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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20
и 214/20), Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула
2020. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1
У Правилнику о докторским студијама на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду'“, бр. 191/16 и
212/19), у члану 52 став 2 мења се и гласи:
„На лични и образложени захтев кандидата, диплома
доктора наука може бити уручена и без промоције, на свечан
начин, у присуству ректора или проректора.“

Члан 2
Члан 49 мења се и гласи:
„Факултет на коме је кандидат одбранио докторску
дисертацију, у року од месец дана од дана одбране, Универзитету
доставља:
– оригинал записника са јавне одбране докторске
дисертације;
– захтев за издавање дипломе доктора наука, са личним
подацима о кандидату, подацима који се односе на претходно
образовање кандидата, подацима о датуму одбране и наслову
докторске дисертације;
– биографију кандидата и
– друге неопходне документе, на захтев Стручне службе
Универзитета.“
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Члан 3
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61212-2494/3-16)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

3

На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20
и 214/20), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
8. јула 2020. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА
И ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1
У Правилнику о раду етичких комисија и Одбора за
професионалну етику Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 193/16, 199/17 и 203/18), у члану
4 додаје се став 2 који гласи:
„Члан етичке комисије и Одбора за професионалну
етику не може бити позван на одговорност због мишљења или
става датог током разматрања предмета и доношења одлуке у
поступку, осим уколико његовим поступањем нису остварена
обележја неког законом предвиђеног кажњивог дела.“
Члан 2
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61212-2299/1-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 43 и 48 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/19, 213/20 и
214/20), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
јула 2020. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1
У Правилнику о већима научних области на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09,
158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16 и 197/17 и 208/19),
у члану 19 став 3 мења се и гласи:
„Записник потписују председник и секретар већа научних
области, а целокупна седница се тонски снима.“
Члан 2
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61212-2298/1-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 41 ст. 1 тач. 5 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јуна 2020.
године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2019.
години са Акционим планом за 2020. годину.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/6-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу чл. 63 ст. 1 тач. 4 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и чл. 41 ст. 1
тач. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20), а на предлог Сената
Универзитета од 10. јуна 2020. године, Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 25. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се прва измена и допуна Финансијског плана
Универзитета у Београду за 2020. годину, 07 бр. 40-1/2020/2.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/7-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу члана 41 ст. 1 тач. 18 Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 201/18, 207/19 и
213/20), а на предлог Сената Универзитета од 10. јуна 2020. године,
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јуна 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се прва измена и допуна Плана јавних набавки
Универзитета за 2020. годину и прва измена и допуна Плана набавки
Универзитета за 2020. годину на које се закон не примењује.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/8-20)
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, 207/19 и 213/20), а
на предлог Ректорског колегијума, Савет Универзитета у Београду,
на седници одржаној дана 25. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
Установљава се Дан задужбинара Универзитета у Београду, са
циљем да се изрази захвалност и поштовање доброчинитељима који
су Универзитету завештали своју имовину или даровали значајну
донацију.
II
Дан задужбинара обележава се 10. октобра, у част највећег
добротвора Универзитета у Београду, Луке Ћеловића Требињца.
III
Овом одлуком установљава се и Плакета „Лука Ћеловић
Требињац“ са повељом (у даљем тексту: Плакета).
Плакета са ликом Луке Ћеловића Требињца и повеља, која
садржи неопходне елементе текста који говоре о дародавцу и
добитнику, дела су реномираних уметника.
IV
Плакета се може доделити појединцу или правном лицу за
посебан допринос неговању и развоју задужбинарства.
Плакета се додељује појединцу за живота, а може се доделити
и постхумно, уколико се дође до сазнања да лице има наследнике.
Правном лицу Плакета се додељује само у случају да исто
није престало са радом.
V
Савет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Савет)
спроводи поступак избора и доноси одлуку о додели Плакете.
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Годишње се може доделити највише 1 (једна) Плакета.
За успешну сарадњу, подршку у развоју идеје задужбинарства,
као и за допринос у испуњењу циљева задужбина и фондација,
физичким и правним лицима, за живота или постхумно, могу се
доделити захвалнице.
VI
Иницијативу за доделу Плакете и за доделу захвалница могу
покренути управитељи и чланови одбора задужбина и фондација.
Уз иницијативу из става 1. овог члана прилаже се детаљно
образложење.
Иницијатива се подноси Савету, преко Комисије за доделу
Плакете са повељом (у даљем тексту: Комисија), најкасније до 30.
септембра године у којој се додељује Плакета.
VII
Комисију именује Ректорски колегијум и она се састоји од
три члана.
Председник Комисије је ректор.
Комисија се именује на период од четири године.
Стручно-административне послове за потребе Комисије
обавља Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета
и универзитетских задужбина и фондација.
VIII
Комисија разматра поднету иницијативу и подноси Савету
образложени предлог за доделу Плакете и предлоге за доделу
захвалница.
IX
Критеријуми на основу којих ће Комисија вршити избор су
следећи:
– значај заоставштине, уколико се ради о покретној или
непокретној имовини, као и о културним добрима, архивској
грађи, уметничким делима и сл.;
– вредност донације;
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– дужина трајања и остваривања циљева фондације /
задужбине;
– резултати ангажовања у области задужбинарства на очувању
и подсти-цању идеје задужбинарства;
– други разлози које Комисија сматра релевантним.
X
Савет разматра предлог Комисије.
Савет може предлог Комисије да прихвати, одбије или да
тражи допуну образложења.
Уколико прихвати предлог Комисије, Савет доноси одлуку о
додели Плакете и одлуку о додели захвалница.
XI
Плакету и захвалнице уручује ректор на свечаном скупу на
Дан задужбинара Универзитета у Београду.
XII
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
02-09 Број: 06-104/9-19 од 24. јануара 2019. године.
XIII
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
гласилу „Гласник Универзитета у Београду“.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/10-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке X Одлуке Савета Универзитета у Београду
о установљењу Дана задужбинара,02-09 Број: 06-104/9-19 од 24.
јануара 2019. године и Предлога Комисије за доделу Плакете
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/15-18 од
19. јуна 2020. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 25. јуна 2020. године, донео је:
ОДЛУКУ
ДОДЕЉУЈЕ СЕ Плакета „Лука Ћеловић Требињац“ у 2020.
години Љубици и Николи Драгићевићу, постхумно, за посебан
допринос неговању и развоју задужбинарства.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу Дана
задужбинара, 02-09 Број: 06-104/9-19 од 24. јануара 2019. године,
у тачки X утврђено је да Савет Универзитета у Београду разматра
предлог Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ и
доноси одлуку о додели Плакете.
Комисија за доделу Плакете доставила је Савету Универзитета
у Београду Предлог да се Плакета у 2020. години додели Љубици
и Николи Драгићевићу, постхумно, који су 8. јула 1993. године
основали Фондацију„Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.oecc
Никола Драгићевић“у циљу доделе новчане награде по једном
најбољем дипломираном студенту фармације и економије. Имовину
Фондације, у моменту оснивања, чинила су новчана средства у
износу од 25.000 DEM, која су као стара девизна штедња грађана
Законом о регулисању јавног дуга СРЈ претворена у обвезнице
Републике Србије, са роком доспећа 31. маја 2016. године. Сходно
томе, последњих година се остварује воља задужбинара и награђују
се најбољи студенти који су завршили студије на Економском
факултету и Фармацеутском факултету нашег универзитета. Од
оснивања па закључно са школском 2019/2020. годином, према
расположивим подацима, додељено је укупно 26 награда.
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Овим чином Љубица и Никола Драгићевић, поред помоћи
образовању студената и развоју науке, значајно су допринели
подизању свести о значају задужбинарства.
На основу достављеног предлога Комисије за доделу Плакете
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у
Београду једногласно је донео одлуку као у изреци.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/11-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу тачке V Одлуке Савета Универзитета у Београду
о установљењу Дана задужбинара,02-09 број: 06-104/9-19 од 24.
јануара 2019. године и Предлога Комисије за доделу Плакете
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, 03 број: 612-1251/16-18 од
19. јуна 2020. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 25. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОДЕЉУЈУ СЕ захвалницe за успешну сарадњу, подршку
у развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу
циљева задужбина и фондација у 2020. години проф. др Тањи
Поповић, постхумно, проф. др Марици Шупут и проф. др Живану
Лазовићу.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу
Дана задужбинара, 02-09 број: 06-104/9-19 од 24. јануара 2019.
године, у тачки V утврђено је да се за успешну сарадњу, подршку
у развоју идеје задужбинарства, као и за допринос у испуњењу
циљева задужбина и фондација, физичким и правним лицима
могу доделити захвалнице.
Комисија за доделу Плакете доставила је Савету Универзитета
у Београду Предлог да се захвалнице у 2020. години за успешну
сарадњу, подршку у развоју идеје задужбинарства, као и за
допринос у испуњењу циљева задужбина и фондација, доделе
следећим кандидатима:
– др Тањи Поповић, постхумно, редовној професорки на
Катедри за општу књижевност Филолошког факултета, где је
предавала предмете Преглед опште књижевности 3, Општа
књижевност 3, Европски роман 19. века и савремене наратолошке
теорије на редовним студијама, као и Теорије романа и Генетичку
критику на докторским студијама. Као професор по позиву
држала је предавања на универзитетима у Италији, Швајцарској,
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Немачкој, Русији и Републици Српској, а сарађивала је и са
другим многобројним универзитетима широм света.Током свог
професионалног рада добила је бројне награде, међу којима је и
Награда Веселина Лучића за најбоље научно дело, додељена 2008.
године за књигу Речник књижевних термина. Од 2016. године, проф.
Поповић је заједно са осталим члановима жирија за избор најбољег
књижевног остварења наставника и сарадника Универзитета
у Београду по конкурсу за Награду Веселина Лучића, који ова
задужбина сваке године расписује, активно и предано учествовала у
читању доспелих књижевних радова и избору најбољег међу њима.
Таквим својим ангажманом проф. Поповић допринела је успешном
остваривању циљева Задужбине Веселина Лучића.
– др Марици Шупут, редовној професорки Универзитета у
Београду - Филозофског факултета, у пензији. Проф. Шупут дала
је значајан допринос активностима на обнови и одржању идеје
задужбинарства на Универзитету, који се, између осталог, огледа
у томе што је била иницијатор идеје оснивања Фондације „Нови
добротвори Универзитета у Београду“, као и установљавања Дана
задужбинара и Плакете Лука Ћеловић Требињац, у сарадњи са
проф. Живаном Лазовићем. Такође, проф. Шупут је дала и велики
допринос у раду на систематизацији расположиве документације о
задужбинарству, која је потом дигитализована. Ауторка је изузетно
посећене изложбе Добротвори Београдском универзитету, одржане
2005. године, којом је јавности по први пут приказана већина
блага које баштини Универзитет захваљујући својим донаторима.
Огроман допринос дала је изради и публиковању бројева 5 и
6 часописа Задужбинар. Проф. Шупут једна је од дванаесторо
грађана (једанаесторо професора и једног амбасадора наше земље)
који су даровали Универзитету Портрет Луке Ћеловића Требињца,
дело ауторке Бете Вукановић, за који се деценијама мислило да
је уништен у Другом светском рату, када се пре неколико година
појавило на једној аукцији.
– др Живану Лазовићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Филозофског факултета, декану Филозофског
факултета у периоду од 2000. до 2004. године, председнику Савета
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Универзитета у Београду у периоду од 2006. до 2009. године, као
и проректору Универзитета у периоду од 2015. до 2018. године.
Током своје академске каријере, а нарочито у периоду обављања
значајних функција на Факултету и Универзитету, професор
Лазовић је свесрдно подржавао, подстицао и развијао племениту
идеју задужбинаства, али и сећања на велике и племените људе,
добротворе и задужбинаре, који су целокупан иметак остављали
Универзитету у Београду као свој допринос, помоћ и подстрек
развоју образовања и науке за добробит људи, Универзитета
и наше државе. Од 2016. године именован је за управитеља пет
универзитетских задужбина и четири универзитетске фондације.
Као проректор Универзитета и управитељ задужбина и фондација
дао је значајан допринос активностима на обнови и одржању
идеје задужбинарства и један је од иницијатора установљавања
Дана задужбинара и Плакете Лука Ћеловић Требињац. У сарадњи
са управитељем осталих фондација и задужбина иницирао је
куповину државних хартија од вредности од средстава новчаних
фондација, чиме је омогућено остваривање циљева фондација
и испуњење жеље оставилаца. Проф. Лазовић такође је један од
дванаесторо грађана који су даровали Универзитету Портрет Луке
Ћеловића Требињца, дело ауторке Бете Вукановић.
На основу достављеног Предлога Комисије за доделу Плакете
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у
Београду једногласно је донео одлуку као у изреци.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/12-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу Завештања покојног Александра Котуровића,
бившег из Београда, Ул. Змаја од Ноћаја број 13Ц, које је
проглашено пред Јавним бележником Решењем од 8. марта 2018.
године, УПП: 197-2017 и члана 24 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јуна 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
Даје се позитивно мишљење да се за управитеља Задужбине
Александра Котуровића у оснивању именује проф. др Петар Булат,
проректор Универзитета у Београду.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/13-20)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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На основу Завештања покојног Александра Котуровића,
бившег из Београда, Ул. Змаја од Ноћаја број 13Ц, које је
проглашено пред Јавним бележником Решењем од 8. марта 2018.
године, УПП: 197-2017 и члана 24 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. јун 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗАДУЖБИНЕ АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА У ОСНИВАЊУ
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Александра
Котуровића у оснивању:
1. Проф. др Иван Поповић, ЈМБГ: ,
Електротехнички факултет,
2. Проф. др Владимир Рајовић, ЈМБГ: ,
Електротехнички факултет,
3. Георг Јовановић, ЈМБГ: , представник
породице.
II Чланови Одбора Задужбине се именују на период од четири
године.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/14-20)
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 25.
јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
12. марта 2020. године констатује се да су разрешени следећи
чланови Савета из реда представника студената:
1. Катарина Поповић
2. Матија Васић.
II
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
12. марта 2020. године верификује се мандат следећих чланови
Савета из реда представника студената:
1. Мирослава Дешића, студента Факултета политичких наука
2. Николе Паовице, студента Медицинског факултета.
III
На основу одлуке Већа института од 26. фебруара 2020.
године констатује се да је др Марина Соковић разрешена чланства
у Савету Универзитета.
(Београд, 25. јун 2020. године; Број: 06-1110/3-20)
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, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 др. закони) и члана 43, тачка 31 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. априла
2020. године донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената
у прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за
школску 2020/2021. годину, на студијске програме чији су носиоци
факултети у саставу Универзитета у Београду.
2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити
истакнути на веб страници Универзитета.1
(Београд, 8. април 2020. године; Број: 06-1299/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

1

http://bg.ac.rs/sr/upis/upis.php
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На основу члана 98 Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20
- др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
КОНКУРСА за упис студената на студије првог, другог и трећег
степена за школску 2020/2021.годину, на студијске програме чији
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
У конкурсу за упис у школској 2020/2021. години, расписаном
на седници Сената Универзитета, одржаној 8. априла 2020. године,
додаје се студијски програм специјалистичких академских студија
Ћелијска биологија и хистологија (60 ЕСПБ), чији је носилац
Биолошки факултет, а у складу са акредитацијом програма број
612-00-00109/7/2018-03.
(Београд, 13. мај 2020. године; Брoj: 06-1326/4-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 98 Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.закон, 67/19 и 6/20
- др.закони) и члана 43 тачка 31 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. маја 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
КОНКУРСА за упис студената на студије првог, другог и трећег
степена за школску 2020/2021.годину, на студијске програме чији
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду, у делу
Општи услови уписа на основне академске, интегрисане академске
и основне струковне студије:
У условима проглашене епидемије CОVID-19, на основу
Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66 од 7. маја 2020.године),
а у циљу заштите здравља будућих студената, Универзитет у
Београду препоручује факултетима у свом саставу, а нарочито
факултетима са великим бројем кандидата да омогуће и on line
пријављивање.
На интернет страницама факултета у саставу Универзитета
ће бити доступна информација о могућностима on line пријаве,
која ће бити организована у периоду од 17. до 26. јуна 2020. године.
Уколико се при упису установи неслагање оригиналних
докумената са онима који су приложени приликом електронског
пријављивања (фалсификати), тим кандидатима неће бити
омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и
биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
Факултети могу да се определе да организују претпријаву,
односно да будућим студентима омогуће on line достављање
тражених података, а да у заказаном термину лично предају
конкурсну документацију.
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Препоручује се будућим студентима да искористе могућност
on line, електронског пријављивања, као и претпријављивања (на
факултетима на којима буду доступне ове могућности) и избегну
ризик по здравље у окупљању великог броја кандидата приликом
личне пријаве.
(Београд, 27. мај 2020. године; Брoj: 06-1336/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

23

На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20)
и члана 18 Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
208/19 и 212/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
8. априла 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис
за школску 2020/2021. годину
I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др Петар Булат, проректор, председник Комисије
2. проф. др Бојан Милисављевић, Правни факултет
3. проф. др Предраг Иваниш, Електротехнички факултет
4. проф. др Небојша Икодиновић, Математички факултет
5. проф. др Милорад Мириловић, Факултет ветеринарске медицине
6. Јагош Стојановић, студент проректор
7. Љиљана Дамјанов, стручна служба Универзитета
II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа,
даје саопштења за јавност у вези са уписом за школску 2020/2021.
годину и обавља друге послове које јој повери Сенат Универзитета.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај
о упису на Универзитет, који обухвата информацију о броју уписаних
студената, проблемима који су настали током уписа, предлозима мера
за побољшање квалитета уписа и другим релевантним подацима.
III Универзитетска комисија ће, у периоду између две
седнице Сената, на основу нових одлука Комисије за акредитацију
и одлука наставно-научних већа, да допуни расписани Конкурс
за упис студената за школску 2020/2021. годину и о томе извести
Сенат на првој наредној седници.
(Београд, 8. април 2020. године; Број: 06-1299/4-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 99 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19
и 6/20 - др.закони), и члана 84 став 2 Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18,
207/19 и 213/20), на предлог Наставно-научног већа Биолошког
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
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
2020/2021. 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
2020/2021. годину:
– У складу са захтевом из Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а на предлог факултета, Универзитетска
комисија за упис на седници одржаној 30. априла 2020. године
усвојила је измењени предлог броја студената за упис на студијске
програме Универзитета у Београду за школску 2020/21. годину,
који ће се финансирати из буџета, а који се утврђује у обиму
прошлогодишњих буџетских уписн квота. Табела са усвојеним
предлозима је саставни део ове одлуке
– У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма
бр. 612-00-00109/7/2018-03 од 31. јануара 2019. године, на
студијски програм специјалистичких академских студија Ћелијска
биологија и хистологија на Универзитету у Београду (60 бодова
ЕСПБ), уписаће сe укупно 5 самофинансирајућих студената,
на Биолошком факултету, који је носилац наведеног студијског
програма.
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– У складу са предлогом Медицинског факултета на
интегрисане академске студије Медицина на енглеском језику,
уписаће се 30 студената по међународним уговорима.
(Београд, 13. мај 2020. године; Брoj: 06-1326/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Архитектонски факултет
200
104
304
Архитектура - српски - 300.0
40
24
64
Архитектура - српски - 180.0
160
80
240
Унутрашња архитектура - српски - 120.0
Архитектура - енглески - 120.0
Интегрални урбанизам - српски - 120.0
Архитектура - српски - 120.0
Енергетски ефикаснa и зелена архитектура - српски - 60.0
Урбана обнова - Градови у новом миленијуму - српски - 60.0
Архитектура и урбанизам - енглески - 180.0
Архитектура и урбанизам - српски - 180.0
Грађевински факултет
280
120
400
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
40
20
60
Грађевинарство - српски - 240.0
240
100
340
Грађевинарство - српски - 60.0
Геодезија и геоинформатика - српски - 120.0
Грађевинарство - српски - 60.0
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи - српски - 60.0
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
Грађевинарство - српски - 180.0
Електротехнички факултет
430
290
720
Софтверско инжењерство - српски - 240.0
30
150
180
Електротехника и рачунарство - српски - 240.0
400
140
540
Електротехника и рачунарство - српски - 60.0
Електротехника и рачунарство - енглески - 60.0
Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији - српски - 90.0
Електротехника и рачунарство - српски - 180.0
Електротехника и рачунарство - енглески - 180.0
Машински факултет
540
140
680
Машинско инжењерство - српски - 180.0
520
100
620
Информационе технологије у машинству - српски - 180.0
20
40
60
Машинско инжењерство - српски - 120.0
Индустрија 4.0 - српски - 120.0
Машинско инжењерство - српски - 180.0
Рударско-геолошки факултет
245
71
316
Геологија - српски - 240.0
25
22
47
Рударско инжењерство - српски - 240.0
65
15
80
Геофизика - српски - 240.0
10
5
15
Геотехника - српски - 240.0
20
5
25
Хидрогеологија - српски - 240.0
30
6
36
Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0
35
5
40
Истраживање лежишта минералних сировина - српски - 240.0
20
5
25
Регионална геологија - српски - 240.0
15
3
18
Инжењерство нафте и гаса - српски - 240.0
25
5
30
Истраживање лежишта минералних сировина - српски - 60.0
Хидрогеологија - српски - 60.0
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Инжењерство нафте и гаса - енглески - 60.0
Инжењерство нафте и гаса - српски - 60.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Геофизика - српски - 60.0
Геотехника - српски - 60.0
Геологија - српски - 60.0
Регионална геологија - српски - 60.0
Рударско инжењерство - српски - 180.0
Хидрогеологија - српски - 180.0
Геологија - српски - 180.0
Геотехника - српски - 180.0
Саобраћајни факултет
300
50
350
Саобраћај - српски - 240.0
300
50
350
Саобраћај - српски - 60.0
Саобраћај - српски - 180.0
Технолошко-металуршки факултет
315
65
380
Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0
55
5
60
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
12
8
20
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 240.0
80
10
90
Хемијско инжењерство - српски - 240.0
145
5
150

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Б
С
У

11
24
11
58

50

30
20

170

145
5
20

52

32
20
97

9
7
23
5
0
21
5
5
20
2

70
70
30

210

170
40

365

350
0
15

399

384
15
107

11
15
25
0
11
11
5
10
10
9

150
150
140

170

220

220

20
22
48
5
11
32
10
15
30
11

204

416
35

451

495
5
35

535

200
60

260

32
24
32
176

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
104
264

21
0
21
118

160

0

МАСТЕР СТРУКОВНЕ
Б
С
У
120
120

0
0

0

0
0

0

40
30

70

32
30

40
30

70

32
30

СПЕЦИЈАЛИСТ. АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
62
62

СПЕЦИЈАЛИСТ. СТРУКОВНЕ
Б
С
У

10
15

5
3
5
2
10

10
15

30
0
10

3
12
30

0
3
15

3

Б

10
90

15
7
15
3
10

40
40

50
20
40

2
8
70

10
19
10

ДОКТОРСКЕ
С
29

20
105

20
10
20
5
20

50
55

80
20
50

5
20
100

10
22
25

32

У
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Текстилна технологија - српски - 180.0
Инжењерство материјала - српски - 240.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 60.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Инжењерство материјала - српски - 60.0
Текстилна технологија - српски - 120.0
Хемијско инжењерство - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 60.0
Инжењерство материјала - српски - 180.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Текстилно инжењерство - српски - 180.0
Хемијско инжењерство - српски - 180.0
Хемија - српски - 180.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 180.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 180.0
Технички факултет у Бору
Технолошко инжењерство - српски - 240.0
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
Инжењерски менаџмент - српски - 240.0
Рударско инжењерство - српски - 240.0
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Инжењерски менаџмент - српски - 60.0
Технолошко инжењерство - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 60.0
Технолошко инжењерство - српски - 180.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Рударско инжењерство - српски - 180.0
Инжењерски менаџмент - српски - 180.0
Факултет организационих наука
Информациони системи и технологије - српски - 240.0
Информациони системи и технологије - српски - 240.0
Менаџмент и организација - српски - 240.0
Менаџмент - српски - 60.0
Пословна аналитика - српски - 60.0
Софтверско инжењерство и рачунарске науке - српски - 60.0
Управљање пословањем - српски - 90.0
Информациони системи и технологије - српски - 60.0
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство - српски - 60.0
Електронско пословање и управљање системима - српски - 60.0
Менаџмент у јавном сектору - српски - 60.0
Међународно пословање и менаџмент - енглески - 90.0
Менаџмент и организација - српски - 60.0
Менаџмент и информациони системи - српски - 60.0
Информациони системи и квантитативни менаџмент - српски - 180.0
Менаџмент здравственог система - српски - 180.0
Менаџмент - српски - 180.0
Пољопривредни факултет
Заштита животне средине у производњи хране - српски
Прехрамбена технологија - српски - 240.0
Биљна производња - српски - 240.0
Зоотехника - српски - 240.0
Агроекономија - српски - 240.0
Фитомедицина - српски
Биотехнички и информациони инжењеринг - српски
Фитомедицина - српски - 60.0
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Пољопривреда - српски - 60.0
Заштита животне средине у пољопривреди - српски - 60.0
Агроекономија - српски - 60.0
Воћарство и виноградарство и винарство - српски
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Зоотехника - српски - 60.0
Прехрамбена технологија - српски - 180.0
Пољопривредне науке - српски - 180.0
Агроекономија и рурални развој - српски - 180.0
Шумарски факултет
Шумарство - српски - 240.0
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - српски - 240.0
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса - српски - 240.0

20
17

40
10
3
20
7

435
180
95
160

245
10
60
75
30
35
20
15

106
17
30
36

0
23

200
50
17
100
33

385
210
5
170

650
30
200
185
50
85
70
30

239
103
70
24

345
120
100
60

895
40
260
260
80
120
90
45

820
390
100
330

240
60
20
120
40

20
40

0

50

50

83

12
46
112
12
20
28

20
50
80
20
30
20

110

230

203
20
20
25
75
32
20
50
30
100

17
15
15
0
65
3
15
0
0
75

220

575

4
12
2
2

12
36
6
6

205

20

10
10
2
5
0
3

60

30
30
8
5
60
7

193

32
96
192
32
50
48

450

220
35
35
25
140
35
35
50
30
175

780

16
48
8
8

80

40
40
10
10
60
10

0

0
0

0

0

0

10

16
8

24

25

25

10

16
8

24

25

25

9
27
4
4

0
0
0
40

2
1
2
2
0

2
1
1
4
2
3
2
7

23
38
21
14

36
27
27
82

6
4
6
8
90

18
4
4
26
8
12
18
24

32
65
25
18

36
27
27
122

8
5
8
10
90

20
5
5
30
10
15
20
31
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Пејзажна архитектура - српски - 240.0
Технологија намештаја и производа од дрвета - српски - 180.0
Шумарство - српски - 60.0
Пејзажна архитектура - српски - 60.0
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса - српски - 60.0
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - српски - 60.0
Трговина дрветом и производима од дрвета - српски - 60.0
Шумарство - српски - 180.0
Економски факултет
Економија, пословно управљање и статистика - српски - 180.0
Економија, пословно управљање и статистика - српски - 240.0
Макроекономија привреда у транзицији - српски - 60.0
Економска анализа и политика - српски - 60.0
Пословно управљање - српски - 60.0
Квантитативна анализа - српски - 60.0
Економска политика и развој - српски - 60.0
Економија и менаџмент енергетике - српски - 60.0
Банкарски и финансијски менаџмент - српски - 60.0
Квантитативне финансије (IMQF) - енглески - 60.0
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - српски - 60.0
Међународни економски односи - српски - 60.0
Пословно управљање - српски - 180.0
Економија - српски - 180.0
Статистика - српски - 180.0
Правни факултет
Право - српски - 240.0
Менаџмент јавних набавки - енглески - 60.0
Право - српски - 60.0
Мастер европских интеграција - српски - 60.0
Мастер европских интеграција на енглеском језику - енглески - 120.0
Право - српски - 180.0
Православни богословски факултет
Богословско катихетски програм - српски - 240.0
Богословско пастирски програм - српски - 240.0
Религиолошки програм - српски - 60.0
Теолошки програм - српски - 60.0
Теологија - српски - 180.0
Филозофски факултет
Социологија - српски - 240.0
Класичне науке - српски - 240.0
Педагогија - српски - 240.0
Историја уметности - српски - 240.0
Филозофија - српски - 240.0
Историја - српски - 240.0
Андрагогија - српски - 240.0
Археологија - српски - 240.0
Етнологија и антропологија - српски - 240.0
Психологија - српски - 240.0
Психологија - српски - 60.0
Социологија - српски - 60.0
Филозофија - српски - 60.0
Мастер историје - Друштво, држава, транзиција - српски - 60.0
Класичне науке - српски - 60.0
Историја уметности - српски - 60.0
Историја - српски - 60.0
Етнологија и антропологија - српски - 60.0
Археологија - српски - 60.0
Андрагогија - српски - 60.0
Образовање наставника предметне наставе - српски - 60.0
Педагогија - српски - 60.0
Археологија - српски - 180.0
Етнологија и антропологија - српски - 180.0
Историја - српски - 180.0
Историја уметности - српски - 180.0
Класичне науке - српски - 180.0
Педагогија - српски - 180.0
Психологија - српски - 180.0
Социологија - српски - 180.0
Филозофија - српски - 180.0
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0
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Андрагогија - српски - 180.0
Филолошки факултет
815
Српска књижевност и језик - српски - 240.0
70
Језик, књижевност, култура - српски - 240.0
620
Српски језик и књижевност - српски - 240.0
90
Српска књижевност и језик са компаратистиком - српски - 240.0
35
Српска књижевност - српски - 60.0
Српски језик као страни - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 60.0
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење - српски - 120.0
Културе у дијалогу - српски - 60.0
Српски језик - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 180.0
Факултет политичких наука
150
Социјална политика и социјални рад - српски - 240.0
30
Међународне студије - српски - 240.0
35
Политикологија - српски - 240.0
35
Новинарство - српски - 240.0
50
Политикологија - регионалне мастер студије мира - српски - 60.0
Политикологија - политичко насиље и држава - српски - 60.0
Политикологија - међународне студије - српски - 60.0
Политикологија - еколошка политика - српски - 60.0
Политикологија - политички систем и привредни развој - српски - 60.0
Политикологија - Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике - српски - 60.0
Политикологија - политичка аналитика и друштвене промене - српски - 60.0
Политикологија - Интердисциплинарне мастер студије југоисточне Европе - енглески - 120.0
Политикологија - избори и изборне кампање - српски - 60.0
Политикологија - демократија и демократизација - српски - 60.0
Новинарство - српски - 60.0
Културологија - српски - 60.0
Комуникологија - српски - 60.0
Политикологија - студије рода - српски - 60.0
Политикологија - политиколошке студије религије - српски - 60.0
Социјални рад - српски - 60.0
Социјална политика - српски - 60.0
Политикологија - европске студије - српски - 60.0
Културологија - студије културе и медија - српски - 180.0
Политикологија - српски - 180.0
Политикологија - међународне и европске студије - српски - 180.0
Политикологија - социјална политика и социјални рад - српски - 180.0
Факултет безбедности
150
Студије наука безбедности - српски - 240.0
150
Студије наука безбедности - српски - 60.0
Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода - српски - 60.0
* Процена безбедносних ризика - српски
Студије наука безбедности - српски - 180.0
Учитељски факултет
270
Образовање учитеља - Нови Пазар - српски - 240.0
50
Образовање учитеља - српски - 240.0
95
Образовање васпитача - српски - 240.0
95
Образовање учитеља - Вршац - српски - 240.0
30
Образовање мастер васпитача - српски - 60.0
Образовање мастер учитеља - српски - 60.0
Методика разредне наставе - српски - 180.0
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
180
Логопедија - српски - 240.0
40
Дефектологија - српски - 240.0
100
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју - српски - 40
240.0
Дефектологија - српски - 60.0
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју - српски - 60.0
Логопедија - српски - 60.0
Логопедија - српски - 180.0
Дефектологија - српски - 180.0
Специјална едукација и рехабилитација - српски - 180.0
Факултет спорта и физичког васпитања
150
Физичко васпитање и спорт - српски - 240.0
150
Рекреација - српски - 180.0
Спорт - српски - 180.0
Физичко васпитање и спорт - српски - 60.0
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Експерименталне методе истраживања хумане локомоције - српски - 180.0
Факултет ветеринарске медицине
Ветеринарска медицина - српски - 360.0
Ветеринарска медицина - српски - 60.0
Анимална биотехногија у репродукцији - српски - 60.0
Ветеринарска медицина - српски - 180.0
Медицински факултет
Медицина - енглески - 360.0
Сестринство - српски - 240.0
Медицина - српски - 360.0
Јавно здравље - српски - 60.0
Физичка активност, здравље и терапија вежбањем - српски - 60.0
Јавно здравље - енглески - 60.0
Менаџмент у систему здравствене заштите - српски - 60.0
* Биоетика - српски - 60.0
Сестринство - српски - 60.0
* Фармацеутска медицина - српски - 60.0
Медицинске науке - српски - 60.0
Медицинске науке - српски - 180.0
* Струковни мастер медицинско-лабораторијски технолог - српски - 120.0
* Струковни мастер анестетичар - српски - 120.0
* Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер - српски - 120.0
* Струковни мастер медицинска сестра - српски - 120.0
* Струковни мастер физиотерапеут - српски - 120.0
Стоматолошки факултет
Интегрисане студије стоматологије - српски - 360.0
Интегрисане студије стоматологије - енглески - 360.0
Зубни техничар протетичар - српски - 180.0
Базична и клиничка истраживања у стоматологији - српски - 180.0
Фармацеутски факултет
Фармација - медицинска биохемија - српски - 300.0
Фармација - енглески - 300.0
Фармација - српски - 300.0
Биолошки лекови - српски - 60.0
Козметологија - енглески - 60.0
Фармацеутска здравствена заштита - енглески - 90.0
Фармацеутска здравствена заштита - српски - 90.0
Фармакоекономија и фармацеутска легислатива - српски - 60.0
Биохемијска дијагностика - српски - 90.0
Токсиколошка процена ризика - српски - 60.0
Индустријска фармација - енглески - 60.0
Индустријска фармација - српски - 60.0
Козметологија - српски - 60.0
Фармацеутски менаџмент и маркетинг - енглески - 60.0
Фармацеутски менаџмент и маркетинг - српски - 60.0
Фармакотерапија у фармацеутској пракси - српски - 90.0
Фармацеутске науке - енглески - 180.0
Фармацеутске науке - српски - 180.0
Математички факултет
Информатика - српски - 240.0
Астрономија и астрофизика - српски - 240.0
Математика - српски - 240.0
Астрономија и астрофизика - српски - 60.0
Информатика - српски - 60.0
Математика - српски - 60.0
Математика - српски - 180.0
Информатика - српски - 180.0
Астрономија и астрофизика - српски - 180.0
Физички факултет
Примењена и компјутерска физика - српски - 240.0
Теоријска и експериментална физика - српски - 240.0
Општа физика - српски - 240.0
Метеорологија - српски - 240.0
Теоријска и експериментална физика - српски - 60.0
Примењена и компјутерска физика - српски - 60.0
Метеорологија - српски - 60.0
Општа физика - српски - 60.0
Општа физика - српски - 120.0
Физика - српски - 180.0
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Напомена:
* Студијски програми су у поступку акредитације.

Метеорологија - српски - 180.0
Хемијски факултет
Хемија - српски - 240.0
Биохемија - српски - 240.0
Хемија животне средине - српски - 240.0
Настава хемије - српски - 300.0
Биохемија - српски - 60.0
Хемија - српски - 60.0
Хемија животне средине - српски - 60.0
Хемија - српски - 180.0
Биохемија - српски - 180.0
Факултет за физичку хемију
Физичка хемија - српски - 240.0
Физичка хемија - српски - 60.0
Форензика - српски - 60.0
Физичка хемија - енглески - 180.0
Физичка хемија - српски - 180.0
Биолошки факултет
Биологија - српски - 240.0
Биологија - српски - 60.0
Професор екологије и заштите животне средине - српски - 60.0
Молекуларна биологија и физиологија - српски - 60.0
Екологија - српски - 60.0
Професор биологије - српски - 60.0
Микробиологија - српски - 60.0
Генетика - српски - 60.0
Имунобиологија са микробиологијом - српски - 60.0
Молекуларна биологија - српски - 180.0
Биологија - српски - 180.0
Екологија - српски - 180.0
Географски факултет
Демографија - српски - 240.0
Просторно планирање - српски - 240.0
Туризмологија - српски - 240.0
Геопросторне основе животне средине - српски - 240.0
Географија - српски - 240.0
Географија - српски - 60.0
Демографија - српски - 60.0
Геопросторне основе животне средине - српски - 60.0
Туризмологија - српски - 60.0
Просторно планирање - српски - 60.0
Географски информациони системи - српски - 60.0
Геонаука - српски - 180.0
Универзитет у Београду
Тероризам, организовани криминал и безбедност - српски - 120.0
Менаџмент пословних перформанси - српски - 60.0
Европска политика и управљање кризама - енглески - 60.0
Рачунарство у друштвеним наукама - српски - 60.0
Мехатроника у медицинској рехабилитацији - српски - 60.0
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама - српски - 120.0
Студије миграција - српски - 60.0
Тероризам, организовани криминал и безбедност - српски - 60.0
Европска политика и управљање кризама - српски - 60.0
Образовне политике - српски - 60.0
Рачунарство у друштвеним наукама - енглески - 60.0
Биофотоника - српски - 180.0
Интелигентни системи - српски - 180.0
Биомедицинско инжењерство и технологије - српски - 180.0
Историја и филозофија природних наука и технологије - српски - 180.0
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На основу члaнa 3 став 1 Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 206/18 и 213/20), Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 27. маја 2020. године донео је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању броја кандидата
којима може бити додељено звање професор емеритус
у школској 2019/2020. години
У Одлуци о утврђивању броја кандидата којима може бити
додељено звање професор емеритус у школској 2019/2020. години
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 213/20), тачка 1. мења се
и гласи:
„1. У текућој школској 2019/2020. години може се доделити
звање професор емеритус за осам кандидата, професора у пензији
Универзитета у Београду, и то за по два кандидата из друштвенохуманистичке групације и техничко-технолошке групације
факултета, за три кандидата из медицинске групације факултета
и за једног кандидата из природно-математичке групације
факултета.“
(Београд, 27. мај 2020. године; Број: 612-4595/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/18)
и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања звања
и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Драгану Буђевцу, редовном професору Грађевинског факултета, у
пензији, у саставу:
1. Др Владан Кузмановић, редовни професор, Грађевински факултет;
2. Др Златко Марковић, редовни професор, Грађевински факултет;
3.Др Бошко Стевановић, редовни професор, Грађевински факултет;
4. Др Снежана Маринковић, редовни професор, Грађевински факултет.
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Драгану Буђевцу, редовном професору Грађевинског факултета, у
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 27. мај 2020. године; Брoj: 61202-478/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/18)
и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања звања
и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Марку Бумбаширевићу, редовном професору Медицинског
факултета, у пензији, у саставу:
1. Академик Небојша Лалић, редовни професор, Медицински факултет
2. Академик Предраг Пешко, редовни професор, Медицински факултет
3. Др Александар Лешић, редовни професор, Медицински факултет
4. Др Радован Манојловић, редовни професор, Медицински факултет
5. Др Иван Пауновић, редовни професор, Медицински факултет
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Марку Бумбаширевићу, редовном професору Медицинског
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 27. мај 2020. године; Брoj: 61202-1235/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/18)
и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања звања
и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број: 206/18 и 213/20)
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. маја
2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Небојши Радуновићу, редовном професору Медицинског
факултета, у пензији, у саставу:
1. Др Александар Стефановић, редовни професор, Медицински факултет
2. Др Жељко Миковић, редовни професор, Медицински факултет
3. Др Снежана Плешинац, редовни професор, Медицински факултет
4. Др Бранка Николић, редовни професор, Медицински факултет
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Небојши Радуновићу, редовном професору Медицинског
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 27. мај 2020. године; Broj: 61202-1234/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

36
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/18)
и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања звања
и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
OБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Даници Агбаба, редовном професору Фармацеутског факултета, у
пензији, у саставу:
1. Др Зорица Вујић, редовни професор, Фармацеутски факултет;
2. Др Гордана Поповић, редовни професор, Фармацеутски факултет;
3. Др Владимир Савић, редовни професор, Фармацеутски факултет;
4. Др Слађана Шобајић, редовни професор, Фармацеутски факултет;
5. Др Нада Ковачевић, редовни професор, Фармацеутски факултет.
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Даници Агбаба, редовном професору Фармацеутског факултета, у
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 27. мај 2020. године: Broj: 61202-1211/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 39 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/18)
и члана 6 Правилника о условима и поступку додељивања звања
и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број: 206/18 и 213/20) Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Предрагу Пиперу, редовном професору Филолошког факултета, у
пензији, у саставу:
1. Др Ксенија Кончаревић, редовни професор, Филолошки факултет;
2. Др Корнелија Ичин, редовни професор, Филолошки факултет;
3. Др Људмила Поповић, редовни професор, Филолошки факултет;
4. Др Рајна Драгићевић, редовни професор, Филолошки факултет;
5. Др Александра Вранеш, редовни професор, Филолошки факултет.
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Предрагу Пиперу, редовном професору Филолошког факултета, у
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 27. мај 2020. године; Брoj: 61202-601/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Електротехничког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Електротехничког факултета коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 24.12.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 24.12.2019. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-412/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Грађевинског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Грађевинског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 5.3.2020.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 5.3.2020. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. године, разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-1106/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Географског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Географског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 13.2.2020. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 13.2.2020. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-879/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 25.2.2020. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доставио
је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној
25.2.2020. године, ради давања сагласности, сагласно члану 43
став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-1040/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
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 12.2.2020. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 12.2.2020. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-676/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

43

На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 16.12.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 16.12.2019. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-5267/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57 став 13 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19) и члана 43 став 1 тачка
45 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 13. маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 27.2.2020. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 27.2.2020. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43 став 1 тачка 45 Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 30.4.2020. 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 13.5.2020. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. мај 2020. године; Број: 61212-972/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у
Београду“, број 139/07), на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број: 612-1499/2-20 од 1. јуна 2020. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских
студија Физичко васпитање и спорт, обима 180 бодова ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове
одлуке је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког
васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: Професор физичког васпитања
и спорта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет”) је дана
29. априла 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење студијског програма основних академских студија
Физичко васпитање и спорт, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2020. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1499/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у
Београду“, број 139/07), на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број: 612-1500/2-20 од 1. јуна 2020. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Физичко васпитање и спорт, обима 120 бодова ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Мастер професор физичког
васпитања и спорта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет”) је дана
29. априла 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење студијског програма мастер академских студија
Физичко васпитање и спорт, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2020. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1500/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број: 612-1502/2-20 од 1. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних академских
студија Физичко васпитање и спорт, обима 300 бодова ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Мастер професор физичког
васпитања и спорта.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет”) је дана
29. априла 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма интегрисаних академских студија
Физичко васпитање и спорт, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2020. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1502/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20),
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа
групације техничко-технолошких наука бр: 61201-1305/2-20, од 5.
априла 2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8.
априла 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Архитектура, (180 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:
Архитектонски факултет је дана 20. марта 2020. 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 бр. 61200-02696/2013-04 од 04. априла 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 18. марта 2020. године.
Веће групације техничко-технолошких 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, 8. април 2020. године; Брoj: 61201-1305/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19
и 6/20 – др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19
и 213/20), а у складу са Правилником о доношењу студијског
програма („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), а на
предлог Већа групације техничко-технолошких наука, бр: 612011328/2-20, од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Саобраћај (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет је дана 14. маја 2020. 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 бр.612-00-02552/2013-04
од 28. марта 2014. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма
на седници одржаној 5. маја 2020. године.
Веће групације техничко-технолошких 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 изрeци.
Београд, 27. мај 2020. године; Број: 61201-1328/3-20
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1
тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука бр: 61201-1506/2-20 од 2. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Физичка хемија, обима 240 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет за физичку хемију („Факултет“) је дана 19. маја
2020. године, поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских
студија Физичка хемија, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00181/2014-04 од
27. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског
програма на седници одржаној 18. маја 2020. 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, 10. јун 2020. године; Број: 61201-1506/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1
тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука бр: 61201-1505/2-20 од 2. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Математика, обима 240 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Математички факултет („Факултет“) је дана 28. маја 2020.
године, поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских студија
Математика, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета бр. 612-00-00092/2015-04 од 12. јуна 2015. године.
Измене се односе на замену семестара у којима се држе поједини
предмети, промену фонда часова (замена часова предавања и вежби)
на појединим предметима, замену практикума додатним часом
вежби (на Програмирању 1) и додавање нових изборних предмета.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене
студијског програма на седници одржаној 24. априла 2020. 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, 10. јун 2020. године; Број: 61201-1505/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1
тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације природноматематичких наука бр: 61201-1504/2-20 од 2. јуна 2020. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Информатика, обима 240 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Математички факултет („Факултет“) је дана 28. маја 2020.
године, поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских
студија Информатика, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-01241/2017-06 од 26.
маја 2017. године. Измене се односе на замену семестара у којима
се држе поједини предмети, промену фонда часова (замена часова
предавања и вежби) на појединим предметима и додавање нових
изборних предмета. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог измене студијског програма на седници одржаној 24.
априла 2020. године.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61201-1504/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), на предлог Већа групације медицинских наука број:
612-1436/2-20 од 29. маја 2020. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Сестринство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет („Факултет”) је дана 28. маја 2020.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских
студија Сестринство, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00073/2014-04 од 9.
априла 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма
на седници одржаној 26. маја 2020. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 29.
маја 2020. године размотрило је предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те
је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1436/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука бр: 61201-1306/2-20, од 5. априла 2020.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. априла 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер академских студија Архитектура (120 ЕСПБ), на српском и енглеском
језику.
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:
Архитектонски факултет је дана 20. марта 2020. 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 бр. 612-00-02696/201304 од 4. априла 2014. године. Измене се односе на усклађивање са
новим стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 18. марта 2020. године.
Веће групације техничко-технолошких 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, 8. април 2020. године; Број: 61201-1306/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и
6/20 – др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), а на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука, бр:61201-1329/2-20, од 19. маја 2020.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. маја
2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Саобраћај (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет је дана 14. маја 2020. 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 бр. 612-00-02552/2013-04 од 28.
марта 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма
на седници одржаној 5. маја 2020. године.
Веће групације техничко-технолошких 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 изрeци.
(Београд, 27. мај 2020. године; Број: 61201-1329/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1
тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука бр: 61201-1508/2-20 од 2. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Физичка хемија, обима 60 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет за физичку хемију („Факултет“) је дана 19. маја
2020. године, поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма мастер академских студија
Физичка хемија, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00181/2014-04 од
27. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског
програма на седници одржаној 18. маја 2020. 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, 10. јун 2020. године; Број: 61201-1508/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број: 612-1501/2-20 од 1. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Физичко васпитање и спорт, обима 60 бодова ЕСПБ.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања („Факултет”) је дана
29. априла 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог
измена и допуна студијског програма мастер академских студија
Физичко васпитање и спорт, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00048/2014-04 од
31. октобра 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију
студијских програма, на седници одржаној 26. марта 2020. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1501/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка
4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), на предлог Већа групације медицинских наука број:
612-1435/2-20 од 29. маја 2020. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма интегрисаних академских студија Медицина (на српском и енглеском језику).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет („Факултет”) је дана 28. маја 2020.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма интегрисаних академских студија
Медицина (на српском и енглеском језику), који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-00073/2014-04 од 7. марта 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 26. маја 2020. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 29.
маја 2020. године размотрило је предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те
је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 612-1435/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 201/18 и 207/19), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука бр:
61201-887/2-20 од 5. марта 2020. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Базична и клиничка истраживања у
стоматологији (Basic and Clinical Research in Dentistry) на српском
и енглеском језику, обима 180 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 25. фебруара 2020. 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 13. септембра 2013.
године. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима
за акредитацију студијских програма, уз очекивање да измене
студијског програма допринесу даљој отворености факултета
и мобилности студената. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог студијског програма на седници одржаној 5.
фебруара 2020. године.
Веће групације медицинских наука размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење измена и допуна
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студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61201-887/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и
6/20 - др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20),
а у складу са Правилником о доношењу студијског програма
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07), a на предлог Већа
групације техничко-технолошких наука бр: 61201-4404/2019 од 5.
априла 2020. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8.
априла 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Архитектура и урбанизам (180
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:
Архитектонски факултет је дана 29. октобра 2020. 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 бр. 612-00-02696/2013-04, од 5. септембра 2014. године.
Измене се састоје из допуне листе изборних предмета предметима:
„Технологија и природа у служби архитектуре“, „Мерење
немерљивог – иновативне методе процене алтернатива развоја
градова“, „Ревитализација руралних простора и архитектура“,
„Модификација аутентичности/аутентичност модификације:
комуниколошки аспекти процеса архитектонског пројектовања“
и „Град и грађани – дизајн партиципативних и колаборативних
пракси“.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима
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за акредитацију студијских програма на седници одржаној 16.
септембра 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука размотрило
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 8. април 2020. године; Број: 61201-4404/3-2019)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и
6/20 – др. закони), члана 43 тачка 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 139/07), ), а на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука, бр: 61201-1330/2-20, од 19. маја 2020.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. маја
2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских академских студија Саобраћај (180 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет је дана 14. маја 2020. 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 бр. 612-00-02552/2013-04 од 4.
априла 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма
на седници одржаној 5. маја 2020. године.
Веће групације техничко-технолошких 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 изрeци.
(Београд, 27. мај 2020. године; Број: 61201-1330/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), члана 43 став 1
тачка 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука бр: 61201-1507/2-20 од 2. јуна 2020. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Физичка хемија, обима 180 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет за физичку хемију („Факултет“) је дана 19. маја
2020. године, поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских
студија Физичка хемија, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00181/2014-04 од
27. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измене студијског
програма на седници одржаној 18. маја 2020. 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, 10. јун 2020. године; Број: 61201-1507/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20),
чл. 7 и 9 Правилника о додели признања Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11 и и 209/19)
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06-612021324/2-20 oд 1. јуна 2020. године, а на иницијативу Медицинског
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Мелетиосу А. Димопулосу (Melеtios А. Dimopoulos), професору и ректору Националног и Каподистриасовог универзитета
у Атини, Грчка, додели почасни докторат за допринос у области
хематологије, као и за сарадњу са Универзитетом у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. др Мелетиос А. Димопулос (Melеtios А. Dimopoulos)
рођен је 1961. године, а дипломирао је на Медицинском факултету
Националног и Каподистриасовог Универзитета у Атини 1985.
године, уз обављање интернитичког стажа у Royal Victoria Hospital, Mc Gill Универзитета у Монтералу, Канади, и усавршавање у
области хемато-онкологије у M.D. Anderson Cancer Универзитета
у Хјустону, САД.
Професор Димопулос је изабран за продекана Медицинског
факултета у Атини за период 2007-2011, а затим и декана
Медицинског факултета за период 2011-2015. У фебруару 2015.
године, изабран је за ректора Националног и Каподистриасовог
Универзитета у Атини, потом и реизабран 2019. године за наредни
четворогодишњи период.
Члан је бројних научних удружења из области хематоонкологије и аутор је више од 1.000 публикација до августа 2019.
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године у респектабилним медицинским часописима, бројних
сажетака и више књига – уџбеника из области плазмоцитних
дискразија у хематологији, као и генитоуринарних и гинеколошких
малигнитета.
Професор Димопулос је угледни стручњак који је дао
огроман допринос унапређењу медицинских наука из области
хематологије. Стручни и научни допринос развоју хематоонкологије професора Димопулоса одликује више од 59.000 цитата
и h-индекс цитираности 113 (Scopus). Рецензент је бројних високо
респектабилних меди-хемато-онколошких часописа, као што су:
New England Journal of Medicine, Blood, Journal of Clinical Oncology, Haematologica, Leukemia, Cancer, European Journal of Haematology, Leukemia and Lymphoma и др. Такође, члан је издавачких
одбора врхунских интернационалних медицинских стручних
часописа попут European Journal of Internal Medicine (2001-2007),
Current Hematologic Malignancy Reports, Journal of Clinical Oncology (2005-2008), Haematologica, Leukemia and Lymphoma, Clinical
Lymphoma, Myeloma and Leukemia (2018), Expert Review of Hematology, Blood Advances (2019). Председник је стручних Удружења за
дијагностику и лечење мултиплог мијелома: Greek Myeloma Study
Group и Balkan myeloma Study Group, и изабрани је члан бројних
научних Савета удружења за дијагностику и лечење плазмоцитних
обољења као што су: European Myeloma Network, International Myeloma Foundation, International Waldenstrom’s Macroglobulinemia
Foundation, и International Myeloma Society.
Интернационално препознавање значаја научног рада
професора Димопулоса је осведочено бројним признањима и
наградама интернационалне хематолошке јавности: Robert A.
Kyle Award (2003), Waldenstrom Award of International Myeloma Society (2017), CoMy Excellence Award (2017) и Robert Kyle
Achievement Award (2019). У августу 2017. године, професор
Димопоулос је одликован звањем Officier dans l' Ordre des Palmes
acad Министарства за просвету Републике Француске, док је у
мају 2018. године изабран у звање члана “member associe etranger”
Националне Медицинске Академије Француске. Такође, Професор
Мелетиос Димопоулос је председник Управног одбора Фондације
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Julia and Alexander N. Diomedes Botanic Garden и члан је одбора
National Greek Committee for UNESCO.
На његову иницијативу, 25. фебруара 2017. године, у
присуству представника Удружења хематолога Србије, Грчке,
Бугарске, Румуније, Турске, Босне и Херцеговине, Републике
Српске, Македоније, Албаније, Црне Горе, Хрватске и Словеније,
у Београду је одржана оснивачка Скупштина Балканске
мијеломске студијске групе. Наведено стручно Удружење са
седиштем у Клиници за хематологију Клиничког Центра Србије,
уз председавање професора Димопулоса, и укључење српских
хематолога у Управни одбор Удружења, на најбољи могући начин
представља израз уважавања и поштовања српске медицине и
значајан искорак напред у остварењу сарадње Балканских земаља
на пољу медицинских наука.
Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се
професору др Мелетиосу Димопулосу додели почасни докторат
за допринос у области хематологије, као и за сарадњу са
Универзитетом у Београду. На основу приложене документације
Комисија је утврдила да је поднета иницијатива у складу са
одредбама Правилника о додели признања Универзитета у
Београду, као и да образложење даје основу за доделу признања
које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Медицинског факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у
Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 18. јун 2020. године; Број: 61202-1324/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 117 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20),
чл. 7 и 9 Правилника о додели признања Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11 и и 209/19)
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06-612021325/2-20 oд 1. јуна 2020. године, а на иницијативу Медицинског
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Николаусу Мартину Крегеру (Nicolaus Martin Kröger),
професору Медицинског факултета Универзитета у Хамбургу
и директору Клинике за трансплантацију матичних ћелија
Универзитетског медицинског центра Епендорф у Хамбургу,
Немачка, додели почасни докторат за допринос у области
трансплантационе биологије матичних ћелија, као и за сарадњу са
Универзитетом у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. др Николаус Мартин Крегер (Nicolaus Martin
Kröger), рођен је 20.07.1958. у Фрајбургу, Немачка. Медицински
факултет завршио је у Хамбургу. Од 2011. године је директор
Универзитетске Клинике за трансплантацију матичних ћелија
Епендорф у Хамбургу. Актуелни је председник Европског
Удружења за трансплантацију матичних ћелија (European Group
for Blood and Marrow Transplantation – EBMT). Од 2006. до 2012.
био је председник Научног подкомитета за мијелодиспластични
синдром (МДС) при EBMT, а од 2012. је председник Радне групе
за хроничне малигнитете и члан Извршног одбора (Chronic Malignancies Working Party and board member of EBMT) при ЕБМТ. Од
2014. председник је Научног Савета EBMT. Од 2014. је председник
Немачког удружења за трансплантацију костне сржи.
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Професор Крегер је дао велики глобални допринос у
области дијагностике и лечења малигних хематолошких болести
посебно у области трансплантационе биологије матичних ћелија
хематопоезе, детекције минималне резидуалне болести, примене
адоптивне имунотерапије иновативним лековима, изучавањем NK
ћелијске алорекативности, оптимизације терапијског одговора
након трансплантације од HLA недовољно подударног донора,
као и превенције и терапије хроничне болести калема против
домаћина (cGvHD).
Од 2016. је члан Научног комитета, Научног програмског
одбора и Издавачког одбора Европског удружења хематолога (EHA)
и члан је Научног одбора Европске хематолошке школе (European
School for Hematology). Поред тога, члан је Америчког удружења
хематолога (ASH), Европског удружења хематолога (EHA),
Европског удружења медикалних онколога (ESMO), Америчког
удружења клиничких онколога (ASCO), Интернационалне радне
групе за истраживање и лечење мијелофиброзе (IWG-MRT),
Интернационалне мијеломске радне групе (IMWG), као и Европске
стручне радне групе за леукемију (ELN). Професор Крегер је,
такође, члан уређивачких одбора престижних хематолошких
часописа, као што су: Blood, Haematologica i Bone Marrow Transplantation. Рецензент је у часописима: Cancer Research, Blood, Journal of Clinical Investigation, Bone Marrow Transplantation, Clinical
Cancer Research, Stem Cells, Leukemia, Expremental Hematology,
Journal of Clinical Oncology,Nature, Acta Heamtologica, Leukemia
and Lymphoma,Annals of Hematology, Blood Advances, Haematologica, Lancet, Lancet Oncology, Lancet Hematology. Добитник је
многобројних награда, од којих му је 2015. додељена и престижна
награда Европског удружења за трансплантацију: “EBMT van Bekkum Award”.
Професор Крегер је био организатор неколико међународних
стручних састанака, као што су: 1. и 2. састанак у Националном
институту за канцер у Bethesdi 2009. и 2012. који се тиче дијагностике
и терапије релапса након трансплантације матичних ћелија (“1st
and 2nd NCI Relapse Workshop, Bethesda, USA, 2009 i 2012;3rd and
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4th International Workshop on Relapse after Stem Cell Transplantation, 2015.Hamburg I 2018. Chicago, USA), затим стручног састанка
који се тиче контроверзи у примени трансплантације матичних
ћелија и ћелијске терапије (“Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies (COSTEM)”, Berlin 2011, 2013 и 2015,
2017 и 2019), (Modern Trends in Human Leukemia,Wilsed Meeting
2014, 2016, 2018, 2020). Био је организатор Европског конгреса
за трансплантацију (EBMT) у Франкфурту 2019., затим састанка
о болести калема против домаћина (EBMT GVHD Summit, Warshaw 2019). Организовао је Adisory Education Program Америчког
удружења хематолога (АСХ) 2019.
Професор Крегер је коаутор преко 600 радова публикованих
у престижним часописима ,као што су: NEJM, Lancet, JCO, JNCI,
PNAS, Blood, Bone Marrow Transplant, Biol Bone Marrrow Transpl,
Leukemia са 23.432 цитата (Google scholar), односно 18.864
(web of science) I и h-индексом 78 (Google scholar). Уредник је у
престижним хематолошким уџбеницима. Изабран је за гостујућег
професора Медицинског факултета у Београду 2018. год., где је до
сада одржао два предавања са својим најближим сарадницима са
Клинике у Хамбургу.
Био је стручни едукатор тима за трансплантацију Клинике за
хематологију Клиничког центра Србије и на тај начин је формалном
едукацијом допринео увођењу процедуре алогене трансплантације
костне сржи у Клиничком центру Србије. Такође, у току формалне
едукације је дао основе увођења адоптивне имунотерапије.
Планиран је даљи наставак сарадње на пољу усавршавања лекара
из области трансплантационе биологије матичних ћелија, као и
учешће младих доктораната у истраживачком центру Епендорф
ради реализације дела докторских студија. Дао је огроман
допринос унапређењу трансплантационе биологије матичних
ћелија хематопоезе, детекције минималне резидуалне болести,
примене адоптивне имунотерапије, као и превенције и терапије
хроничне болести калема против домаћина.
Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се
проф. др Николаусу Крегеру, додели почасни докторат за велики
допринос у области дијагностике и лечења малигних хематолошких
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болести, као и за сарадњу са Медицинским факултетом на пољу
усавршавања лекара из области трансплантационе биологије
матичних ћелија, као и за сарадњу са Универзитетом у Београду.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да је
поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје
основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Медицинског факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у
Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 18. јун 2020. године; Број: 61202-1325/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 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, бр: 01-3/3 од 29. јануара 2020. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 бр:
61202-527/2-20 од 18. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др др Ивана Гавриловић-Грмуша, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за
ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 13. новембра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Хемијскомеханичка прерада дрвета, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 27. децембра 2019.
године, у Библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 29. јануара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ивана Гавриловић-Грмуша изабере у
звање редовног професора.
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Факултет је 4. фебруара 2020. 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. фебруара
2020. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 18. фебруара 2020. године дало је мишљење да се
др Ивана Гавриловић-Грмуша може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-527/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

74

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 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, бр: 13/13 од 24. јануара 2020. године и
мишљења Већа научних области природних наука, 02-08 бр: 61202710/2-20 од 27. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др др Пеђа Јанаћковић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Морфологија, фитохемија и систематика биљака.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 27. новембра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Морфологија,
фитохемија и систематика биљака, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 30. децембра 2019.
године, на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 24. јануара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Пеђа Јанаћковић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 10. фебруара 2020. године доставио Универзитету
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20. фебруара
2020. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27. фебруара 2020. године дало је мишљење да се др Пеђа
Јанаћковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-710/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког
факултета, бр: Ѕ1 135/9 од 23. јануара 2020. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 61202-566/220 од 24. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Александровић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки
факултет, за ужу научну област Механизација у рударству и
енергетици.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет (у даљем тексту „Факултет“)
је дана 6. новембра 2019. године, објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Механизација у
рударству и енергетици, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. новембра 2019.
године, на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. јануара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Александровић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 29. јануара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17. фебруара
2020. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24. фебруара 2020. године дало је мишљење да се др Снежана
Александровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-566/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког
факултета, бр: Ѕ1 123/9 од 23. јануара 2020. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 61202-567/220 од 24. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Дамњановић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Основе техничке физике.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет (у даљем тексту „Факултет“)
је дана 2. октобра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Основе техничке
физике, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. децембра 2019.
године, на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. јануара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Дамњановић изабере
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 29. јануара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17. фебруара
2020. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24. фебруара 2020. године дало је мишљење да се др Весна
Дамњановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-567/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Техничког факултета
у Бору, бр: VI/5-5-ИВ-1 од 13. фебруара 2020. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 61202-778/220 од 24. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Таникић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу
научну област Машинство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору (у даљем тексту Факултет) је
дана 6. новембра 2019. године, у публикацији „Послови“, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Машинство, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2. децембра 2019.
године, у библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 13. фебруара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Таникић изабере у
звање редовног професора.
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Факултет је дана 18. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17. фебруара
2020. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24. фебруара 2020. године дало је мишљење да се др Дејан
Таникић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-778/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл.
44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач.
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Стоматолошког факултета, бр. 4/7 од 4. фебруара 2020. године
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр.
61202-709/2-20 од 25. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Божидар Брковић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу
научну област Клиничке стоматолошке науке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Стоматолошки факултет („Факултет“) је дана 15. новембра
2019. године, у публикацији „Службени гласник РС”, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Клиничке стоматолошке науке, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра године
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 4. фебруара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Божидар Брковић изабере
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 7. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. фебруара
2020. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2020. године дало је мишљење да се
др Божидар Брковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-709/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског
факултета, бр. 867/3 од 26. децембра 2019. године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-221/220 од 25. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маја Томић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Фармакологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет („Факултет“) је дана 8. маја 2019.
године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Фармакологија, због
истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. децембра године
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Маја Томић изабере у
звање редовног професора.
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Факултет је дана 5. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. фебруара
2020. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2020. године дало је мишљење да се
др Маја Томић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-221/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског
факултета, бр. 275/1 од 30. јануара 2020. године и мишљења Већа
научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-707/2-20
од 25. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Максимовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу
научну област Фармакогнозија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет („Факултет“) је дана 30. октобра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Фармакогнозија,
због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. децембра 2019.
године на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Максимовић изабере
у звање редовног професора.
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Факултет је дана 5. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. фебруара
2020. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2020. године дало је мишљење да се
др Зоран Максимовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-707/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач. 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Фармацеутског
факултета, бр. 2026/2 од 26. децембра 2019. године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр. 61202-220/220 од 25. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зорица Булат, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Токсикологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет („Факултет“) је дана 30. октобра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Токсикологија,
због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. децембра 2019.
године на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Булат изабере у
звање редовног професора.
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Факултет је дана 5. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. фебруара
2020. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2020. године дало је мишљење да се
др Зорица Булат може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта
2020. године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-220/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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,
бр: 2134/1-III/1 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр:
61202-316/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободан Перовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа филозофија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 2.
октобра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Општа
филозофија, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 15. новембра 2019.
године, преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Слободан Перовић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 15. јануара 2020. 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 21. јануара 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Слободан Перовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-316/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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,
бр: 2134/1-III/2 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр:
61202-318/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ана Пешикан, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа психологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 2.
октобра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Општа
психологија, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 3. децембра 2019. године,
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ана Пешикан изабере у звање редовног
професора.
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Факултет је 15. јануара 2020. 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 21. јануара 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Ана Пешикан може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-318/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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,
бр: 2134/1-III/4 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр:
61202-317/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Катарина Поповић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Андрагогија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 10. јула
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Андрагогија, због
истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 30. октобра 2019. године,
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Катарина Поповић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 15. јануара 2020. 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 21. јануара 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Катарина Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-317/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

96

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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,
бр: 2134/1-III/3 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр:
61202-319/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Петар Јевремовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа психологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 2.
октобра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Општа
психологија, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 5. новембра 2019. године,
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Петар Јевремовић изабере у звање
редовног професора.

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

97

Факултет је 15. јануара 2020. 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 21. јануара 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Петар Јевремовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-319/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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 специјалну
едукацију и рехабилитацију, бр: 21/5 од 21. јануара 2020. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, 02-02 бр: 61202-419/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Фадиљ Еминовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Соматопедија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (у даљем
тексту Факултет) је 13. новембра 2019. године, у публикацији
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Соматопедија, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 20. децембра 2019.
године, преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 21. јануара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Фадиљ Еминовић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 23. јануара 2020. 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 23. јануара 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Фадиљ Еминовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-419/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017.
године), а на предлог Изборног већа Факултета политичких наука,
бр: 11-3230/1 од 26. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр:
61202-1114/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Бешић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу
научну област Филозофске, социолошке и психолошке студије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука (у даљем тексту Факултет) је 13.
новембра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Филозофске, социолошке и психолошке студије, због истека
изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 9. децембра 2019. године,
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Милош Бешић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет је 2. марта 2020. 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 17. марта 2020.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној 19. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Милош Бешић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-1114/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 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,
бр: 300/5-2/1 од 27. фебруара 2020. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, 02-08 бр: 61202-1043/220 од 10. марта 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Демин, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Наука о преради ратарских сировина.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет (у даљем тексту Факултет) је 11.
децембра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Наука
о преради ратарских сировина, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 10. фебруара 2020.
године, преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 27. фебруара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Мирјана Демин изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 28. фебруара 2020. 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 3. марта 2020.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној 10. марта 2020. године дало је мишљење да се др Мирјана
Демин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-1043/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 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, бр: 01-3/6 од 26. фебруара 2020. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 02-08 бр:
61202-1044/2-20 од 10. марта 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Кеча, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну
област Шумарска политика, економика и организација шумарства
и трговине шумским производима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет (у даљем тексту Факултет) је 11. децембра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Шумарска
политика, економика и организација шумарства и трговине
шумским производима, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 27. јануара 2020. године,
у Библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. фебруара 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љиљана Кеча изабере у звање редовног
професора.
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Факултет је 2. марта 2020. 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 3. марта 2020.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној 10. марта 2020. године дало је мишљење да се др Љиљана
Кеча може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-1044/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 22
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 213/20), члана 26 ст. 1 и ст. 2 тачка 1
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 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, бр: 13/21 од 13. марта 2020. године и
мишљења Већа научних области природних наука, 02-08 бр: 612021458/2-20 од 21. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Тања Берић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Биологија микроорганизама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет (у даљем тексту Факултет) је 27. новембра
2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Биологија
микроорганизама, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 29. јануара 2020. године,
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему Реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 13. марта 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Тања Берић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет је 16. марта 2020. 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 19. марта 2020.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
21. маја 2020. године дало је мишљење да се др Тања Берић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја 2020.
године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-1458/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17 73/18 и 67/19), чл. 43 ст. 1 тач. 22 и чл. 44
ст. 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), чл. 26 ст. 1 и ст. 2 тач.
1 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног
већа Машинског факултета, бр: 378/1 од 27. фебруара 2020.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02-05
бр: 61202-1497/2-20 од 20. маја 2020. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Грбовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Ваздухопловство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 2.
октобра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Ваздухопловство, због потреба
Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. јануара 2020.
године, у библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 27. фебруара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Грбовић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 5. марта 2020. 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 14. маја 2020.
године.
Веће научних области техничких наука, на електронској
седници одржаној од 14. до 20. маја 2020. године дало је мишљење
да се др Александар Грбовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. маја
2020. године разматрао је захтев 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, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1497/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 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”, бр. 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”, бр. 200/17 и 210/19) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа Правног факултета,
бр. 141/7 од 25. фебруара 2020. године и мишљења Већа научних
области правно-економских наука, 02-03 бр. 61202-1143/2-20 од 21.
маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. маја
2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Јевремовић Петровић за редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за
Пословноправну ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет („Факултет“) је дана 6. новембра 2019.
године, у е-публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, као и у „Службеном гласнику РС” бр. 81 од 15.
новембра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за Пословноправну ужу научну област.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. јануара 2020.
године, објављивањем на огласној табли, као и у Библиотеци и на
сајтовима Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. фебруара 2020. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Јевремовић
Петровић изабере у звање редовног професора.
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Факултет је дана 28. фебруара 2020. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. маја 2020.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 21. маја 2020. године дало је мишљење да се др
Татјана Јевремовић Петровић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. маја
2020. године разматрао је захтев 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, 27. мај 2020. године; Број: 61202-1143/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 75 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 23
и члана 44 став 4 Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18 и 207/19), члана 25 став 1
и став 2 тачка 1 Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17, 210/19, 211/19) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), а на предлог Изборног већа
Архитектонског факултета, бр: 01-511/2-6.1 од 18. маја 2020. године
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука, 02-06 бр: 61202-1490/2-20 од 2. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Ступар, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу
научну област Урбанизам.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет (у даљем тексту Факултет) је 15.
јануара 2020. године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Урбанизам, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 4. марта 2020. године, у
дневном листу „Политика“ и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 18. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александра Ступар изабере у звање
редовног професора.
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Факултет је 25. маја 2020. 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 26. маја 2020.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној 2. јуна 2020. године дало је мишљење да се др
Александра Ступар може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2020.
године разматрао је захтев Факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 74 и 75 Закона о високом
образовању, чланом 135 Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1490/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18, 67/19 и 6/20-други
закон), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 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”, бр. 200/17 и 210/19), Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18) и мишљења Изборног већа Факултета спорта и
физичког васпитања од 30. јануара 2020. године и 27. фебруара
2020. године, а поводом жалбе кандидата др Немање Пажина бр.
02-37/20-1 од 10. јануара 2020. године на одлуку Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5222/2-19
од 17. децембра 2019. године, Сенат Универзитета, поступајући као
другостепени орган, на седници одржаној 11. марта 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидата др Немање
Пажина на одлуку Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 61202-5222/2-19 од 17. децембра 2019. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области друштвенохуманистичких наука број: 61202-5222/2-19 од 17. децембра 2019.
године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 19. јуна
2019. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање
доцента, за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације, због потреба Факултета.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. октобра 2019.
године преко Библиотеке и сајта Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и
физичког васпитања, на седници одржаној дана 28. новембра 2019.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Марко Ћосић изабере у звање доцента.
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 9. децембра
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 10. децембра
2019. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 17. децембра 2019. године разматрало је
захтев Факултета спорта и физичког васпитања и донело одлуку
о избору др Марка Ћосића у звање доцента за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта и рекреације јер испуњава
услове за избор у звање доцента прописане чл. 74 и 75 Закона о
високом образовању, чл. 135 Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилникoм о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Одлука Већа научних области друштвено-хуманистичких са
поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 20. децембра 2019.
године.
На ову одлуку кандидат др Немања Пажин благовремено
је изјавио жалбу, а Изборно веће Факултета спорта и физичког
васпитања је уз жалбу кандидата доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 11. марта 2020. године, разматрао је жалбу
кандидата др Немање Пажина и мишљења Изборног већа Факултета
и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога:
1. У жалби се наводи да Веће научних области друштвенохуманистичких наука није узело у обзир наводе жалиоца изнете
у претходном приговору, изјављеним на реферат Комисије о
пријављеним кандидатима, којим је Изборном већу Факултета
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спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду предложено
да донесе одлуку о утврђивању предлога за избор др Марка Ћосића
у звање доцента, за ужу научну област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације и да у одлуци Већа недостаје ваљано
образложење.
Истичемо да Већа научних области Универзитета у Београду
своје одлуке доносе на основу целокупне оцене свих навода
изнетих у реферату Комисије, приговору и одговору на приговор,
доступних, не само члановима Изборног већа, приликом
утврђивања одговарајућег предлога, односно члановима Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета
у Београду приликом одлучивања, већ и јавно доступних сваком
заинтересованом лицу на одговарајућем линку http://bg.ac.rs/sr/
organi/veca-naucnih/sednice-drus-hum.php .
2. У жалби се износи да је дошло до погрешног тумачења
одредбе члана 74 став 6 Закона о високом образовању и члана
33 Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
Факултета спорта и физичког васпитања, у погледу неопходних
услова за избор у звање доцента. Подносилац жалбе сматра да су
услови постављени алтернативно, а не кумулативно и да у звање
доцента може бити изабрано лице које је претходне степене
студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање три године педагошког искуства на високошколској
установи.
У мишљењу Изборног већа Факултета спорта и физичког
васпитања истиче се да звању доцента претходе звања сарадника,
и то: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом (чл. 82
став 1 Закона и високом образовању). Исти Закон у чл. 83 истиче да
се сарадник у настави бира из редова студената мастер академских
студија и да је неопходан услов за избор сарадника у настави да је
кандидат први степен студија завршио са просечном оценом најмање
8. У чл. 84 Закон истиче да се асистент бира из редова студената
докторских студија и да је за избор неопходно да је кандидат сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом
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најмање 8. Из наведених чланова Закона о високом образовању
се подразумева да доцент мора имати просечну оцену већу од 8.
Немогуће је да на претходним степенима студија има просечну
оцену мању од осам, јер претходно не би могао да буде биран у
нижа, сарадничка звања. Изборно веће усвојило је став Комисије
да кандидат за избор у звање доцента, поред свих осталих услова,
мора на претходним степенима студија да има просечну оцену
8 и најмање три године педагошког искуства на високошколској
установи. Кад би тумачење подносица жалбе било тачно, неко ко
има педагошко искуство на високошколској установи у трајању од
најмање три године, може да има просечну оцену мању од 8 и да
буде изабран за доцента, а из наведених чланова Закона се потпуно
јасно види да то није могуће.
Изборно веће Факултета спорта и физичког васпитања на
седници одржаној 27. фебруара 2020. године поново је разматрало
примену одредбе члана 74 став 6 Закона о високом образовању, a
на захтев Универзитета од 14. фебруара 2020. године и остало при
истом ставу да кандидат за избор у звање доцента на Факултету,
поред свих осталих услова мора да има просечну оцену 8 и најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи. У
додатном мишљењу који је Факултет упутио Универзитету 2. марта
2020. године, наведено је да је од ступања на снагу Закона о високом
образовању наведени члан Закона увек тумачило на исти начин,
кумулативно. У наведеном мишљењу Изборног већа истакнуто
је да чак и да је поменути члан Закона о високом образовању
могуће протумачити алтернативно, то ни најмање не би утицало
на резултат конкурса. У мишљењу је још једном поновљено да
је Изборно веће Факултета изабрало најбољег кандидата који је
пријављен на конкурс и да изабрани кандидат који три године ради
као асистент на Факултету, у потпуности испуњава све законом
прописане услове за избoр у звање доцента.
3. У жалби се истиче и пропуст Комисије за припрему
реферата о пријављеним кандидатима да радни однос у звању
истраживача сарадника на високошколским установама уважи
као педагошко искуство у складу са позитивним прописима
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Универзитета и Факултета. Жалилац наводи да је као истраживач
сарадник провео три године у радном односу на Факултету спорта
и физичког васпитања Универзитета у Београду и да има годину
дана радног искуства као позивни истраживач у лабораторији у
Сједињеним Америчким Државама.
Изборно веће Факултета спорта и физичког васпитања је
прихватило аргументе изнете у одговорима Комисије и остало
при ставу да се три године у звању истраживача сарадника
на Факултету и једна година у звању позивног истраживача
у лабораторији у Сједињеним Америчким Државама не могу
рачунати као предагошко искуство, те да кандидат не испуњава
овај услов. Педагошко искуство на високошколској установи које
се захтева од кандидата за избор у звање доцента стиче се држањем
часова наставе, коју кандидат није држао у периоду који је провео
у звању истраживача сарадника на Факултету спорта и физичког
васпитања.
Посебно напомињемо да је у смислу Закона о науци и
истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/19) истраживачсарадник истраживачко, а не научно звање. Чланом 81 Статута
Универзитета у Београду прописано је да само лице изабрано у
научно звање може учествовати у извођењу свих облика наставе на
мастер и докторским академским студијама.
4. У жалби се наводи и да је институција која расписује конкурс
била у обавези да према важећим прописима експлицитно наведе
коју све документацију кандидати треба да доставе приликом
пријаве као доказ да испуњавају услове за избор. Жалећи се на
текст објављеног конкурса др Немња Пажин наводи чињеницу да
претходно није биран у звање на инстутуцији која је расписала
конкурс, као и да у тексту огласа за расписани конкурс није
било наведено да је као потребну документацију било неопходно
доставити документацију о оцени педагошког рада наставника, од
стране студената са друге високошколске установе.
Изборно веће Факултета је прихватило аргументе изнете у
одговорима Комисије и у свом мишљењу навело да текст огласа
конкурса има стандардну форму која се редовно примењује. Иако
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у конкурсу није екпслицитно наведено да треба приложити доказ
о позитивној оцени педагошког рада кандидата у студентским
анкетама, у тексту Конкурса је наведено да кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Правилника о
минималним условима за стицање звања и заснивања радног односа
наставника на Универзитету у Београду.У поменутом Правилнику,
у чл. 13 наведени су минимални услови за избор доцента, а у табели
Г1 јасно је наведено да је један од четири обавезна услова за избор
у звање доцента и Позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног изборног периода(ако га је било).
5. Подносилац жалбе указује да су повређена правила
изборног поступка у делу који се односи на приступно предавање,
указујући да је др Немања Пажин позван да одржи приступно
предавање, иако је Комисија касније утврдила да он не испуњава
све услове конкурса.
Комисија истиче да кандидат др Немања Пажин чињеницом
да није у потпуности испунио услов везано за педагошки рад
није био аутоматски дисквалификован из поступка избора.
Комисија је у свом Реферату само констатовала ову чињеницу
док је истовремено вредновала и ценила све резултате каднидата
релевантне за избор.
6. др Немања Пажин се жали и на „нетачне наводе у записнику
са приступног предавања који се односе на наслов теме приступног
предавња као
Изборно веће Факултета је прихватило аргументе изнете у
одговорима Комисије и истакло да је у обавештењу које је послато
кандидатима 5. септембра 2019. године наведено да ће тема
приступног предавања бити: „Структура спортског тренинга“.
Сви кандидати који су се појавили тог дана одржали су приступно
предавање на задату тему и Комисија је објективно анализирала и
оценила предавања, иако је у записнику грешком администрације
Факултета погрешно откуцана тема гласила: „Структура спортске
форме“. Записник о приступном предавању је типски формулар
који припрема администрација Факултета, у коме се од случаја
до случаја мења предмет за чији избор се одржава приступно
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предавање, време и место одржавања, тема предавања, кандидати
и чланови комисије. Комисија је у одговору на приговор на
Реферат нагласила да је оцењивала тему коју је задала и на коју су
кандидати одржали предавања: Структура спортског тренинга, и да
грешку у записнику нису приметили ни остали чланови Комисије
у току приступних предавања, ни касније. Неосновани су и наводи
жалиоца да чланови Комисије нису „своје оцене јавно саопштили
након завршеног предавања“, као и да „у самом Реферату Комисија
није нигде поменула наслов теме“, имајући у виду да је Комисија
у свему поступала у складу са Одлуком о извођењу приступног
предавања на Универзитету у Београду.
7. Један број примедби подносиоца жалбе односи се и на
селективан одабир, односно изостављање да се у реферату наведу
значајне информације из личне биографије чиме је Комисја
умањила квалитет др Немање Пажина као кандидата.
У Одговору Комисије на примедбе наведено је да се Комисија
трудила да свим кандидатима посвети исто простора у Реферату,
и да није могуће навести баш све што је кандидат навео у својој
биографији. Основни циљ Комисије је био да на крају предложи
кандидата који најбоље одговара потребама предмета Теорија
спортског тренинга и потребама Факултета спорта и физичког
васпитања. Кандидат Немања Пажин је позитивно оцењен у свим
деловима Реферата који се помињу у овој примедби.
Даље се у жалби истиче и мањкавост у структури реферата,
а у погледу непотпуне оцене научноистраживачке делатности
пријављених кандидата, као и да у Реферату није био наведен збир
М бодова.
Комисија је у одговору на приговор навела да сматра да није
начинила грешку када није навела збир М бодова, јер се збир М
бодова нигде експлицитно не помиње, нити постоји поље за збир
М бодова у обрасцу сажетка Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду где се наводе обавезни услови за избор у звање доцента.
Комисија је потпуно тачно разврстала све радове свих кандидата
према важећој категоризацији М бодова, где се у одговарајућим
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табелама јасно види колико који кандидат има радова у свакој
од тражених категорија. Комисија је у писању реферата пратила
образац сажетка Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
сагласно члану 12 овог Правилника.
8. У последњој примедби др Немања Пажин констатује да је
кандидат др Марко Ћосић предао неоверене фотокопије диплома и
жали се на рад Комисије која „није реаговала на ову процедуралну
неправилност“, чиме је омогућила „да за предложеног канидидата
не важе правила као за све остале“.
У свом мишљењу Изборно веће указало је на чињеницу да
су кандидати др Предраг Божић, др Немања Пажин и др Марко
Ћосић завршили основне и докторске студије на Факултету спорта
и физичког васпитања. Изабрани кандидат др Марко Ћосић је и
запослен на Факултету са пуним радним временом, па је његове
дипломе проверила служба за правне, кадровске и административне
послове.
Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у складу
са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова
Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 36 присутних чланова Сената
у моменту гласања, за прихватање жалбе др Немање Пажина није
гласао ниједан члан Сената, а против прихватања жалбе било је 36
чланова Сената.
На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-5222/5-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18,
67/19 и 6/20-други закон), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), члана 27 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, бр. 200/17 и 210/19), Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („ГласникУниверзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16,
197/17, 199/17 и 203/18) и Мишљења Изборног већа Географског
факултета, бр. 242 од 12. марта 2020. године, а поводом жалбе
кандидаткиње др Славице Малиновић-Милићевић бр. 195 од 3.
марта 2020. године на Одлуку Већа научних области грађивинскоурбанистичких наука, бр. 61202-530/2-20 од 11. фебруара 2020.
године, Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидаткиње др
Славице Малиновић-Милићевић на одлуку Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука, бр. 61202-530/2-20 од 11.
фебруара 2020. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, бр. 61202-530/2-20 од 11. фебруара 2020.
године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет („Факултет“) је 23. октобра 2019. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу
научну област Геопросторне основе животне средине, због потреба
Факултета.
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Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 9. децембра 2019. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 26. децембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Иван Самарџић изабере у звање доцента.
Факултет је 4. фебруара 2020. 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 4. фебруара 2020.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној 11. фебруара 2020. године разматрало је
захтев Факултета и донело одлуку о избору др Ивана Самарџића у
звање доцента за ужу научну област Геопросторне основе животне
средине, јер испуњава услове прописане чланом 74 и 75 Закона о
високом образовању и чланом 135 Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилникомо минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Одлука Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука са поуком о правном леку отправљена је Факултету ради
достављања кандидатима пријављеним на конкурс, дана 14.
фебруара 2020. године.
На ову одлуку кандидаткиња др Славица МалиновићМилићевић благовремено је изјавила жалбу, а Изборно веће
Факултета је уз жалбу кандидаткиње доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 27. маја 2020. године, разматрао је жалбу
кандидаткиње др Славице Малиновић-Милићевић и мишљење
Изборног већа Факултета и утврдио је да је жалба неоснована из
следећих разлога:
1. Др Славица Малиновић-Милићевић у жалби наводи да
Факултет није поступио и складу са чл. 2, 3 и 4 Одлуке о извођењу
приступног предавања на Универзитету у Београду у погледу рока
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обавештавања кандидата о одржавању приступног предавања,
теме приступног предавања (није била изабрана у складу са чл. 3
Одлуке о извођењу приступног предавања) и у погледу редоследа
излагања кандидата.
У Мишљењу Изборног већа Факулета наведено је да је
приступно предавање заказано, организовано и обављено у
свему у складу са Статутом Факултета и Одлуком о извођењу
приступног предавања на Универзитету у Београду и да су све
тврдње кандидаткиње др Славице Малиновић-Милићевић крајње
неосноване из следећих разлога:
1) У складу са чланом 2 Одлуке о извођењу приступног
предавања на Универзитету у Београду оба кандидата су у
предвиђеном року била обавештена о одржавању приступног
предавања преко огласне табле Факултета и телефонским позивом
од стране шефа кабинета деканата Факултета.
2) Тема приступног предавања се не бира из појединачног
предмета јер се избор врши, према Статуту, из уже научне
области, а то је, у овом случају, Геопросторне основе животне
средине. Комисија је, у складу са тим, и одабрала тему приступног
предавања.
3) Кандидати су у обавештењу, као и у телефонском разговору,
упознати да ће излагати по редоследу наведеном у обавештењу, под
1. др Иван Самарџић, под 2. др Славица Малиновић-Милићевић.
На то кандидаткиња није уложила приговор. Комисија се приликом
одређивања редоследа кандидата руководила азбучним редом
имена кандидата, чиме кандидаткиња ни у ком случају није била
доведена у неравноправан положај у односу на другог кандидата.
Оба кандидата су имала равноправан третман јер је Комисија
приликом приступног предавања оцењивала припрему предавања,
структуру и квалитет садржаја предавања и дидактичко-методички
аспект извођења предавања, у складу са чланом 7. Одлуке о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду.
2. У жалби се износи да је Комисија неравноправно вредновала
успешност наставно-педагошког рада и научно-истраживачког
рада кандидата и да је у образложењу закључног мишљења и
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предлога Комисија фаворизовала предложеног кандидата, као и да
је Реферат Комисије сачињен на начин да се наглашавају предности
изабраног кандидата др Ивана Самарџића. Подноситељка жалбе
даље истиче да је Комисија у одговору на приговор неосновано
констататовала да је њена докторска теза из области климатологије
(физичке географије).
Изборно веће Факултета у свом мишљењу истакло је да се
увидом у Реферат може констатовати да су примедбе изнете у
жалби неосноване јер је Реферат написан у складу са Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду и у њему су равноправно
третирани резултати оба кандидата. Ако један кандидат има
већи број активности, референци и боље резултате наставног и
ненаставног рада то никако није утицало на умањење стручнонаучне и педагошке вредности другог кандидата.
Комисија је равноправно вредновала успешност наставнопедагошког рада и научно-истраживачког рада оба кандидата и
Реферат Комисије је једногласно усвојен на седници Изборног
већа Географског факултета 26. децембра 2019. године. Оба
кандидата имају више од минималног броја радова на SCI листи
који су прописани Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Чињеница
је да кандидаткиња др Славица Малиновић-Милићевић има више
радова на SCI листи од кандидата др Ивана Самарџића, али то не
умањује компетентност кандидата у научно-истраживачком раду,
нити има пресудан значај јер се ради о избору у наставничко, а
не у научно звање. Поред тога, др Иван Самарџић има 15 учешћа
на пројектима, а др Славица Малиновић-Милићевић учешће на 4
пројекта. Без основа је примедба да др Иван Самарџић није први
аутор ни на једном раду са SCI листе јер то није услов за избор у
звање доцента.
Комисија није начинила грешку када није навела збир М
бодова, јер се збир М бодова нигде експлицитно не помиње, нити
постоји поље за збир М бодова у обрасцу сажетка Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
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наставника Универзитета у Београду, где се наводе обавезни услови
за избор у звање доцента. Комисија је потпуно тачно разврстала све
радове оба кандидата према важећој категоризацији М бодова и у
писању реферата пратила је образац сажетка Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, сагласно члану 12 овог Правилника.
Такође, битно је закључно мишљење Комисије, што др
Славица Малиновић-Милићевић и признаје, да оба кандидата
испуњавају опште услове за избор у звање доцента. Кандидат
др Иван Самарџић јесте докторирао из уже научне области
Геопросторне основе животне средине, али то никако не умањује
вредност кандидаткиње и нејасно је зашто је ово наведено као
примедба.
3. У жалби се даље наводи да у складу са чланом 13 Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду није обавезујуће достављање позитивне
оцене педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода, ако га није ни било. Подноситељка
жалбе истиче да у достављеној документацији на конкур није
ни навела да је изводила наставу на Универзитету Привредна
академија у Новом Саду, на коме је бирана у звање доцента 2017.
године, а да је држала вежбе на Пољопривредном факултету у
Новом Саду 2004/05. године када још није постојала обавеза
оцењивања педагошког рада од стране студената.
У Мишљењу Изборног већа Факултета навoди се да је чињеница
да кандидаткиња др Славица Малиновић-Милићевић није
доставила резултате студентске анкете, али тиме се не фаворизује
кандидат др Иван Самарџић. Из достављене документације се
није јасно могло закључити да ли је држала наставу или не јер је
наведено да је фебруара 2017. године стекла наставно звање доцент
за научну област Примењена екологија са заштитом животне
средине на Универзитету Привредна академија у Новом Саду, као
и да је у зимском семестру школске 2016/17. године ангажована на
припремању вежби и асистирању при извођењу вежби на предмету
Агрометеорологија са климатологијом на Пољопривредном
факултету Универзитета у Бањој Луци.
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4. Подноситељка жалбе даље истиче да је у закључном мишљењу
нетачно наведено да др Иван Самарџић испуњава услове из сва три
изборна услова, а да она испуњава два изборна услова, као и да је
оштећена услед погрешног вредновања достављене документације
(Комисија у одговору на приговор није образложила зашто је др
Ивану Самарџићу једно ангажовање у Регионалном центру за
таленте Београд вредновала као задовољење два изборна услова).
У свом Мишљењу Изборно веће Факултета наводи да је ова
примедба неоснована и истиче да се обавезни и изборни услови
наводе у Реферату на бази материјала који је предат приликом
конкурса. Ако у материјалима не постоји прилог, комисија не
може вредновати непостојеће услове. Кандидаткиња др Славица
Малиновић-Милићевић, накнадно је после завршетка Конкурса
доставила додатни материјал, што Комисија није узела у разматрање.
5. У жалби се истиче да Комисија није аргументовано
одговорила на Приговор који је др Славице Малиновић-Милићевић
доставила на Реферат Комисије током увида јавности.
У мишљењу Изборног већа Факултета наведено је да је
Комисија аргументовано одговорила на све наводе из Приговора
др Славице Малиновић-Милићевић на Реферат Комисије, тако да
је и ова примедба неоснована. Чланови Изборног већа Географског
факултета су на седници одржаној 26. децембра 2019. године
одбацили Приговор кандидаткиње и једногласно прихватили
предлог Комисије за избор др Ивана Самарџића у звање доцента,
што је Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
Универзитета у Београду једногласно усвојило, на седници
одржаној 11. фебруара 2020. године.
Већа научних области Универзитета у Београду своје одлуке
доносе на основу целокупне оцене свих навода изнетих у реферату
комисије, приговору на реферат и одговору комисије на приговор,
доступних, не само члановима Изборног већа приликом утврђивања
одговарајућег предлога, односно члановима Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука Универзитета приликом
одлучивања, већ и јавно доступних сваком заинтересованом лицу
на одговарајућем линку.
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Да би жалба кандидаткиње била прихваћена потребно је, у
складу са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног
броја чланова Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 42 присутна
члана Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе др Славице
Малиновић-Милићевић није гласао ниједан члан Сената, а против
прихватања жалбе била су 42 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, 27. мај 2020. године; Број: 612-1448/2-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18, 67/19 и 6/20-други
закон), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 27 Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19),
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („ГласникУниверзитета у Београду”, бр.
192/16, 195/16, 197/17,199/17 и 203/18) и Мишљења Изборног већа
Архитектонског факултета, бр. 01-559/2-2 од 3. јуна 2020. године, а
поводом жалбе кандидаткиње проф. др Драгане Васиљевић Томић
бр. 02-318/3 од 2. марта 2020. године на одлуку Сената Универзитета
у Београду, бр. 61202-4850/5-20 од 19. фебруара 2020. године, Сенат
Универзитета, поступајући као другостепени орган, на седници
одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидаткиње проф.
др Драгане Васиљевић Томић на одлуку Сената Универзитета у
Београду, бр. 61202-4850/5-20 од 19. фебруара 2020. године.
2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Сената Универзитета у Београду,
бр. 61202-4850/5-20 од 19. фебруара 2020. године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет („Факултет“) је 7. августа 2019.
године, у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу уметничку област Архитектонско
пројектовање, због истека изборног периода.
Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 1. октобра 2019. године,
преко огласне табле и на сајту Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 28. октобра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат Весна Цагић-Милошевић изабере у звање
редовног професора.
Факултет је 19. новембра 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 19. новембра 2019.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној 26. новембра 2019. године, донело је закључак
којим се одлаже разматрање избора Весне Цагић-Милошевић у
звање редовног професора и од Факултета затражило да најкасније
у року од 30 дана од дана достављања овог закључка достави
исправљен реферат и сажетак реферата у којима ће оба кандидата
бити равноправно представљени, као и да се достави прилог
којим се потврђује да кандидат др Драгана Васиљевић Томић није
2008. и 2013. године бирана у звање ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку област Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура.
Факултет је 30. децембра 2019. године поштом послао допуну,
која је примљена на Универзитету 9. јануара 2020. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној 11. фебруара 2020. године дало је мишљење
да се Весна Цагић-Милошевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара
2020. године разматрао је захтев Факултета и донео одлуку о
избору Весне Цагић-Милошевић у звање редовног професора за
ужу уметничку област Архитектонско пројектовање јер 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.
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Одлука Сената Универзитета са поуком о правном леку
отправљена је Факултету ради достављања кандидатима
пријављеним на конкурс, дана 26. фебруара 2020. године.
На ову одлуку кандидаткиња проф. др Драгана Васиљевић
Томић благовремено је изјавила жалбу, а Изборно веће Факултета
је уз жалбу кандидаткиње доставило и своје мишљење.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, разматрао је жалбу
кандидаткиње проф. др Драгане Васиљевић Томић и Мишљење
Изборног већа Факултета и утврдио је да је жалба неоснована из
следећих разлога:
1. У жалби др Драгана Васиљевић Томић наводи да је Комисија
за писање реферата занемарила оно што јој је наложило Веће
научних области грађевинско-урбанистичких наука, закључком бр.
61202-4850/2-19, којим се одлаже давање мишљења по предлогу
Архитектонског факултета о избору Весне Цагић-Милошевић
у звање редовног професора, да се равноправно представе оба
кандидата и њихове референце прикажу тако да се оне лакше могу
сагледати и поредити.
У жалби се даље наводи да у Сажетку у обавезним
изборним условима нису наведене све репрезентативне
референце подноситељке жалбе, неке су унете погрешно, а неке
репрезентативне референце које су јој биле признате у Реферату
приликом поновног избора у звање ванредног професора Комисија
приликом овог избора није унела, уз тврдњу да нису валидне.
У изјашњењу Комисије за припрему реферата које је
саставни део Мишљења Изборног већа Факултета наведено је да је
Комисија приликом састављања Реферата и Сажетка Реферата у
свему поступала према Правилнику о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилнику о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду (у даљем тексту:
Правилник), Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском
факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17) и другим прописима у
складу са којима је Конкурс расписан.
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У Мишљењу Изборног већа Факултета наведено је да није
тачна тврдња из тачке 1. жалбе и да је у Реферату и Сажетку
Реферата бр. 02-11/1-34.1 од 9. децембра 2019. године (у даљем
тексту: Сажетак Реферата), поступајући према налогу из става
2. тачка 1. Закључка 02-06 број: 61202-4850/2-19 Већа научних
области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у
Београду од 26. новембра 2019. године, Комисија за припрему
реферата, у циљу равноправног представљања свих кандидата
пријављених на конкурс, независно од тога да ли испуњавају
минималне услове за избор у звање за које је Конкурс расписан,
за обе кандидаткиње на исти начин и према истим критеријумима
навела све прописане податке, услове, оцене и мишљења. Подаци
о референцама кандидаткиња систематизовани су и наведени на
исти начин за обе кандидаткиње у сегменту Реферата који се на
сваку од кандидаткиња односи.
Комисија је при састављању Реферата узела у разматрање
податке о свим референцама наведеним у биографији/
библиографији кандидаткиња достављеној уз пријаву на Конкурс,
за сваку од кандидаткиња, према истим критеријумима и у складу
са свим прописаним условима за избор у звање редовног професора
за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање, као и
прописаним критеријумима вредновања у ужој уметничкој области.
Комисија је све услове прописане Правилником за избор у
звање за које је конкурс расписан, укључујући и репрезентативне
референце, вредновала искључиво у складу са прописима на основу
којих је Конкурс расписан. Валидација референци кандидаткиња
изнета у рефератима при изборима кандидаткиња у претходна
звања, од стране других комисија, није била, нити је требало да
буде, предмет рада Комисије.
Репрезентативне референце у Сажетку Реферата издвојене
су у складу са испуњеношћу обавезних минималних услова према
члану 13. Правилника, у сврху потврде конкретног услова који
кандидаткиња испуњава, за сваку од кандидаткиња.
Такође, у Мишљењу се наводи и да Комисија ни у једном
тренутку није оспоравала да се „за кандидата који је поново
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биран у звање ванредног професора код избора у звање редовног
професора узимају у обзир и услови које је у том поновном избору,
односно поновним изборима испунио“, у случају када је кандидат
у свим претходним изборима у звање ванредног професора биран
у истом пољу – пољу техничко-технолошких наука или пољу
уметности, односно, према истим критеријумима за избор у ужој
области – критеријумима за избор наставника у пољу техничкотехнолошких наука, или критеријумима за избор наставника у
пољу уметности што, када су у питању претходни избори у звање
ванредног професора др Драгане Васиљевић Томић, није случај.
Др Драгана Васиљевић Томић је у звање ванредног професора
за ужу научну односно уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура (у пољу техничкотехнолошких наука) 2008. и 2013. године бирана по научној линији
у складу са чланом 119 Статута Архитектонског факултета (''Сл.
билтен АФ'', бр. 72/06, 75/07, 84/10 и 88/12), без организовања
Самосталне изложбе остварења што је, према члану 124 став 8
Статута Факултета, представљало обавезу кандидата који се у
том периоду бирао на основу уметничких остварења, односно
по уметничкој линији, у складу са условима прописаним за ужу
уметничку област, према члану 119 Статута Факултета.
Избор др Драгане Васиљевић Томић у звање ванредног
професора за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање
(у пољу уметности), 10. априла 2018. године, њен је први избор
у звање ванредног професора у складу са условима прописаним
за ужу уметничку област, уз организовање Самосталне изложбе
остварења у периоду јавног увида Реферата и, у контексту
минималних услова за избор у звање редовног професора
утврђених чланом 13. Правилника, табеле Д1 и Д2, представља
избор у претходно звање.
У Мишљењу је поновљено и да је Комисија у Реферату
констататовала да ванредни професор др Драгана Васиљевић
Томић не испуњава обавезне минималне услове за избор у звање
редовног професора за ужу уметничку област Архитектонско
пројектовање, утврђене чланом 16. Правилника о минималним
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условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
- Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17), у делу
који се односи на репрезентативне референце, односно најмање
једно реализовано дело архитектуре од избора у претходно звање.
2. Подноситељка жалбе у жалби износи да је у Реферату
наведен нетачан податак да је др Драгана Васиљевић Томић први
пут изабрана 10. априла 2018. године у звање ванредног професора
јер је 2008. и 2013. године бирана у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура, као и да Факултет није
доставио прилоге наложене закључком Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука од 26. новембра 2019. године
да др Драгана Васиљевић Томић није 2008. и 2013. године бирана
у звање ванредног професора за ужу научну односно уметничку
област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура.
У жалби се напомиње и да се кандидату који је претходно
био поново биран у звање ванредног професора, код избора у
звање редовног професора узимају у обзир и услови које је у том
поновном избору, односно поновним изборима испунио, у складу
са Правилником. У жалби је даље наведено да је кандидаткиња др
Драгана Васиљевић Томић ванредни професор од избора 20082013, 2013-2018, 2018, што је у континуитету 11 година у области
архитектонског пројектовања, која има двојни карактер, научни,
односно уметнички.
У Мишљењу Изборног већа наведено је да није тачна тврдња
наведена у жалби да је у Реферату и Сажетку Реферата изостављено
да је др Драгана Васиљевић Томић „2008. и 2013. бирана у звање
ванредног професора за ужу научну односно уметничку област
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура“ – сви
наводи у Реферату који се тичу избора у звање др Драгане Васиљевић
Томић 2008. и 2013. године укључују и наводе о поменутој ужој
научној односно уметничкој области.
У одговору на приговор током увида јавности Комисија је
навела да ужа област Архитектонско пројектовање нема двојни
каратер већ је заступљена у два поља: образовно - научном пољу

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

135

Техничко-технолошких наука / област Архитектура / ужа научна
област Архитектонско пројектовање и образовно - уметничком
пољу Уметности / област Архитектура / ужа уметничка област
Архитектонско пројектовање, при чему се избор у звање наставника у
смислу обавезе испуњења минималних обавезних и изборних услова,
за ужу научну област Архитектонско пројектовање врши у складу
са прописаним условима за поље Техничко-технолошких наука
(Правилник о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду „Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17 и 203/18, члан 13 – Табела В1 и В2), а за у ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање у складу са прописаним условима за
поље Уметности (исти Правилник, члан 13 – Табела Д1 и Д2 ), што
у смислу испуњења минималних услова, научних или уметничких,
апсолутно искључује комбиновано вредновање референци.
Др Драгана Васиљевић Томић је 2008-2013. односно 20132018. године, бирана у звање ванредног професора за ужу научну
област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура,
а у звање ванредног професора за ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање, први пут је изабрана 2018. године.
Током процедуре овог избора Васиљевић Томић је први пут (као део
процедуре за избор у звање ванредног професора) јавно изложила
своја уметничка, односно стручно-уметничка дела у простору
Факултета, у складу са чланом 20 Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
- Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Садржај
Реферата Комисије за припрему Реферата, у процедури овог
избора у звање за ужу уметничку област, након избора у научне
области, а у складу са чланом 13 Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
- Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17) морао
је да потврди и испуњеност услова за избор у сва звања у пољу
уметности која претходе звању за које се кандидат бира.
Наведени критеријуми примењују се при свим изборима
у наставничка звања у свим ужим уметничким областима на
Архитектонском факултету, па и на кандидате којима су при
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избору у претходно наставничко звање, укључујући и звања истог
ранга у некој од ужих научних области (за које је то било омогућено
Статутом АФ 2012, члан 122) вредноване и уметничке референце
према критеријумима за поље уметности, а што је подразумевало
и обавезу да приреди самосталну изложбу остварења за које
комисија сматра да су релевантна за избор у звање (Статут АФ 2012,
члан 124). Када су у питању избори др Драгане Васиљевић Томић
у звање ванредног професора за ужу научну област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура 2008., односно 2013. године,
Самостална изложба остварења није била саставни део процедуре
избора у звање (и према достављеној биографији/библиографији).
Све наведено недвосмислено потврђује да избор др
Драгане Васиљевић Томић у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Архитектонско пројектовање 10. априла 2018.
године задовољава критеријуме првог избора у звање ванредног
професора у ужој уметничкој области, у пољу уметности, односно
избора у претходно звање у смислу прописаних минималних
услова за избор у звање редовног професора у уметничкој области
Архитектонско пројектовање.
У Мишљењу Изборног већа наведено је да је Факултет
30. децембра 2019. године Већу научних области грађевинскоурбанистичких наука Универзитета у Београду доставио тражени
прилог, у коме је наведено: да је др Драгана Васиљевић Томић
2008. и 2013. године изабрана у звање ванредног професора за ужу
научну односно уметничку област Архитектонско пројектовање
и савремена архитектура, по научној линији (у пољу техничкотехнолошких наука) у складу са чланом 119 Статута Архитектонског
факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 72/06, 75/07, 84/10 и 88/12), без
организовања Самосталне изложбе остварења, што представља
обавезу кандидата који се у том периоду бирао на основу стручноуметничких радова, у складу са чланом 124 став 8 Статута
Факултета. Такође је наведено и да је при избору у звање ванредног
професора за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање
2018. године, по уметничкој линији (у пољу уметности), у складу
са чланом 119 Статута Архитектонског факултета у Београду
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(''Сл. билтен АФ'', бр. 116/17 – пречишћен текст), др Драгана
Васиљевић Томић организовала Самосталну изложбу остварења,
што је обавеза кандидата који се у том периоду бирао на основу
стручно-уметничких радова, у складу са чланом 124 став 7 Статута
Факултета, а што представља и њен први избор у звање ванредног
професора у складу са критеријумим за поље уметности.
Све наведено је и документовано у оквиру достављеног
прилога, у оквиру кога је Факултет и потврдио да је др Драгана
Васиљевић-Томић 2008. године и 2013. године изабрана у
наставничко звање ванредни професор за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура по условима утврђеним за поље науке, док је 2018.
године по први пут изабрана у звање ванредног професора за
ужу уметничку област Архитектонско пројектовање, по условима
утврђеним за поље уметности.
3. У жалби се оспорава репрезентативна референца изабране
кандидаткиње и указује на неистинитост података наведених
у Реферату. Поставља се питање како је Комисија оценила
публикацију кандидаткиње Весне Цагић-Милошевић Закони за
архитектуру и урбанизам у Србији 1945-2012, Цагић-Милошевић
В; Крстић В; Митровић Н; Универзитет у Београду - Архитектонски
– факултет, Београд, 2014. у смислу испуњености услова за избор
у звање редовног професора. У жалби се наводи да је Комисија
за писање реферата погрешно наведену публикацију сврстала у
категорију монографска публикација. У жалби се даље истиче да је
„увидом у категоризацију COBISS-а поменуто дело категорисано
као „збирка закона“, а не монографија или уџбеничко дело што
значи да није наведен истинит податак у Реферату.
Подноситељка жалбе такође наводи да један од наведених
рецензената Радојко Обрадовић, у време када је вршио рецензију
овог дела 2014. године, није био доктор наука, нити је био у
звању доцента, као и да је његово име изостављено међу именима
рецензената у новосастављеном реферату.
У Мишљењу Изборног Већа наводи се да није тачна тврдња из
тачке 3. жалбе да је у Реферату публикација Закони за архитектуру
и урбанизам у Србији 1945-2012, Цагић-Милошевић В; Крстић В;
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Митровић Н; Универзитет у Београду - Архитектонски – факултет,
Београд, 2014. у смислу испуњености услова за избор у звање
редовног професора арх. Весне Цагић Милошевић, наведена као
потврда испуњености обавезног услова: Одобрени уџбеник или
монографија за ужу област за коју се бира, објављени у периоду
од избора у наставничко звање ванредни професор. Страна 39.
Реферата припада делу реферата: 02 кандидат Весна П. Цагић
Милошевић, дипл.инж.арх. / Подаци о кандидату, који се не бави
оценом испуњености услова нити те услове наводи.
У мишљењу се даље наводи и да није тачна тврдња из тачке
3. жалбе: „увидом у категоризацију COBISS-а поменуто дело
категорисано као „збирка закона“ - нити је појам „збирка закона“
наведен на интернет страни COBISS-а на којој је поменута
публикација
представљена
(https://plus.sr.cobiss.net/opac7/
bib/212396044), нити „збирка закона“ постоји у Типологији
докумената/дела за вођење библиографија у систему COBISS
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_srb.pdf),
при чему категоризација COBISS-а и не представља критеријум
за валидацију референци при избору у наставничка звања на
Универзитету.
Није тачна ни тврдња из тачке 3. жалбе да је: „име Р. Обрадовића
изостављено међу именима рецензената у новосастављеном
реферату из децембра 2019. године.“ - Комисија је податке о
публикацији ЗАКОНИ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ У СРБИЈИ
1945-2012, укључујући и имена рецензената, навела на идентичан
начин и на истим позицијама у оквиру првобитног Реферата бр.
02-11/1-25, од 30. септембра 2019. године и исправљеног Рефератa
бр. 02-11/1-34 од 09. децембра 2019. године.
Комисија за писање Реферата поменуту публикацију није
„сврстала у категорију монографских публикација“, како је наведно
у тачки 3. жалбе, већ је податке о монографској публикацији
навела у складу са Одлуком ННВ Универзитета у Београду –
Архитектонског факултета бр.01-2284/2-7.2, од 17. новембра
2014. године о прихватању рецензија и рукописа за издавање као
монографије у издању Универзитета у Београду – Архитектонски

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.

139

факултет и Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС. бр.451-03-1251/2015-14 (Решење бр.451-03-430/201514/2) о суфинасирању ове публикације као монографије, на
основу независних рецензија у оквиру Програма Министарства за
Суфинансирање издавања монографија у Републици Србији.
У поступку за избор наставника у звање редовног професора
за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање примењују
се услови утврђени за поље уметности, где Правилник о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС",
бр. 24/2016 и 21/2017) није основ.
Монографија Закони за архитектуру и урбанизам у
Србији 1945-2012, задовољава све потребне критеријуме за
репрезентативну референцу за образовно-уметничку област
Архитектура у оквиру поља уметности у категорији: „објављено
теоријско и/или уџбеничко дело - публикован универзитетски
уџбеник, теоријско истраживање/рад у области архитектуре,
објављено у националној и /или међународној публикацији
(монографија, часопис, тематски зборник, саопштење са научног/
стручног скупа, студија, експертиза и др.)“, како је у Реферату и
наведено.
Испуњеност обавезног минималног услова за избор у звање
редовног професора - 6. одобрен уџбеник или монографија за
ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у
наставничко звање ванредни професор Весне Цагић-Милошевић,
потврђена је монографијом РЕГУЛАТИВА КАО КОМПОНЕНТА
ПРОЈЕКТАНСКОГ ПРОЦЕСА У БЕОГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ
АРХИТЕКТУРИ, Цагић-Милошевић В; Крстић В; Универзитет
у Београду - Архитектонски факултет, 2019, што такође стоји у
Реферату.
У одговору Комисије на приговор наведено је да публикација
РЕГУЛАТИВА КАО КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТАНСКОГ ПРОЦЕСА У
БЕОГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ Цагић-Милошевић В;
Крстић В; Универзитет у Београду - Архитектонски факултет,2019,
испуњава услове за Монографију у складу са Правилником
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о уџбеницима и издавачкој делатности АФ (30.01.2008), што
је рецензијама релевантних рецензената потврђено Одлуком
Наставно научно-уметничког већа Универзитета у Београду –
Архитектонски факултет 01-1152/2-7.3, од 24.06.2019. године.
Наведена монографија објављена је у периоду након избора
кандитаткиње Весне Цагић-Милошевић у наставничко звање
ванредни професор.
4. У жалби се поставља и питање како је Комисија оценила
референце Весне Цагић-Милошевић да испуњава услов да
буде ментор на докторским студијама научног карактера када
не задовољава услове Правилника о стандардима и поступку
за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС“
13/2019) и Правилника о поступку и начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача („Службени гласник РС“бр. 24/16 и 21/17). Такође
се наводи да Комисија не пружа доказ кроз обрачун по Стандарду
9 да кандидаткиња Весна Цагић-Милошевић испуњава услове
прописане Стандардом 9, као и да кандидаткиња није доставила
потврду Већа докторских студија о испуњености услова о вођењу
докторске дисертације.
У Мишљењу Изборног већа наведено је да је Комисија у уквиру
Одговора на Приговор на Реферат већ дала одговор са исцрпним
образложењем на ово питање. У Одговору на Приговор наведено је
да Комисија потврду испуњености услова Весне Цагић-Милошевић
да буде ментор за вођење докторске дисертације није наводила у
складу са критеријумима за репрезентативне референце, нити је
као потврду испуњености овог услова навела учешће у научним
пројектима од 2011. године. Образложење и потврда о испуњености
услова кандидаткиње Весне Цагић-Милошевић да буде ментор за
вођење докторске дисертације дата је у Прилогу 2.2 Реферата,
где су наведене референце које у складу са Правилником о
стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
(„Службени гласник РС“ 13/2019), Стандарди за акредитацију
студијских програма докторских студија у образовно-научним
пољима / Стандард 9: Техничко-технолошке науке, задовољавају
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услове посебних критеријума за област архитектуре и урбанизма
од међународног значаја - СУА1 и које збирно обезбеђују далеко
већи од минимално потребног броја бодова.
Комисија је потврдила да кандидат Весна Цагић-Милошевић,
ванредни професор, испуњава услове да буде ментор за вођење
докторске дисертације у складу са Правилником о стандардима
и поступку за акредитацију студијских програма („Службени
гласник РС“ 13/2019). Комисија напомиње да испуњеност услова за
ментора за вођење докторске дисертације у случају кандидаткиње
Весне Цагић-Милошевић не представља обавезан услов будући
да се бира у звање редовног професора у области уметности и да
испуњава услов за вођење докторског уметничког пројекта (Прилог
2.1. Реферата).
Такође, у Мишљењу Изборног већа наведено је и да се
испуњеност услова кандидата да буде ментор за вођење докторске
дисертације односно докторског уметничког пројекта, као
обавезног услова за избор у звање редовног професора, не утврђује
прибављањем „потврде Већа докторских студија“ и „постојањем
кандидата на листи ментора“ како је наведено у тачки 4. жалбе,
већ према члану 6. Правилника: „у складу са Правилником о
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
и студијских програма (стандард 9 за акредитацију студијских
програма докторских студија)“.
Није тачна ни тврдња из тачке 4. жалбе, да уз констатацију
Комисије да кандидат Весна Цагић- Милошевић испуњава услове
прописане Стандардом 9: „ о томе не пружа доказ кроз обрачун
по Стандарду 9“ - потврда о испуњености услова Весне ЦагићМилошевић да буде ментор за вођење докторске дисертације
односно, докторског уметничког пројекта, која укључује и обрачун
за ментора докторске дисертације по Стандарду 9, у оквиру
посебних критеријума за област архитектуре и урбанизма, дата је
у Прилогу 1 Реферата.
Нетачна је и тврдња из тачке 4. жалбе да Весна ЦагићМилошевић: „не учествује у научном пројекту од 2011 године“
– Весна Цагић-Милошевић учесник је научног пројекта ТР36034
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Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у
контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења
квалитета и стандарда становања, одобреног и финасираног од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја од
2011. године током читавог периода његовог трајања, у оквиру кога
је реализовала и две монографске публикације, како је и наведено
у Реферату. Поред тога, учешће кандидата у научном пројекту
не спада у прописане услове за ментора за вођење докторске
дисертације, односно докторског уметничког пројекта.
Да би жалба кандидата била прихваћена потребно је, у
складу са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног
броја чланова Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 33 присутнa
члана Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе проф. др
Драгане Васиљевић Томић није гласао ниједан члан Сената, против
прихватања жалбе било је 28 чланова Сената, a пет чланова Сената
било је уздржано.
На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се покренути радни спор.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-4850/10-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон, 73/18, 67/19 и 6/20-други
закон), чл. 43 ст. 1 тач. 23 и чл. 44 ст. 4 Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 27 Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 200/17 и 210/19),
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („ГласникУниверзитета у Београду”,
бр. 192/16, 195/16, 197/17,199/17 и 203/18) и Мишљења Изборног
већа Факултета политичких наука, бр. 11-605/1 са електронске
седнице одржане од 11. до 13. маја 2020. године, а поводом жалбе
кандидаткиње др Тијане Милошевић бр. 02-350/1 од 18. фебруара
2020. године на Одлуку Већа научних области правно-економских
наука, бр. 61202-5401/3-20 од 11. фебруара 2020. године, Сенат
Универзитета, поступајући као другостепени орган, на седници
одржаној 10. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидаткиње др Тијане
Милошевић на одлуку Већа научних области правно-економских
наука, бр. 61202-5401/3-20 од 11. фебруара 2020. године.
2.ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области правноекономских наука, бр. 61202-5401/3-20 од 11. фебруара 2020.
године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука („Факултет“) је 25. септембра
2019. године у листу „Послови“ и на веб сајтовима Факултета
и Универзитета објавио конкурс за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Комуникологија и информатика,
због потреба Факултета.
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Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 28. октобра 2019. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему реферата о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној 28. новембра 2019. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Небојша Мрђа изабере у звање
ванредног професора.
Факултет је 17. децембра 2019. године доставио Универзитету
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној 24. децембра 2019. године донело је Закључак којим
се одлаже доношење одлуке по предлогу Факултета за избор
др Небојшe Мрђе у звање ванредног професора за ужу научну
област Комуникологија и информатика и налаже Факултету да у
примереном року поступи у складу са чланом 1 Одлуке о извођењу
приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 195/16 и 199/17) и да достави
документ о позитивно оцењеном приступном предавању. Факултет
је 7. фебруара 2020. године доставио допуну материјала.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној 11. фебруара 2020. године разматрало је захтев Факултета
са целокупном документацијом и донело одлуку о избору др
Небојше Мрђе у звање ванредног професора за ужу научну област
Комуникологија и информатика, јер испуњава услове прописане
чланом 74 и 75 Закона о високом образовању и чланом 135 Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Правилникомо
минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду.
Одлука Већа научних области правно-економских наука са
поуком о правном леку отправљена је Факултету ради достављања
кандидатима пријављеним на конкурс, дана 12. фебруара 2020.
године.
На ову одлуку кандидаткиња др Тијана Милошевић
благовремено је изјавила жалбу, а Изборно веће Факултета је уз
жалбу кандидаткиње доставило и своје мишљење.
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Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2020. године, разматрао је жалбу
кандидаткиње др Тијане Милошевић и мишљење Изборног већа
Факултета и утврдио је да је жалба неоснована из следећих разлога:
1. У жалби др Тијана Милошевић истиче да је дошло до
повреде поступка јер Факултет после одржаног приступног
предавања није изменио реферат о избору у звање и још једном га
доставио Изборном већу на усвајање.
Поводом ове примедбе у Мишљењу Изборног већа наведено је
да Факултет сматра да није учињена повреда поступка јер је у свему
поступио по закључку Већа научних области правно-економских
наука 02-03 број: 61202-5401/2-19 и налогу из тачке 2. тог закључка
којим је наложено Факултету да у примереном року поступи у
складу са чланом 1 Одлуке о извођењу приступног предавања
на Универзитету у Београду и достави документ о позитивно
оцењеном приступном предавању. Факултет је доставио записник о
одржаном приступном предавању (документ о позитивно оцењеном
приступном предавању) и Веће научних области правно-економских
наука (орган који управља поступком) је приступило одлучивању.
Такође, као повреду процедуре подноситељка жалбе наводи
и члан 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, јер
Факултет није у року од 30 дана од пријема закључка Већа научних
области одговорио Универзитету.
Како се наводи у Мишљењу Изборног већа овај рок није
прекршен јер је закључак на Факултету примљен 27. децембра
2019. године, а у складу са чланом 30 истог Правилника рок из
члана 24 став 3 не тече од 1. до 15. јануара. Поред тога, а на захтев
кандидаткиње који је образложила својим другим обавезама,
приступно предавање заказано за 31. јануар 2020. године одложено
је за 7. фебруар 2020. године и чак и са одлагањем приступног
предавања није прекршен рок из члана 24 став 3 Правилника.
2. Кандидаткиња др Тијана Милошевић у жалби истиче да
има педагошког, односно предавачког искуства на Универзитету
у Ослу, Универзитету Џорџ Вашингтон, Вашингтон и Факултету за
медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд, а да је
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Комисија дидактичко методички аспект њеног предавања оценила
оценом 2,66 чиме је учињена и повреда материјалног права јер је
она прошла обавезну обуку из методике наставе на Универзитету у
Ослу на ком је предавала две године.
У Реферату Комисије је наведено да иако је кандидаткиња
показала врло добар научно-истраживачки потенцијал и обављала
истраживачке активности у више земаља (Бугарска, САД,
Норвешка, Ирска), њено учешће у настави током докторских
и постдокторских студија у САД није релевантно за избор у
звање ванредног професора на Факултету, јер пре тога није била
изабрана ни у једно сарадничко или наставно звање. Из тог разлога
кандидаткиња није ни могла да испуни формалне услове везане
за искуство у педагошком раду, тј. да презентира позитивне оцене
досадашњег педегошког рада, доприноса у развоју наставе или
обезбеђивању научно-наставног подмлатка у складу са чл. 143, ст.
2,3,4 и 5 Статута Факултета који утврђује елементе за вредновање
приликом избора.
У мишљењу Изборног већа наведено је да Факултет сматра да
није дошло ни до повреде материјалног права.
Комисија састављена од три редовна професора, у пуном
мандату, оценила je приступно предавање кандидаткиње, у складу
са својим искуством, академским нормама, те није дошло до
повреде материјалног права, без обзира на кандидаткињину обуку
из методике наставе. На приступном предавању које је трајало
25 минута, др Тијана Милошевић оцењена је просечном оценом
за припрему предавања 3,33, за структуру и квалитет садржаја
предавања 3,66 а за дидактичко методички аспект предавања
2,66. Приступно предавање имало је, по оцени комисије, форму
конференцијског излагања, а не предавања за студенте и показало
је евидентно непознавање методике наставе.
3. У Допуни примедбе коју је др Тијана Милошевић
приложила уз жалбу истиче се да по њеном мишљењу Комисија
погрешно тумачи одредбу о научној области доктората, сматрајући
да је довољно да је докторат из научне, а не из исте уже научне
области. Подноситељка жалбе такође истиче како не постоји
„нострификација из области Комуникологија и информатика“.
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У Мишљењу Изборног већа поводом наведене примедбе
подноситељке жалбе Факултет се позива на члан 7 став 1
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду који гласи: „Ако је дошло до промене
уже научне, односно уметничке области, осим код првог избора
у звање доцента, докторска дисертација не мора да буде из уже
научне, односно уметничке области, већ из научне, односно
уметничке области за коју се кандидат бира.“ Кандидаткињи је
ово први избор у наставно звање. Закон о високом образовању
Републике Србије, као и табела Г1 истог Правилника предвиђају да
за избор у звање ванредног професора прво треба да буду испуњени
услови за избор у звање доцента, што је неспорно међу странкама.
У Одговору на Приговор и Мишљењу Изборног већа (као и
у Реферату Комисије) наведено је да др Тијана Милошевић има
докторат из поља комуниколошких наука и то са тежиштем на
сајбер насиљу над децом. Радови које је доставила потврђују да
се бави сајбер насиљем над децом, а међу достављеним радовима
минималан број је из поља информатике, која је саставни део уже
научне области за коју је конкурс расписан.
У Одговору Комисије на приговор подноситељке жалбе током
увида јавности наведено је да је кандидаткиња у праву када каже
да не постоји докторат из Комуникологије и информатике. То је
интерна, ужа научна област, како се определио Факултет. Према
томе, не може се стећи ни звање доктора наука у тој области.
Али, у овој ужој научној области која има два тежишта, конкурс је
расписан за Информатику, то јест за предмете који се под њом у
курикулуму подразумевају, а не за Комуникологију.
Предложени кандидат др Небојша Мрђа је испунио овај
услов пошто је докторска дисертација „Информатичко друштво
и мрежна организација предузећа“, фокусирана на разматрање и
примене информационих технологија и интернета у друштвенополитиколошким и производним процесима, што је у складу са
захтевима конкурса и потребама извођења наставе из области
информатике. Такође, овај кандидат је креирао силабусе за
предмете које од раније предаје и активно је учествовао у њиховој
разради у процесу акредитације студијских програма. Тиме је
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његова компетентност потврђена и од стране акредитационе
комисије надлежног министарства.
4. У Допуни примедбе коју је кандидаткиња приложила
уз жалбу др Тијана Милошевић истиче да није у обавези да
има педагошко искуство, нити оцену студената јер се они могу
надоместити оценом уводног предавања.
У мишљењу Изборног већа наведено је да кандидаткиња др
Тијана Милошевић и у пријави на конкурс и у жалби на одлуку
истиче да има педагошког, односно предавачког искуства на
Универзитету у Ослу, Универзитету Џорџ Вашингтон, Вашингтон
и Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум,
Београд, али да није доставила доказе да је надзирала рад студената
нити да је била ментор или члан комисија за јавну одбрану мастер
и докторских радова.
У Одговору Комисије на Приговор се наводи да је неспорна
истраживачка класа др Тијане Милошевић, али да међутим не
постоји гаранција да ће врхунски истраживач бити и врхунски
наставник. То је другачија врста посла у коме су потребна и
педагошка знања и врлине. Квалитет наставничког рада се
директно може проценити оценама студената, а индиректно преко
броја бирања наставника за ментора и члана комисија за јавну
одбрану. Предавања која је кандидаткиња Милошевић држала по
позиву не могу да покажу њене педагошке способности јер нису
ни била намењена студентима у редовној настави. На приступном
предавању др Тијана Милошевић оцењена је просечном оценом
за припрему предавања 3,33, за структуру и квалитет садржаја
предавања 3,66 а за дидактичко методички аспект предавања 2,66.
Комисија је предност дала кандидату др Небојши Мрђи који је
такође учествовао у већем броју научно-истраживачких пројеката.
Из приложених докумената студентске евалуације за последњих 5
година види се да је просечна оцена током овог периода врло добра
(4) без већих одступања. Истовремено, кандидат је био ментор у
изради 21 мастер рада, члан комисије за одбрану 6 мастер радова
и члан комисије за јавну одбрану 3 докторске дисертације.
5. У Допуни примедбе коју је др Тијана Милошевић
приложила уз жалбу наведено је, с обзиром на чињеницу да је
област Комуникологија и информатика суштински друштвено-
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хуманистичка област, да је Веће научних области друштвенохуманистичких наука једино компетентно да процењује стручност
и квалификације кандидата пријављених на овај конкурс и да би
препуштања оцене Већу научних области правно-економских наука
у потпуности онемогућило или умањило правилност донете одлуке.
Поводом наведене примедбе Сенат истиче да је чланом 22
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду прописано да
посебна комисија коју чине надлежни проректор и председници
већа научних области одређује које веће научних области је
надлежно да разматра предлог факултета. Чланом 23 истог
Правилника прописано је да уколико веће научних области оцени
да није надлежно за конкретан предмет, донеће закључак којим ће
упутити предмет надлежном већу научних области.
У конкретном случају, комисија из члана 22 наведеног
Правилника одредила је надлежност Већа научних области правноекономских наука, а ово Веће је оценило да је надлежно да одлучује
о избору у звање наставника за ужу научну област Комуникологија
и информатика.
Да би жалба кандидаткиње била прихваћена потребно је, у
складу са Статутом Универзитета, да гласа већина од укупног
броја чланова Сената. Сенат броји 46 чланова. Од 33 присутна
члана Сената у моменту гласања, за прихватање жалбе др Тијане
Милошевић није гласао ниједан члан Сената, а против прихватања
жалбе била су 33 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, 10. јун 2020. године; Број: 61202-5401/6-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19 и
213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Филолошког
факултета, бр. 4216/1 од 3. децембра 2019. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, бр. 61202-420/220 од 18. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Мариани Дан, редовном професору Универзитета у
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филолошког факултета („Факултет”),
на седници одржаној 3. децембра 2019. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Мариани Дан, за две школске године, 2020/2021 и
2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на
седници одржаној 18. фебруара 2020. године разматрало предлог
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-420/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Саобраћајног факултета, бр. 145/2 од 11. фебруара 2020. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, бр. 61202-799/220 од 24. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Милошу Ивићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета („Факултет”),
на седници одржаној 11. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Милошу Ивићу, за две школске године, 2020/2021
и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области техничких наука је на седници одржаној
24. фебруара 2020. године разматрало предлог Наставно-научног
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова
за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-799/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Саобраћајног факултета, бр. 146/2 од 11. фебруара 2020. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, бр. 61202-800/220 од 24. фебруара 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Славку Весковићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета („Факултет”),
на седници одржаној 11. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Славку Весковићу, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области техничких наука је на седници одржаној
24. фебруара 2020. године разматрало предлог Наставно-научног
већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености услова
за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 11. март 2020. године; Број: 61202-800/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Факултета политичких наука, бр. 08-528/1 од 20. фебруара 2020.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
бр. 61202-1520/2-20 од 21. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Мирољубу Јевтићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос
за две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука
(„Факултет”), на седници одржаној 20. фебруара 2020. године донело
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење
радног односа проф. др Мирољубу Јевтићу, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 21. маја 2020. године разматрало предлог Наставнонаучног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености
услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1520/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, бр. 01-2/33 од 26. фебруара 2020. године и мишљења
Већа научних области биотехничких наука, бр. 61202-1521/2-20 од
19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.
маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Драгици Вилотић, редовном професору Универзитета у
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета („Факултет”),
на седници одржаној 26. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Драгици Вилотић, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области биотехничких наука је на седници
одржаној 19. маја 2020. године разматрало предлог Наставнонаучног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености
услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1521/3-20
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Филозофског
факултета, бр. 324/1-IV/III-1 од 20. фебруара 2020. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
бр. 61202-1117/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Миомиру Деспотовићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета („Факултет”),
на седници одржаној 20. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Миомиру Деспотовићу, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је
на седници одржаној 19. маја 2020. године разматрало предлог
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1116/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног
факултета, бр. 107/2 од 11. фебруара 2020. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, бр. 61202-798/2-20 од
21. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.
маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Јелици Петровић Вујачић, редовном професору Универзитета у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос
за две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета („Факултет”),
на седници одржаној 11. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Јелици Петровић Вујачић, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној 21. маја 2020. године разматрало предлог Наставнонаучног већа Факултета и дало позитивно мишљење о испуњености
услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-798/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Математичког
факултета, бр. 815/2-19 од 13. децембра 2019. године и мишљења
Већа научних области природно-математичких наука, бр. 612021136/2-20 од 21. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Александру Липковском, редовном професору Универзитета
у Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Математичког факултета („Факултет”),
на седници одржаној 13. децембра 2019. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Александру Липковском, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области природно-математичких наука је
на седници одржаној 21. маја 2020. године разматрало предлог
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1136/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19
и 213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14,
195/16, 196/16, 197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа
Математичког факултета, бр. 1018/2 од 13. децембра 2019. године и
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, бр.
61202-1136/2-20 од 21. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Павлу Младеновићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Математичког факултета („Факултет”),
на седници одржаној 13. децембра 2019. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Павлу Младеновићу, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области природно-математичких наука је
на седници одржаној 21. маја 2020. године разматрало предлог
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1137/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 93 став 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 151 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 201/18, 207/19 и
213/20), члана 9 став 1 тачка 6 Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 196/16,
197/17 и 208/19) а на предлог Наставно-научног већа Филозофског
факултета, бр. 324/1-IV/III-2 од 20. фебруара 2020. године и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, бр. 612021117/2-20 од 19. маја 2020. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27. маја 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Александру Ломи, редовном професору Универзитета у
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета („Факултет”),
на седници одржаној 20. фебруара 2020. године донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Александру Ломи, за две школске године,
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је
на седници одржаној 19. маја 2020. године разматрало предлог
Наставно-научног већа Факултета и дало позитивно мишљење о
испуњености услова за продужење радног односа.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
мишљење Већа и утврдио да су испуњени услови за продужење
радног односа.
Сагласно томе донета је одлука као у изреци.
(Београд, 27. маj 2020. године; Број: 61202-1117/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог
Економског факултета, број: 759/1 и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука од 1. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Матеја Ђуровић, ванредни професор на The Dickson Poon School of Law, King’s College London, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
759/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. марта 2020.
године да се др Матеја Ђуровић, ванредни професор на The Dickson Poon School of Law, King’s College London изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јуна 2020. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1282/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог
Економског факултета, број: 760/1 и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука од 1. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Алеш Попович, редовни професор на
Економском факултету Универзитета у Љубљани, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
760/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. марта 2020.
године да се др Алеш Попович, редовни професор Економског
факултета Универзитета у Љубљани изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јуна 2020. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1281/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог
Економског факултета, број: 758/1 и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука од 1. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Јурица Павичић, редовни професор на
Економском факултету Свеучилишта у Загребу, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
758/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. марта 2020.
године да се др Јурица Павичић, редовни професор на Економском
факултету Свеучилишта у Загребу изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јуна 2020. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1283/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог
Економског факултета, број: 761/1 и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука од 1. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Божидар Јаковић, ванредни професор на
Економском факултету Свеучилишта у Загребу, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
761/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. марта
2020. године да се др Божидар Јаковић, ванредни професор на
Економском факултету Свеучилишта у Загребу изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јуна 2020. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1280/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), члана 43 став 1 тачка 40 Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
201/18, 207/19 и 213/20) и члана 4 Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 135/07, 178/14) а на предлог
Економског факултета, број: 762/1 и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука од 1. јуна 2020. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Марио Спремић, редовни професор на
Економском факултету Свеучилишта у Загребу, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
762/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 11. марта 2020.
године да се др Марио Спремић, редовни професор на Економском
факултету Свеучилишта у Загребу изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јуна 2020. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јун 2020. године; Број: 61202-1279/3-20)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 132 став 1 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018),
члана 17 став 6 Правилника о вредновању страних студијских
програма и признавању страних високошколских исправа ради
наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
187/16 и 199/17), а по жалби Ксеније (Љвовна) Саркисове на
Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-2971/4-18 од 7. октобра 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Ксеније (Љвовна) Саркисове на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-2971/4-18 од 07.10.2019. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа која одговара нивоу
интегрисаних основних и мастер академских студија стечена
на високошколској установи Московски државни универзитет
економије, статистике и информатике (МЕСИ), Москва, Руска
Федерација, која је под бр. 107706 0028593 издата 01.07.2015.
године на име Ксенија (Љвовна) Саркисова.
Овим признавањем Ксенија (Љвовна) Саркисова стекла је право
на наставак образовања на Универзитету у Београду – Економски
факултет, студијски програм мастер академских студија Пословно
управљање – 60 ЕСПБ бодова, уколико испуни услове уписа и
рангира се на листи у оквиру одобреног броја за упис студената.
Просечна оцена на претходном 9,31 (девет и 31/100), а број
признатих бодова у систему ЕСПБ је 300.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратила се Ксенија (Љвовна)
Саркисова, рођена 25.12.1992. године у Евгекиноту, Чукотка,
Руска Федерација, захтевом за признавање високошколске
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исправе стечене на страној високошколској установи Московски
државни универзитет економије, статистике и информатоике
(МЕСИ), Москва, Руска Федерација а, на којој је именована
савладала студијски програм који одговара нивоу интегрисаних
основних и мастер академских студија и стекла звање економиста,
специјалиста за опорезивање.
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и
вредновања страног студијског програма. По прибављању података
о акредитованости стране високошколске установе на којој је
исправа стечена и студијског програма који је подносилац захтева
савладала, Комисија за вредновање страних студијских програма
и признавање страних високошколских исправа Универзитета у
Београду је, утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну
процену студијског програма, донела одлуку о вредновању страног
студијског програма, бр. 06-61301-2971/2-18 од 07.06.2019. године.
Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију,
достављена Економском факултету, који је размотрио све списе
предмета и констатовао да је подносилац захтева стекла довољно
знања и вештина и да су испуњени услови за признавање стране
високошколске исправе ради наставка образовања. Комисија
Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку о
признавању, бр. 06-61301-2971/4-18.
На наведену Одлуку именована је уложила жалбу бр. 0661301-3442/6-19, од 22.10.2019. године, са молбом да да се још
једном провери просечна оцена на претходним нивоима високог
образовања.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
13.11.2019. године разматрана је жалба кандидата и констатовано
да је Економски факултет у обавези да, узевши у обзир наводе
жалбе кандидаткиње, поново израчуна просечну оцену коју је
канидаткиња остварила на претходном нивоу високог образовања.
Факултет је упутио Универзитету у Београду допис у којем
је наведено да просечна оцена на претходном нивоу високог
образовања усклађена са системом образовања Републике Србије
износи 9,31 (девет и 31/100).
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На седници Сената Универзитета у Београду, одржана
11.03.20209. године, утврђено је да постоје основи за преиначавање
Одлуке Комисије Универзитета, те је једногласно усвојена одлука
као у диспозитиву.
(Београд, 19. март 2020. године; Број: 06-61301-2971/8-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 132 став 1 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018),
члана 17 став 6 Правилника о вредновању страних студијских
програма и признавању страних високошколских исправа ради
наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду”, бр.
187/16 и 199/17), а по жалби Михајла (Радивоје) Илића на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних студијских
програма и признавање страних високошколских исправа, бр. 0661301-3442/5-19 од 10. децембра 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 11. марта 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Михајла (Радивоје) Илића на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-3442/5-19 од 10. децембра 2019. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа првог степена
студија, стечена на страној високошколској установи Руски
државни универзитет за нафту и гас (Национални истраживачки
универзитет) И.М. Губкин, Москва, Руска Федерација, која је под
бр. 107704 0126948 издата 21.06.2018. године на име Михајло
(Радивоје) Илић.
Овим признавањем Михајло (Радивоје) Илић стекао је право
на наставак образовања на Универзитету у Београду – Рударскогеолошки факултет, студијски програм мастер академских студија
Инжењерство нафте и гаса – 60 ЕСПБ бодова, уколико испуни
услове уписа и рангира се на листи у оквиру одобреног броја за
упис студената.
Просечна оцена усклађена са системом високог образовања
Републике Србије је 7,66 (седам и 66/100), а број признатих бодова
у систему ЕСПБ је 240.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратио се Михајло (Радивоје)
Илић, рођен 28.10.1995. године у Београду, Република Србија,

Година LVIII, број 215, 10. јул 2020.
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захтевом за признавање високошколске исправе стечене на страној
високошколској установи Руски државни универзитет за нафту и
гас (Национални истраживачки универзитет) И.М. Губкин, Москва,
Руска Федерација, на којој је именовани савладао студије првог
степена и стекао звање бакалавр, област Нафтни и гасни послови.
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања
и вредновања страног студијског програма. По прибављању
података о акредитованости стране високошколске установе на
којој је исправа стечена и студијског програма који је подносилац
захтева савладао, Комисија за вредновање страних студијских
програма и признавање страних високошколских исправа
Универзитета у Београду је, утврдивши релевантне чињенице и
обавивши стручну процену студијског програма, донела одлуку о
вредновању страног студијског програма, бр. 06-61301-3442/2-19
од 16.10.2019. године.
Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију,
достављена Рударско-геолошком факултету, који је размотрио
све списе предмета и констатовао да је подносилац захтева стекао
довољно знања и вештина и да су испуњени услови за признавање
стране високошколске исправе ради наставка образовања. Комисија
Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку о
признавању, бр. 06-61301-3442/5-19.
На наведену Одлуку именовани је уложио жалбу бр. 06-613013442/6-19, од 08.01.2020. године, са молбом да да се још једном
провери просечна оцена на основним академским студијама.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
22.01.2020. године разматрана је жалба кандидата и констатовано
да је Рударско-геолошки факултет у обавези да, узевши у обзир
наводе жалбе кандидата, поново израчуна просечну оцену коју
је канидат остварио на претходном нивоу високог образовања.
Факултет је упутио Универзитету у Београду допис у којем
је наведено да просечна оцена на претходном нивоу високог
образовања усклађена са системом образовања Републике Србије
износи 7,66 (седам и 66/100).
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На седници Сената Универзитета у Београду, одржана
11.03.20209. године, утврђено је да постоје основи за преиначавање
Одлуке Комисије Универзитета, те је једногласно усвојена одлука
као у диспозитиву.
(Београд, 19. март 2020. године; Број: 06-61301-3442/9-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

