 
јула 2019. године и предлог Већа групације медицинских наука број 
61202-2950/2-18 од 7. октобра 2019. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ Dr Olivier Gauthier, редовни професор Универзитета 
ONIRIS у Нанту, Француска, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет ветеринарске медицине доставио је образложени 
предлог број: 01-548 од 8. јула 2019. године да се Dr Olivier Gauth-
ier, редовни професор Универзитета ONIRIS у Нанту, Француска, 
изабере у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 7. 
октобра 2019. године, разматрало је предлог Факултета и утврдило 
да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. Правилника 
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на 
Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 61202-2950/3)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), члана 145. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Факултета спорта и 
физичког васпитања у Београду, број: 02-2423/19-2 и предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-4256/2-19 од 
2. децембра 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 12. децембра 2019. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ђорђе Јаковљевић, професор на Институту 
целуларне медицине Факултета медицинских наука на Њукасл 
Универзитету, Велика Британија (Institute of Cellular Medicine, 
Faculty of Medical Sciences, Newcastle University, UK) у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет спорта и физичког васпитања доставио је 
образложени предлог број: 02-2423/19-2 са седнице Наставно-
научног Већа одржане 17. oктобра 2019. године да се др Ђорђе 
Јаковљевић, професор на Институту целуларне медицине 
Факултета медицинских наука на Њукасл Универзитету изабере у 
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 2. децембра 2019. године, разматрало је предлог Факултета 
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке 
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 61202-4256/3)

 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 студије при Универзитету, број: 06-4164/XI-
8.1/2-19 од 18. септембра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА  

И УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ

Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Зоран Крстић, Факултет политичких наука, председник
2. доц. др Микица Сибиновић, Географски факултет, заменик 
председника
3. проф. др Дејан Петровић, Факултет организационих наука
4. проф. др Дејана Јовановић Поповић, Факултет безбедности
5. доц. др Зоран Чупић, Факултет политичких наука

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 06-4565/81/2-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број број 201/18 и 207/19), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4107/I-
4142/3-19 од 21. октобра 2019. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 13. новембра 2019. године, донео је 

О Д Л У К У 
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Предлажу се следеће измене и допуне чланова Програмског 
савета:

С обзиром да досадашњи председник Програмског савета 
проф. др Тинде Ковач Церовић одлази у пензију, за председника 
Програмског савета именује се проф. др Вера Спасеновић, а за 
заменика проф. др Александер Бауцал.

(Београд, 13. новембар 2019. године; Број: 06-4565/4142/4-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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, 
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19), на предлог наставно-научних 
већа факултета и научног већа института, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

I

Именују се за чланове Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука:
1. др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни професор, 
Филозофски факултет
2. др Данијел Синани, редовни професор, Филозофски факултет
3. др Слободан Марковић, редовни професор, Филозофски 
факултет
4. др Ненад Макуљевић, редовни професор, Филозофски факултет
5. др Ивана Спасић, редовни професор, Филозофски факултет
6. др _____________, редовни професор, Филолошки факултет
7. др _____________, редовни професор, Филолошки факултет
8. др _____________, редовни професор, Филолошки факултет 
9. др _____________, редовни професор, Филолошки факултет
10. др ____________, редовни професор, Филолошки факултет 
11. др Невена Хаџи Јованчић, редовни професор, Учитељски 
факултет
12. др Слађана Јаћимовић, редовни професор, Учитељски факултет
13. др Данијела Костадиновић Красић, редовни професор, 
Учитељски факултет
14. др Владан Перишић, редовни професор, Православни 
богословски факултет
15. др Родољуб Кубат, редовни професор, Православни богословски 
факултет
16. др Александра Јовановић, редовни професор, Правни факултет 
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17. др Драгица Вујадиновић, редовни професор, Правни факултет
18. др Веселин Кљајић, редовни професор, Факултет политичких 
наука
19. др Марина Радић-Шестић, редовни професор, Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију 
20. др Горан Недовић, редовни професор, Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију 
21. др Синиша Зарић, редовни професор, Економски факултет
22. др Слађана Мијатовић, редовни професор, Факултет спорта и 
физичког васпитања
23. др Душан Митић, редовни професор, Факултет спорта и 
физичког васпитања
24. др Петар Бојанић, научни саветник, Института за филозофију 
и друштвену теорију.

II

Мандат чланова Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука траје до 30. новембра 2022. године.

III

Овом одлуком ставља се ван снаге одлука број 612-2267/2-19 
од 29.11.2019. године

(Београд, 18. децембар 2019. године; Број: 612-2267/11-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 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 
Пољопривредног факултета од 24.4.2019. године, доносим

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Наталија Богданов, редовни професор 
Пољопривредног факултета, чланства у Већу научних области 
правно-економских наука.

2. Именујe се др Зоран Рајић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, за члана Већа научних области правно-
економских наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 18. децембар 2019. године; Број: 612-2267/12-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 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 
Филозофског факултета од 26.12.2019. године, доносим 

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

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Огњен Радоњић, редовни професор 
Филозофског факултета, чланства у Већу научних области правно-
економских наука.

2. Именујe се др Сузана Рајић, редовни професор Филозофског 
факултета, за члана Већа научних области правно-економских 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 20. јануар 2020. године; Број: 612-197/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 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), на предлог Наставно-научног већа 
Факултета за физичку хемију од 10.12.2019. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНИХ НАУКА

I

Именујe се др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни 
професор Факултета за физичку хемију, за члана Већа научних 
области природних наука.

II

Мандат члана Већа научних области природних наука траје 
до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 23. децембар 2019. године; Број: 612-5340/2-19)

 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 медицинских 
наука, доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Именује се др Радмила Ресановић, редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине, за председницу Већа научних 
области медицинских наука. 

2. Именује се др Јелена Милашин, редовни професор 
Стоматолошког факултета, за заменицу председнице Већа научних 
области медицинских наука. 

(Београд, 20. децембар 2019. године; Број: 612-2267/14-19)

 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 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области правно-економских наука,  доносим

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

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Именује се др Миомир Јакшић, редовни професор 
Економског факултета за председника Већа научних области 
правно-економских наука. 

2. Именује се др Божидар Бановић, редовни професор 
Факултета безбедности, за заменика председника Већа научних 
области правно-економских наука.

(Београд, 25. децембар 2019. године; Број: 612-2267/19-19)

 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 природних 
наука, доносим

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Именује се др Надежда Недељковић, редовни професор 
Биолошког факултета, за председницу Већа научних области 
природних наука. 

2. Именује се др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни 
професор Факултета за физичку хемију, за заменицу председнице 
Већа научних области природних наука. 

(Београд, 27. децембар 2019. године; Број: 612-2267/18-19)

 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 техничких 
наука, доносим

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

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Јован Филиповић, редовни професор 
Факултета организационих наука, за председника Већа научних 
области техничких наука. 

2. Именује се др Милица Калић, редовни професор 
Саобраћајног факултета, за заменицу председника Већа научних 
области техничких наука. 

(Београд, 26. децембар 2019. године; Број: 612-2267/15-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду140

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 грађевинско-
урбанистичких наука, доносим

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

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Дејан Шабић, редовни професор Географског 
факултета, за председника Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука. 

2. Именује се др Владимир Мако, редовни професор 
Архитектонског факултета, за заменика председника Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука. 

(Београд, 26. децембар 2019. године; Број: 612-2267/16-19)

 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 природно-
математичких наука, доносим

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

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Воја Радовановић, редовни професор 
Физичког факултета, за председника Већа научних области 
природно-математичких наука. 

2. Именује се др Милош Арсеновић, редовни професор 
Математичког факултета, за заменика председника Већа научних 
области природно-математичких наука. 

(Београд, 26. децембар 2019. године; Број: 612-2267/17-19)

 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 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области биотехничких наука, доносим

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

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Именује се др Саво Вучковић, редовни професор 
Пољопривредног факултета за председника Већа научних области 
биотехничких наука. 

2. Именује се др Чедомир Марковић, редовни професор 
Шумарског факултета, за заменика председника Већа научних 
области биотехничких наука.

(Београд, 12. децембар 2019. године; Број: 612-2267/10-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 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” бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), на предлог Наставно-научног већа 
Математичког факултета од 24. јануара 2020. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

I

Именује се др Владимир Филиповић, редовни професор 
Математичког факултета, за члана Већа научних области правно-
економских наука.

II

Мандат члана Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2022. године.

(Београд, 31. јануар 2020. године; Број: 612-2267/20-19)

 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.


