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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 Економског факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, 
донео је 

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

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

за школску 2020/2021. годину

УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују 
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2020/2021. годину:

– У складу са предлогом Економског факултета на основне 
академске студије Економија, пословно управљање и статистика 
180 ЕСПБ, уписаће се 600 студената.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-2240/4)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 став 1 тачка 20 Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18, 207/19 
и 213/20), а у вези са чланом 13 Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16, 195/16, 199/17 и 
203/18), на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, доноси

О Д Л У К У

1. Утврђује се допуна Листе часописа који се вреднују у 
поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-
хуманистичких наука.

2. Саставни део ове одлуке је листа часописа коју чине 
предлози факултета из групације друштвено-хуманистичких 
наука.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1860/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 за интердисциплинарне, 
мултидисциплинаре и трансдисциплинарне студије број: 06-
148/818/4-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 08. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОФИЗИКА (180 ЕСПБ)

Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Павле Анђус, Биолошки факултет, председник 
2. др Ксенија Радотић, научни саветник, ИМСИ, заменик председника
3. проф. др Небојша Милошевић, Медицински факултет 
4. проф. др Зоран Николић, Физички факултет 
5. проф. др Милош Мојовић, Факултет за физичку хемију 
6. проф. др Марко Ђорђевић, Билошки факултет 
7. проф. др Златко Гиба, Биолошки факултет

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2240/818/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 за интердисциплинарне, 
мултидисциплинаре и трансдисциплинарне студије број: 06-
148/819/5-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 08. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА MУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: „Религија у друштву, култури 

и европским интеграцијама“ (120 ЕСПБ).

Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Раде Кисић, Православни богословски факултет 
(председник) 
2. проф. др Јелена Ердељан, Филозофски факултет (заменик 
председника) 
3. доц. др Далибор Ђукић, Правни факултет
4. проф. др Владан Таталовић, Православни богословски факултет

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 612-2240/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43 тачка 57 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
у складу са чл. 20 ст. 1 Правилника о стандардима и поступцима 
за обезбеђивање квалитета („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 174/13) и чл. 6 ст. 1 Правилника о самовредновању („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 142/08), а на предлог Одбора за 
обезбеђење и унапређење квалилета Универзитета у Београду, 
садржан у Одлуци број 06-2263/2-20 од 30. јуна 2020. године, Сенат 
Универзитета у Београду на седници одржаној 8. јула 2020. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

I За чланове Комисије за самовредновање Универзитета у 
Београду именују се:
1. проф. др Петар Булат, проректор Универзитета у Београду;
2. проф. др Нада Ковачевић, Универзитет у Београду – 
Фармацеутски факултет;
3. проф. др Јелица Протић, Универзитет у Београду – 
Електротехнички факултет;
4. проф. др Љиљана Дамјановић – Василић, Универзитет у 
Београду – Факултет за физичку хемију;
5. проф. др Младен Милошевић, Универзитет у Београду – 
Факултет безбедности;
6. Марија Костадиновић, стручна служба Ректората
7. Биљана Косановић, стручна служба Ректората
8. Невена Аранђеловић, стручна служба Ректората
9. Владимир Смуђа, студент
10. Матија Васић, студент

II Ради спровођења самовредновања студијских програма 
студија при Универзитету у Београду, поред чланова из става 1. 
ове одлуке, за чланове Комисије за самовредновање именују се и 
руководиоци студијских програма, и то:
– проф. др Александар Седмак, 
– проф. др Дејан Поповић, 
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– проф. др Павле Анђус, 
– проф. др Владан Девеџић, 
– проф. др Брана Јеленковић, 
– проф. др Драган Симеуновић, 
– проф. др Зоран Крстић, 
– проф. др Раде Кисић, 
– проф. др Вера Спасеновић,
– проф. др Лука Поповић, 
– проф. др Драган Симић, 
– проф. др Наташа Петровић

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-2263/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 58 ст. 2 т. 3 Статутa Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
а на предлог Студентског парламента Универзитета у Београду, 
садржан у Одлуци бр. 06-2321/2-20, од 7. јула 2020. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, 
донео је

О Д Л У К У

I

ИМЕНУЈУ СЕ Драгана Славковић, студенткиња Рударско-
геолошког факултета Универзитета у Београду и Илија Тодоровић, 
студент Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 
Београду за чланове Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета 
Универзитета у Београду из реда студената.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-06-2321/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2078/2-20 од 1. јула 2020. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских 
студија Грађевинарство, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се стручни назив: инжењер грађевинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма основних академских студија Грађевинарство, 
180 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2078/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2079/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских 
студија Геодезија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се стручни назив: инжењер геодезије. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма основних академских студија Геодезија, 
180 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2079/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2080/2-20 од 1. јула 2020. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских 
студија Геоинформатика, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се стручни назив: инжењер геоинформатике. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма основних академских студија Геоинформатика, 
180 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2080/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 06-
1979/5-20 од 30. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија, 
Радијациони терапеут, обима 120 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер радијациони 
терапеут.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 24. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
из тачке 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће 
Факултета на седници одржаној 15. јуна 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 30. 
јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 612-2181/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2102/3-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија: „Просторно планирање“ (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма мастер академских студија Просторно 
планирање, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. 
године. Измене се односе на усклађивање са новим стандардима 
за акредитацију студијских програма. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских 
програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и трансди-
сциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 2102/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2081/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Грађевинарство, 120 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер грађевинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Грађевинарство, 
120 ЕСПБ, Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2081/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду14

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2082/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Геодезија, 120 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер геодезије. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Геодезија, 120 
ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2082/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2083/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Геоинформатика, 120 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 
1 ове Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер 
геоинформатике. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Геоинформатика, 
120 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2083/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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-
2040/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Дигитално процесно инжењерство (Digital Process Engineering), 60 
ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер технологије 
(Master Engineer of Technology).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог студијског 
програма мастер академских студија Дигитално процесно инже-
њерство (Digital Process Engineering), 60 ЕСПБ, на српском и 
енглеском језику, Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог студијског програма на седници одржаној 28. маја 2020. год. 

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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2040/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2066/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Електронско пословање, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер информационих 
система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Електронско 
пословање, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог студијског програма на седници одржаној 24. јуна 2020. 
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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2066/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2069/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Информационо инжењерство, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер информационих 
система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Информационо 
инжењерство, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог студијског програма на седници одржаној 25. јуна 2020. 
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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2069/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2067/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Финансијско инжењерство, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер организационих 
система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Финансијско 
инжењерство, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог студијског програма на седници одржаној 25. јуна 2020. 
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 изрeци

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2067/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2070/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Инжењерски менаџмент, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер организационих 
наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Инжењерски 
менаџмент, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог студијског програма на седници одржаној 24. јуна 2020. 
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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2070/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2071/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
ИСиТ менаџмент, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер информационих 
система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија ИСиТ менаџмент, 
60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 25. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2071/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2072/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Менаџмент људских ресурса, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер менаџер.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Менаџмент 
људских ресурса, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог студијског програма на седници одржаној 24. 
јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2072/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2073/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Организација и менаџмент консалтинг, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер организационих 
наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Организација и 
менаџмент консалтинг, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог студијског програма на седници одржаној 25. 
јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2073/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2076/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Стратешки маркетинг и комуникације, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер организационих 
наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Стратешки 
маркетинг и комуникације, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2076/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2077/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Управљање пројектима и инвестицијама, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се академски назив: мастер инжењер организационих 
наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма мастер академских студија Управљање 
пројектима и инвестицијама, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2077/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-1462/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет, а изводиће се и на 
Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у 
Бања Луци и Универзитету у Сарајеву.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке, стиче се академски назив: мастер инжењер шумарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет („Факултет“) је дана 3. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма мастер академских студија Ерозија земљишта и 
превенција од бујичних поплава, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 26. фебруара 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1462/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2061/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академ-
ских студија Електронско пословање и Јава технологије, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 
1 ове Одлуке стиче се стручни назив: специјалиста инжењер 
информационих система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма специјалистичких академских студија 
Електронско пословање и Јава технологије, 60 ЕСПБ. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2061/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2057/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академ-
ских студија Информациони системи и технологије, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 
1 ове Одлуке стиче се стручни назив: специјалиста инжењер 
информационих система.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. 
јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма специјалистичких академских 
студија Информациони системи и технологије, 60 ЕСПБ. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2057/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2063/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
академских студија Менаџмент и организација, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 
1 ове Одлуке стиче се стручни назив: специјалиста инжењер 
организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма специјалистичких академских студија 
Менаџмент и организација, 60 ЕСПБ. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници 
одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2063/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2057/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Информациони системи и технологије, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 
ове Одлуке стиче се научни назив: доктор наука – информациони 
системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. 
јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма докторских академских студија 
Информациони системи и технологије, 180 ЕСПБ. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2057/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2058/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Менаџмент и организација, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се научни назив: доктор наука – организационе науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма докторских академских студија Менаџмент 
и организација, 180 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог студијског програма на седници одржаној 24. 
јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2058/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2059/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских 
студија Оптимизација и аналитика, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 ове 
Одлуке стиче се научни назив: доктор наука – организационе науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма докторских академских студија Оптимизација 
и аналитика, 180 ЕСПБ. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог студијског програма на седници одржаној 24. јуна 2020. 
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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2059/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2060/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских сту-
дија Софтверско инжењерство и електронско пословање, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из тачке 1 
ове Одлуке стиче се научни назив: доктор наука – информациони 
системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма докторских академских студија Софтверско 
инжењерство и електронско пословање, 180 ЕСПБ. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2060/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2065/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Менаџмент и организација, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских 
студија Менаџмент и организација, 240 ЕСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00168/2014-04 од 9. 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 25. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2065/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2064/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних ака- 
демских студија Информациони системи и технологије, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских студија 
Информациони системи и технологије, 240 ЕСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-01609/2017-04 од 25. августа 2017. 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 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2064/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („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: 61201-1984/2-20 од 29. јуна 
2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Студије наука безбедности, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је дана 24. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-
00070/2014-04 од 12. децембра 2014. године. Измене се односе 
на измене назива и статуса поједних предмета, увођење новог 
обавезног предмета „Безбедносни ризици и катастрофе”, као 
и неколико нових изборних предмета: „Сајбер безбедност”, 
„Обавештајне студије”, „Геопросторни подаци у систему одбране”, 
„Стратешке студије”, „Рат и цивилизација”, „Стратегија и 
технологија”, „Геополитика светских региона” и „Заштита од 
природних и антропогених катастрофа”.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 19. јуна 
2020. године. 
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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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1984/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2056/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Металуршко инжењерство, 240 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма основних 
академских студија Металуршко инжењерство, 240 EСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 9. маја 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2056/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2055/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Хемијско инжењерство, 240 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских 
студија Хемијско инжењерство, 240 EСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 9. 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2055/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2054/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Инжењерство материјала, 240 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских 
студија Инжењерство материјала, 240 EСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 28. 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2054/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2053/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 
240 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских студија 
Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 240 EСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 9. маја 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2053/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2052/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Инжењерство заштите животне средине, 240 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских 
студија Инжењерство заштите животне средине, 240 EСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 9. априла 2014. године. Измене се 
односе на усклађивање са новим стандардима за акредитацију сту-
дијских програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је пре-
длог студијског програма на седници одржаној 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2052/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 61201-1894/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Богословско катихетски програм, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Православни богословски факултет је дана 22. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00034/2014-04 од 
20. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1894/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 61201-1894/3-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија, Богословско пастирски програм, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Православни богословски факултет је дана 22. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00034/2014-04 од 
20. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. 

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1894/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 216, 24. јул 2020. 45

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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2099/3-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија: „Демографија“ (240 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Демографија, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-2099/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2098/3-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија: „Просторно планирање“ (240 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Просторно планирање, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-2098/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2097/2-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија: „Туризмологија“ (240 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма основних академских студија Туризмологија, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 06-2097/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2007/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Географија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 25. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских студија 
Географија, 240 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00205/2014-04 од 
11. јула 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 11. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2007/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2007/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Геопросторне основе животне средине, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 25. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма основних академских 
студија Геопросторне основе животне средине, 240 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 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 11. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2007/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2029/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биологија, 240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 24. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма основних академских студија 
Биологија, 240 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00795/2016-06 од 8. 
јула 2016. године. Измене се односе на увођење једног изборног 
предмета у последњем блоку изборности (IV година, летњи 
семестар), под називом: „Екологија и климатске промене“ (4 
ЕСПБ 2+2). Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 19. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2029/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 61201-1746/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Језик, књижевност, култура, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 9. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-
00440/2015-06 од 26. фебруара 2016. године. Измене се односе 
на увођење два нова предмета: „Интеркултурална прагматика за 
слависте и србисте“ и „Корпусна лингвистика у оквиру русистичких 
истраживања“ (наставник: проф. др Радослава Трнавац).

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 25. септембра 2019. године. 

Веће групације 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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1746/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 61201-1745/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Српска књижевност, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Филолошки факултет је дана 5. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског 
програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00600/2014-04 од 
6. фебруара 2015. године. Измене се односе на увођење три нова 
предмета: „Интермедијалност у настави књижевности“, „Политика 
модернистичког романа у српској и хрватској послератној 
књижевности“ и „Вербална музика српске и светске књижевности“.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 25. септембра 2019. год.

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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1745/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2074/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Пословна аналитика, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Пословна аналитика, 60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-
00168/2014-04 од 9. маја 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 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2074/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2075/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
мастер академских студија Софтверско инжењерство и вештачка 
интелигенција, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција, 60 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02506/2014-04 од 23. јануара 2015. 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 24. јуна 2020. год. 

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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2075/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2068/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Информациони системи и технологије, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Информациони системи и технологије, 60 ЕСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-746/2008-04 од 20. јуна 2008. 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 24. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2068/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре 
и трансдисциплинарне студије број: 06-148/819/3-20 од 2. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 08. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Религија у друштву, култури и европским 
интеграцијама“ (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Веће за студије при Универзитету је дана 24. фебруара 
2020. године поднело Универзитету у Београду предлог измена 
и допуна студијског програма мастер академских студија 
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама, који 
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-00928/2012-04 од 07. јуна 2013. године. 
Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. Већа за интердисциплинарне, 
мултидисциплинаре и трансдисциплинарне утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 02. јула 
2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Већа за студије при 
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Универзитету и предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-819/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2051/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Металуршко инжењерство (Metallurgical Engi-
neering), 60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Металуршко инжењерство (Metallurgical Engineering), 60 ЕСПБ, на 
српском и енглеском језику, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02711/2013-04 од 
9. маја 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2051/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2050/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Хемијско инжењерство (Chemical engineering), 
60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма мастер 
академских студија Хемијско инжењерство (Chemical engineer-
ing), 60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 9. 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2050/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2049/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство материјала (Materials Engineer-
ing), 60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство материјала (Materials Engineer-
ing), 60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 28. 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2049/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 
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: 61201-2048/2-20 од 
1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија 
(Biochemical Engineering and Biotechnology), 60 ЕСПБ, на српском 
и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је 
дана 10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду 
предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
мастер академских студија Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија (Biochemical Engineering and Biotechnology), 
60 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 
612-00-02711/2013-04 од 9. маја 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 
28. маја 2020. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског 
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програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у 
изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2048/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2047/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство заштите животне средине (Envi-
ronmental Engineering), 60 EСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Инжењерство заштите животне средине (Environmental Engineer-
ing), 60 EСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02053/2016-04 од 23. септембра 2016. 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2047/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 06-
1979/4-20 од 30. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија – Јавно здравље (Master of public health), на 
српском и енглеском језику, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 24. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-01519/2013-04 од 23. маја 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 15. јуна 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 30. 
јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 612-2181/2-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2087/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Грађевинарство, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Грађевинарство, 60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02732/2013-04 од 
28. 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. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2087/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2102/3-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Демографија“ (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. го-
дине поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма мастер академских студија Демографија, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. год.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2102/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2102/4-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Туризмологија“ (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Географски факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма мастер академских студија Туризмологија, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-00205/2014-04 од 11. јула 2014. године. Измене се односе 
на усклађивање са новим стандардима за акредитацију студијских 
програма. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 11. јуна 2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2102/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2008/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Геопросторне основе животне средине, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 25. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Геопросторне основе животне средине, 60 ЕСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00205/2014-04 од 11. јула 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 11. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2008/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2008/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Географија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 25. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Географија, 60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00205/2014-04 од 
11. јула 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 11. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2008/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2030/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Професор екологије и заштите животне средине, 
60 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 24. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма мастер академских студија Професор екологије 
и заштите животне средине, 60 EСПБ, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00795/2016-
06 од 15. јула 2016. године. Измене се односе на заједнички обавезни 
предмет „Психологија“ (МПБ-О4) из психолошког блока. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на 
седници одржаној 19. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2030/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2030/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Професор биологије, 60 EСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 24. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма мастер академских студија Професор 
биологије, 60 EСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00795/2016-06 од 
15. јула 2016. године. Измене се односе на заједнички обавезни 
предмет „Психологија“ (МПБ-О4) из психолошког блока. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 19. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2030/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду72

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2030/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Екологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 24. јуна 2020. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма мастер академских студија Екологија, 
60 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета бр. 612-00-00795/2016-06 од 8. јула 2016. 
године. Измене се односе на увођење једног изборног предмета, под 
називом: „Моделовање ареала еколошких ниша“ (4 ЕСПБ 2+2, летњи 
семестар). Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 19. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2030/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2030/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Молекуларна биологија и физиологија, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет („Факултет“) је дана 24. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма мастер академских студија 
Молекуларна биологија и физиологија, 60 ЕСПБ, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. Измене се односе на 
увођење новог мастер модула, под називом: „Геномика“. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 19. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2030/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду74

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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/2036/2-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: „Унутрашња архитектура“ (120 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Архитектонски факултет („Факултет”) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог измена 
и допуна студијског програма мастер академских студија 
Унутрашња архитектура, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02696/2013-04 од 
04. јула 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма у складу са стандардима за акредитацију 
студијских програма, на седници одржаној 26. маја 2020. године.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2036/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2037/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Архитектура (Architecture), 300 
ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 29. маја 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма интегрисаних академских 
студија Архитектура (Architecture), 300 ЕСПБ, на српском и 
енглеском језику, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02696/2013-04 од 
20. јуна 2014. године. Измене се односе на усклађивање са новим 
стандардима за акредитацију студијских програма. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 26. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2037/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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: 06-
1979/8-20 од 30. јуна 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија - Медицинске науке, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 24. јуна 2020. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, 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. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 15. јуна 2020. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 30. 
јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 612-2181/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре 
и трансдисциплинарне студије број: 06-148/2096/2-20 од 2. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 08. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија: „Енергетска ефикасност, 
одржавање и процена вредности објеката у високоградњи“ (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Грађевински факултет („Факултет”) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог измена и 
допуна студијског програма специјалистичких академских 
студија Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности 
објеката у високоградњи, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-01021/2014-04 
од 28. марта 2014. године. Измене се односе на усклађивање 
са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 26. јуна 
2020. године. 

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2096/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2032/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и 
зелена архитектура.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 29. маја 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма специјалистичких академских студија 
Енергетски ефикасна и зелена архитектура, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-01147/2017-06 од 12. јануара 2018. године. Измене се односе на 
допуну листе изборних предмета предметом: „Савремени принципи 
пројектовања фасадних отвора“. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог студијског програма на седници одржаној 26. 
маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2032/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2033/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија Урбана обнова – Градови у 
новом миленијуму, 60 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је дана 29. маја 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма специјалистичких академских студија 
Урбана обнова – Градови у новом миленијуму, 60 ЕСПБ, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02696/2013-04 од 23. маја 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 техничко-технолошких наука размотрило 
је предлог Факултета и предложило Сенату доношење студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2033/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије број: 06-148/819/3-20 од 2. јула 2020. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08. јула 
2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија: „Биофизика“ (180 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове одлуке 
је Универзитет у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Веће за студије при Универзитету је дана 24. фебруара 2020. 

године поднело Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма докторских академских студија: „Биофизика“, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-00275/2013-04 од 18. јануара 2013. године. 
Измене се односе на усклађивање са новим стандардима за 
акредитацију студијских програма. Већа за интердисциплинарне, 
мултидисциплинаре и трансдисциплинарне утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 02. јула 2020. год.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и транс-
дисциплинарне студије размотрило је предлог Већа за студије 
при Универзитету и предложило Сенату доношење студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-819/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду82

На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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-
2046/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма доктор-
ских академских студија Хемија (Chemistry), 180 ЕСПБ, на српском 
и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма докторских академских студија 
Хемија (Chemistry), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2046/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2045/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Металуршко инжењерство (Metal-
lurgical engineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма докторских 
академских студија Металуршко инжењерство (Metallurgical en-
gineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2045/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2044/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Хемијско инжењерство (Chemical 
engineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма докторских 
академских студија Хемијско инжењерство (Chemical engineer-
ing), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2044/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2043/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Инжењерство материјала (Materi-
als engineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 
10. јуна 2020. године поднео Универзитету у Београду предлог 
за доношење измена и допуна студијског програма докторских 
академских студија Инжењерство материјала (Materials engineer-
ing), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-
00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2043/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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-
2042/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија 
(Biochemical Engineering and Biotechnology), 180 EСПБ, на српском 
и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма докторских академских студија 
Биохемијско инжењерство и биотехнологија (Biochemical Engineering 
and Biotechnology), 180 EСПБ, на српском и енглеском језику, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2042/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 
 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2041/2-20, од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Инжењерство заштите животне средине (Envi-
ronmental Engineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет („Факултет“) је дана 10. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма докторских академских 
студија Инжењерство заштите животне средине (Environmen-
tal Engineering), 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02711/2013-04 од 4. јула 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 28. маја 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2041/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („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: 61201-1762/2-20 од 29. јуна 
2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Теологија, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Православни богословски факултет је дана 10. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог измена и допуна 
студијског програма из тачке 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00034/2014-04 од 20. марта 2015. године. Измене се састоје 
из увођења нових предмета: „Богослужбени извори византијског 
литургијског типа“, „Теологија посланицâ апостола Павла“, „Стари 
завет и митови“ и „Патристичка Космологија“, затим уместо 
предмета „Латински црквени писци у позној антици“ уводи се 
предмет „Савремена еклисиологија у екуменском контексту“ и 
испуњавању услова за ментора др Србољуба Убипариповића и др 
Порфирија Перића.

Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седницама одржаним 30. 
септембра и 27. децембра 2019. године. 



Година LVIII, број 216, 24. јул 2020. 89

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, 8. јул 2020. године; Број: 61201-1762/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2085/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Геодезија и геоинформатика, 180 
ЕСПБ, на српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма докторских академских 
студија Геодезија и геоинформатика, 180 ЕСПБ, на српском 
и енглеском језику, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02732/2013-04 од 9. 
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 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2085/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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: 61201-2084/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Грађевинарство, 180 ЕСПБ, на 
српском и енглеском језику.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је дана 29. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма докторских академских студија 
Грађевинарство, 180 ЕСПБ, на српском и енглеском језику, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
бр. 612-00-02732/2013-04 од 9. 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 26. јуна 2020. 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2084/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19), 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 природно-математичких наука, 
бр: 61201-2009/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Геонауке, 180 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из тачке 1 ове Одлуке 
је Универзитет у Београду – Географски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет („Факултет“) је дана 25. јуна 2020. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма докторских академских 
студија Геонауке, 180 ЕСПБ, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00205/2014-04 
од 31. октобра 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 11. јуна 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 изрeци.

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61201-2009/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58 став 3 тачка 2 Закона о високом 
образовању („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 за интердисциплинарне, мултидисциплинаре 
и трансдисциплинарне студије број: 06-148/2038/2-20 од 2. 
јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 08. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија: „Архитектура и урбанизам“ (180 
ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Архитектонски факултет („Факултет”) је дана 26. јуна 
2020. године поднео Универзитету у Београду предлог измена 
и допуна студијског програма докторских академских студија 
Архитектура и урбанизам, који је акредитован одлуком Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02696/2013-04 
од 05. септембар 2014. године. Измене се односе на усклађивање 
са новим стандардима за акредитацију студијских програма. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 05. јуна 
2020. године. Студијски програм се акредитује за извођење на 
српском и енглеском језику.

Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинаре и 
трансдисциплинарне студије размотрило је предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 08. јул 2020. године; Број: 06-2038/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19 и 213/20), члана 4 став 3 и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 213/20), 
на предлог Електротехничког факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Бранку Ковачевићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Електротехнички факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правилником о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса предвиђено је да Сенат Универзитета 
додељује звање професор емеритус посебном одлуком редовном 
професору у пензији, који је обављао функцију ректора Универзитета, 
уз његову сагласност, мимо укупног броја професора емеритуса 
који ће бити бирани за ту школску годину, на иницијативу матичног 
факултета, по поступку прописаном за избор професора емеритуса.

Електротехнички факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Бранку Ковачевићу, редовном 
професору у пензији, који је обављао функцију ректора у периоду 
од 2006. до 2012. године, додели звање професор емеритус. 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 1235/6-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18, 207/19 и 213/20), члана 4 став 3 и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 213/20), 
на предлог Медицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Владимиру Бумбаширевићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Медицински факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правилником о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса предвиђено је да Сенат Универзитета 
додељује звање професор емеритус посебном одлуком редовном 
професору у пензији, који је обављао функцију ректора Универзитета, 
уз његову сагласност, мимо укупног броја професора емеритуса 
који ће бити бирани за ту школску годину, на иницијативу матичног 
факултета, по поступку прописаном за избор професора емеритуса.

Медицински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Владимиру Бумбаширевићу, редовном 
професору у пензији, који је обављао функцију ректора у периоду 
од 2012. до 2018. године, додели звање професор емеритус. 

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 1235/5-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 
213/20), a на предлог Грађевинског факултета, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Драгану Буђевцу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Грађевински факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Драгану Буђевцу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној електронским путем 27. маја 2020. године, 
образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: др Владан 
Кузмановић, редовни професор, др Златко Марковић, редовни 
професор, др Бошко Стевановић, редовни професор и др Снежана 
Маринковић, редовни професор, сви са Грађевинског факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Драгану Буђевцу, дана 19. јуна 2020. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 19. јуна 2019. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 478/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 
213/20), a на предлог Фармацеутског факултета, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Даници Агбаба, редовном професору Универзитета 
у Београду – Фармацеутски факултет, у пензији, додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Даници Агбаба, редовном 
професору у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној електронским путем 27. маја 2020. године, 
образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: др Зорица 
Вујић, редовни професор, др Гордана Поповић, редовни професор, 
др Владимир Савић, редовни професор, др Слађана Шобајић, 
редовни професор и др Нада Ковачевић, редовни професор, сви са 
Фармацеутског факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Даници Агбаба, дана 12. јуна 2020. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 19. јуна 2019. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 1211/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 
213/20), на предлог Медицинског факултета, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Марку Бумбаширевићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Медицински факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Марку Бумбаширевићу, редовном професору 
у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној електронским путем 27. маја 2020. године, 
образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: академик 
Небојша Лалић, редовни професор, академик Предраг Пешко, 
редовни професор, др Александар Лешић, редовни професор, 
др Радован Манојловић, редовни професор и др Иван Пауновић, 
редовни професор, сви са Медицинског факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Марку Бумбаширевићу дана 15. јуна 2020. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 19. јуна 2019. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 1235/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 
213/20), на предлог Медицинског факултета, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Небојши Радуновићу, редовном професору 
Универзитета у Београду – Медицински факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Небојши Радуновићу, редовном професору 
у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној електронским путем 27. маја 2020. године, 
образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: др Александар 
Стефановић, редовни професор, др Жељко Миковић, редовни 
професор, др Снежана Плешинац, редовни професор и др Бранка 
Николић, редовни професор, сви са Медицинског факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Небојши Радуновићу, дана 11. јуна 2020. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 19. јуна 2019. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 1234/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 78 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), члана 147 став 3 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18, 207/19 и 213/20) и члана 8 Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитетa у Београду", број 206/18 и 
213/20), на предлог Филолошког факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Предрагу Пиперу, редовном професору Универзи-
тета у Београду – Филолошки факултет, у пензији, додељује се 
звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Предрагу Пиперу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној електронским путем 27. маја 2020. године, 
образовао је Стручну комисију за припрему реферата са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус у саставу: др Ксенија 
Кончаревић, редовни професор, др Корнелија Ичин, редовни 
професор, др Људмила Поповић, редовни професор, др Рајна 
Драгићевић, редовни професор и др Александра Вранеш, сви са 
Филолошког факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Предрагу Пиперу, дана 15. јуна 2020. године.  

Реферат са предлогом одлуке објављен је на сајту Универзитета 
у Београду дана 19. јуна 2019. године уз напомену да увид јавности 
траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 8. jул 2020. године; Број: 4595/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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 Електротехничког факултета, бр: 1933/9 од 5. јуна 2020. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02-05 
бр: 61202-1808/2-20 од 15. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Слободан Петричевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички 
факултет, за ужу научну област Физичка електроника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Електротехнички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је 
дана 25. децембра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Физичка електроника, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. фебруара 2020. 
године, на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 5. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слободан Петричевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 8. јуна 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 8. јуна 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
15. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Слободан Петричевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1808/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10229/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1945/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Александар Вуксановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија), 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александар Вуксановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Александар 
Вуксановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1945/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10411/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1952/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Микробиологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Александра Кнежевић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 19. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Александра 
Кнежевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1945/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 6432/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1954/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Горан Станковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 4. септембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. фебруара 2020. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Горан Станковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Горан 
Станковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1954/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10194/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1946/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Данијела Вучевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патолошка физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Патолошка физиологија, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 24. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Данијела Вучевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Данијела 
Вучевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1946/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Медицинског факултета, бр: 6089/2 од 17. јуна 2020. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-02 бр: 61202-
1995/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Данијела Крстић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хемија у медицини.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 4. 
септембра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемија 
у медицини, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. 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 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Данијела Крстић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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 25. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
2. јула 2020. године дало је мишљење да се др Данијела Крстић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1995/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10377/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1950/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Дејана Јовановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Неурологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејана Јовановић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 19. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Дејана 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1950/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 6036/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1944/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Драгана Вујић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 4. септембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Педијатрија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Вујић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 19. јуна 2020. године доставио Универзитету 
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета 23. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Драгана 
Вујић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1944/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10266/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1949/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија-васкуларна хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгослав Ненезић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Драгослав 
Ненезић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1949/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Медицинског факултета, бр: 2960/2 од 17. јуна 2020. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-02 бр: 61202-
1996/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Кристина Гопчевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хемија у медицини.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 17. 
априла 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хемија у 
медицини, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 21. 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 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Кристина Гопчевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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 25. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
2. јула 2020. године дало је мишљење да се др Кристина Гопчевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1996/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10374/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1951/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Милан Јовановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (пластична хирургија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (пластична 
хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Јовановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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 23. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Милан 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1951/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10265/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1948/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија-васкуларна хирургија), због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ненад Илијевски изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Ненад 
Илијевски може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1948/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 6215/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1953/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сања Мазић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 4. септембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицинска физиологија, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. фебруара 2020. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сања Мазић изабере у звање редовног 
професора.



Гласник Универзитета у Београду132

Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Сања 
Мазић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1953/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10160/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1947/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Силвио Де Лука, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Патолошка физиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Патолошка физиологија, због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. фебруара 2020. 
године, на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Силвио Де Лука изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Силвио 
Де Лука може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1947/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 6431/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1955/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Синиша Стојковић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 4. септембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. фебруара 2020. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Синиша Стојковић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Синиша 
Стојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1955/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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”, број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), 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 Медицинског факултета, бр: 10306/2 од 17. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 бр: 
61202-1956/2-20 од 29. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Славко Томић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет („Факултет“) је 18. децембра 2019. 
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија), 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. фебруара 2020. године, 
на сајту и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Славко Томић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је 19. јуна 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. јуна 2020. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 29. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Славко 
Томић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1956/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Медицинског факултета, бр: 6441/2 од 17. јуна 2020. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, 02-02 бр: 61202-
1994/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Сузана Цвјетићанин, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хумана генетика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет (у даљем тексту Факултет) је 4. 
септембра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хумана 
генетика, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 3. 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 17. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Сузана Цвјетићанин изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 19. јуна 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 25. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
2. јула 2020. године дало је мишљење да се др Сузана Цвјетићанин 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1994/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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, 207/19 и 213/20), 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 Пољопривредног факултета, бр. 253/1 од 25. јуна 2020. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 02-
03 бр. 61202-2177/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Блаженка Поповић за редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област: Менаџмент, организација и економика производње 
пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет („Факултет“) је дана 18. марта 
2020. године, у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, као и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област: 
Менаџмент, организација и економика производње пословних 
система пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. јуна 2020. године, 
објављивањем на огласној табли и сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној дана 25. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Блаженка Поповић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је дана 26. јуна 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 26. јуна 2020. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 1. јула 2020. године дало је мишљење да се др 
Блаженка Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2177/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Православног богословског 
факултета, бр: 0104-269/3 од 29. маја 2020. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 
61202-1841/2-20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Богдан Лубардић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Православни богословски факултет, за 
ужу научну област Хришћанска философија и религиологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Православни богословски факултет (у даљем тексту Факултет) 
је 30. децембра 2019. године, у публикацији „Политика”, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Хришћанска философија и религиологија, због истека 
изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 13. марта 2020. године и 
14. маја 2020. године, преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 29. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Богдан Лубардић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 4. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Богдан Лубардић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1841/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 216, 24. јул 2020. 145

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 Саобраћајног факултета, бр: 328/7 од 25. маја 2020. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, 02-05 бр: 61202-
1807/2-20 од 15. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Оља Чокорило, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Ваздухопловна превозна средства.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саобраћајни факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 
18. марта 2020. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Ваздухопловна превозна средства, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8. маја 2020. године, 
у библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Оља Чокорило изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 4. јуна 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 8. јуна 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
15. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Оља Чокорило може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1807/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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/5-8-ИВ-1 од 21. маја 2020. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, 02-05 
бр: 61202-1518/2-20 од 15. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Иван Јовановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу 
научну област Индустријски менаџмент.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору (у даљем тексту „Факултет“) 
је дана 5. фебруара 2020. године, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Индустријски 
менаџмент, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. марта 2020. 
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 21. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Иван Јовановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 26. 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 дана 8. јуна 2020. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
15. јуна 2020. године дало је мишљење да се др Иван Јовановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1518/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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/5-9-ИВ-1 од 31. маја 2020. 
године и мишљења Већа научних области природно-математичких 
наука, 02-04 бр: 61202-1821/2-20 од 22. јуна 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Чедомир Малуцков, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу 
научну област Физика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технички факултет у Бору (у даљем тексту „Факултет“) је 
дана 31. децембра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Физика , због потреба 
Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. фебруара 2020. 
године на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 31. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Чедомир Малуцков изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је дана 4. јуна 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 15. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној од 22. јуна 2020. године дало је мишљење да се 
др Чедомир Малуцков може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1821/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 ветеринарске медицине, бр: 01-302/2 од 
27. маја 2020. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, 02-02 бр: 61202-1825/2-20 од 2. јула 2020. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јевросима Стевановић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске 
медицине, за ужу научну област Биологија.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) 
је 9. октобра 2019. године, у публикацији „Послови”, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Биологија, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. децембра 2019. 
године, у листу „Политика“ и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 27. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јевросима Стевановић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 3. јуна 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 25. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
2. јула 2020. године дало је мишљење да се др Јевросима Стевановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1825/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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 Факултета ветеринарске 
медицине, бр: 01-304/3 од 27. маја 2020. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, 02-04 бр: 61202-
1822/2-20 од 22. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Јелена Ајтић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Физика и биофизика.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту „Факултет“) 
је дана 9. октобра 2019. године, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Физика и биофизика, 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. новембра 2019. 
године на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 27. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јелена Ајтић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет је дана 3. јуна 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 15. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној од 22. јуна 2020. године дало је мишљење да се 
др Јелена Ајтић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1822/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 спорта и физичког 
васпитања, бр: 1849/19-20 од 12. јуна 2020. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 
61202-2000/2-20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ненад Јанковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и 
рекреације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 15. јануара 2020. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 11. маја 2020. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 12. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ненад Јанковић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет је 16. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Ненад Јанковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2000/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 спорта и физичког 
васпитања, бр: 1844/19-20 од 12. јуна 2020. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 
61202-2001/2-20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Роберт Ропрет, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и 
рекреације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 15. јануара 2020. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 21. маја 2020. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 12. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Роберт Ропрет изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 16. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Роберт Ропрет може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2001/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 спорта и физичког 
васпитања, бр: 1920/19-20 од 12. јуна 2020. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 
61202-1999/2-20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Снежана Радисављевић-Јанић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет спорта и 
физичког васпитања, за ужу научну област Науке физичког 
васпитања, спорта и рекреације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет спорта и физичког васпитања (у даљем тексту 
Факултет) је 18. марта 2020. године, у публикацији „Послови”, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, 
због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 28. маја 2020. године, 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 12. јуна 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Снежана Радисављевић-Јанић изабере 
у звање редовног професора.

Факултет је 16. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Снежана Радисављевић-Јанић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1999/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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 Физичког факултета, 
бр: 51/4 од 27. маја 2020. године и мишљења Већа научних области 
природно-математичких наука, 02-04 бр: 61202-1645/2-20 од 22. 
јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Андријана Жекић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну 
област Физика кондензоване материје.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Физички факултет (у даљем тексту „Факултет“) је дана 15. 
јануара 2020. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Физика кондензоване материје , 
због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. фебруара 2020. 
године на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 27. маја 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Андријана Жекић изабере у звање 
редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду162

Факултет је дана 3. јуна 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 15. јуна 2020. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној 22. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Андријана Жекић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1645/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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: 
530/1-III/1 од 30. априла 2020. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-1826/2-
20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски 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 Андрагогија, због 
истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 10. марта 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 30. априла 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Кристинка Овесни изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 5. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Кристинка Овесни може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1826/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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: 
530/1-III/2 од 30. априла 2020. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-1837/2-
20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Марко Шуица, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја српског народа у средњем веку са историјском 
географијом и старословенским језиком.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет (у даљем тексту Факултет) је 26. 
фебруара 2020. године, у публикацији „Послови”, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Историја 
српског народа у средњем веку са историјском географијом и 
старословенским језиком, због истека изборног периода.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 24. марта 2020. године, 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему Реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
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одржаној 30. априла 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Марко Шуица изабере у звање редовног 
професора.

Факултет је 5. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Марко Шуица може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1837/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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: 
505/1-III/1 од 27. марта 2020. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, 02-02 бр: 61202-1838/2-
20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Ненад Ристовић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Класичне науке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски 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 Класичне 
науке, 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. марта 2020. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ненад Ристовић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет је 5. јуна 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 16. јуна 2020. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 23. јуна 2020. године дало је мишљење да се др 
Ненад Ристовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1838/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75 ст. 2 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, 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, 
213/20 и 214/20), 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 („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16, 195/16, 197/17,199/17 и 203/18) и Мишљења Изборног 
већа Фармацеутског факултета, бр. 572/2 од 4. јуна 2020. године, а 
поводом жалбе кандидаткиње др Снежане Јовичић бр. 572/1 од 23. 
марта 2020. године на одлуку Већа научних области медицинских 
наука, бр. 61202-3262/4-19 од 25. фебруара 2020. године, Сенат 
Универзитета, поступајући као другостепени орган, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба кандидаткиње др 
Снежане Јовичић на одлуку Већа научних области медицинских 
наука, бр. 61202-3262/4-19 од 25. фебруара 2020. године.

2. ПОТВРЂУЈЕ СЕ одлука Већа научних области медицинских 
наука, бр. 61202-3262/4-19 од 25. фебруара 2020. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет (,,Факултет“) је 20. март 2019. 
године у листу „Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета 
објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област 
Медицинска биохемија, због потреба Факултета.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 30. маја 2019. године 
преко сајта Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему реферата о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној 11. јула 2019. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидаткиња др Снежана Јовичић изабере у звање 
доцента.

Факултет је 18. јула 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 3. октобра 2019. 
године.

Веће научних области медицинских наука („Веће“), на 
седници одржаној 10. октобра 2019. године, разматрало је захтев 
Факултета и донело закључак о одлагању доношење одлуке о 
избору др Снежане Јовичић у звање доцента у коме је сугерисало 
Факултету да поново организује приступно предавање пред новом 
комисијом, имајући у виду наводе др Сање Станковић изнете у 
приговору на реферат комисије о пријављеним кандидатима у 
току увида јавности, као и чињеницу да др Сања Станковић има 
педагошко искуство од 17 година. На основу резултата постигнутог 
на новом приступном предавању, уколико буде потребно, комисија 
треба да сачини нови реферат о пријављеним кандидатима, о коме 
ће се изјаснити Изборно веће Факултета након увида јавности.

Факултет је 4. децембра 2019. године доставио одговор на 
закључак Већа, у коме је наведено да Факултет није у могућности 
да спроведе поступак изложен у сугестији Закључка. 

Веће је на седници одржаној 25. фебруара 2020. године 
поново разматрало захтев Факултета, Закључак Већа и одговор 
Факултета на закључак Већа. Имајући у виду да Факултет није 
уважио закључак Већа, након дискусије чланова Већа и разматрања 
целокупне расположиве документације, Веће је донело одлуку да 
се др Снежана Јовичић не изабере у звање доцента. Веће броји 
укупно 20 чланова. Од шестнаест чланова Већа присутних на 
седници, за предлог Факултета да се др Снежана Јовичић изабере у 
звање доцента гласала су три члана Већа, док је тринаест чланова 
било против. За избор у звање било је неопходно једанаест гласова.
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Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је 
Факултету ради достављања кандидатима пријављеним на конкурс, 
10. марта 2020. године.

На ову одлуку кандидаткиња др Снежана Јовичић 
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 8. јула 2020. године, разматрао је жалбу 
кандидаткиње др Снежане Јовичић, Мишљење Изборног већа 
Факултета, као и саветодавно мишљење Универзитетског 
омбудсмана од 6. јула 2020. године и утврдио је да је жалба 
неоснована из следећих разлога: 

У жалби се наводи да је Веће, у образложењу одлуке којом се 
подноситељка жалбе не бира у звање доцента, навело као разлог то 
што Факултет није поступио по Закључку Већа од 10. октобра 2019. 
године и није спровео поступак поновљеног приступног предавања 
кандидата на конкурсу. По мишљењу подноситељке жалбе овим 
Закључком Веће је прекорачило своја овлашћења прописана 
чланом 23 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, јер 
је Закључком сугерисано да се „понови организовање приступног 
предавања пред новом комисијом“, као и да „комисија треба 
да сачини нови реферат о кандидатима, о коме ће се изјаснити 
Изборно веће Факултета након увида јавности“.

Др Снежана Јовичић даље истиче да на основу чл. 23 и 24 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду надлежност Већа није 
да тражи извођење нових радњи у поступку, већ да само затражи 
да Факултет достави допунске информације о већ изведеним 
радњама. Наведеним Закључком нису тражена појашњења већ је 
сугерисано извршење радњи, чиме се Веће упустилио у процену 
дискреционе стручне оцене комисије, чији је реферат подржало 
својим гласовима 73 од 76 присутних чланова Изборног већа 
Факултета (троје је било уздржано).

Подноситељка жалбе даље наводи да против Закључка није 
била дозвољена жалба и да је на Закључак одговорила деканка 
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Факултета дописом од 4. децембра 2019. године. У допису је 
наведено да Факултет није у могућности да спроведе поступак 
који је сугерисан Закључком, као и да је поступак избора у звање 
доцента за ужу научну област Медицинска биохемија спроведен 
у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. У допису је даље наведено 
да не постоји правни основ за избор нове комисије за писање 
реферата, чиме би се поступак вратио на почетак.

Др Снежана Јовичић у жалби наводи и да је Одлука Већа 
донета без образложења о релевантним чињеницама, супротно 
члану 24 став 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, који 
прописује да образложење одлуке треба да садржи разлоге који су 
били одлучујући за доношење такве одлуке. Образложење наведено 
одлуке је само хронолошки приказ догађаја. Једини аргумент на 
који се Веће позива и у Закључку и у Одлуци је да се има у виду 
да кандидат кога Изборно веће није предложило „има педагошко 
искуство од 17 година“, а чињеница је да ова кандидаткиња у 
току 17 година асистентског стажа на Фармацеутском факултету 
није одбранила докторску дисертацију, па јој је због тога 2011. 
године престао радни однос, у складу са тада важећим законским 
прописима. Насупрот томе, подноситељка жалбе наводи да је 
одбранила докторску дисертацију после 7 година, има 12 година 
педагошког искуства и испуњава све прописане услове за избор у 
звање доцента.

У Мишљењу Изборног већа Факултета од 4. јуна 2020. године 
наведено је да је Изборно веће Факултета разматрало наводе 
из жалбе др Снежане Јовичић и да је са 91 гласом „за“ и једним 
уздржаним гласом подржало жалбу др Снежане Јовичић, са 
предлогом да Сенат усвоји жалбу и преиначи одлуку Већа и да др 
Снежану Јовичић изабере у звање доцента за ужу научну област 
Медицинска биохемија.

Као одговор на наводе из жалбе др Снежане Јовичић Сенат 
истиче следеће:
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Већа научних области су стручни органи Универзитета који 
своје одлуке доносе на основу целокупне оцене свих навода изнетих 
у реферату Комисије, приговору на реферат и одговору Комисије на 
приговор. Веће научних области медицинских наука, имајући у виду 
наводе друге кандидаткиње др Сање Станковић изнете у Приговору на 
Реферат Комисије о пријављеним кандидатима у току увида јавности, 
као и чењеницу да др Сања Станковић има педагошко истуство од 
17 година, Закључком од 10. октобра 2019. године je одложило 
доношење одлуке и сугерисало Факултету да поново организује 
приступно предавање пред новом комисијом и да на основу резултата 
постигнутог на новом приступном предавању, уколико буде потребно, 
комисија сачини нови реферат о пријављеним кандидатима, о коме 
ће се изјаснити Изборно веће Факултета након увида јавности.

С обзиром на то да Факултет није поступио по сугестијама 
Већа, а имајући у виду наводе друге кандидаткиње др Сање 
Станковић изнете у Приговору на Реферат Комисије о пријављеним 
кандидатима у току увида јавности, као и чењеницу да др Сања 
Станковић има педагошко истуство од 17 година, Веће је на 
седници одржаној 25. фебруара 2020. године донело одлуку да 
се др Снежана Јовичић не бира у звање доцента. Од 16 члaнова 
Већа присутних на седници, за избор др Снежане Јовичић у звање 
доцента гласала су три члана Већа, а 13 чланова Већа је било 
против. За избор у звање било је неопходно 11 гласова.

Универзитетски омбудсман је 6. јула 2020. године, у складу са 
чланом 9 став 5 Правилника о Универзитетском омбудсману, а након 
поднетог захтева председнице Сената, ректорке проф. др Иванке 
Поповић, донео и Сенату доставио саветодавно мишљење поводом 
питања о праву већа научних области да мериторно испитује 
основаност закључака комисије и захтева понављање процесних 
радњи. У саветодавном мишљењу је наведено да су Закључак и 
следствена Одлука Већа били исправни и законити, јер су засновани 
на аргументу да чињенично стање није потпуно и правилно утврђено, 
с обзиром да је једна од одлучних чињеница – оцена приступног 
предавања - остала спорна и нејасна. Истовремено, Универзитетски 
омбудсман оцењује да је право већа научних области да мериторно 
одлучује о предмету поступка, изјашњава се о испуњености 
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формалних и материјалних услова за избор у звање наставника 
Универзитета и оцењује основаност закључака комисије, неспорно 
и засновано на Закону о високом образовању, Статуту Универзитета 
у Београду и Правилнику о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.

Универзитетски омбудсман сматра да су постојали важни разлози 
за поновно разматрање и оцењивање предавања друге кандидаткиње 
на Конкурсу др Сање Станковић, као што је Веће и закључило. 
Наведени закључак подупиру аргументи др Сање Станковић – да је 
оцена њеног педагошког рада од стране студената истог факултета 
била веома висока (што потврђује конкурсна документација), као и 
да има наставно искуство од 17 година, те да је држала пленарна и 
друга предавања и имала саопштења на међународним и домаћим 
научним конференцијама и другим скуповима истакнутих 
представника ове научне области (преко стотину предавања и 
саопштења). Имајући у виду те чињенице, необично звучи податак да 
је приступно предавање оцењено недовољном оценом – 1. Комисија 
има дискреционо право да оцени кандидата и, сама по себи, ниједна 
оцена не мора да буди сумњу у правилност изведене радње. Али, када 
се узму у обзир претходно искуство и вредновање педагошког рада 
од стране студената, као и изванредни научни резултати и веома 
велики број предавања и саопштења пред научном јавношћу, нужно 
је да се посебно образложе разлози који су определили Комисију 
да негативно оцени приступно предавање и на основу те чињенице 
констатује да кандидат не задовољава материјалне услове за избор 
у звање. Комисија није навела јасне, недвосмислене, неспорне и 
одлучне аргументе којима би оправдала дату оцену и отклонила 
сумње у сврсисходност процеса оцењивања. 

Такође, Универзитетски омбудсман сматра и да надлежно веће 
научних области има право да мериторно одлучује о предмету поступка, 
тако да не стоји став по ком оно није могло да улази у основаност 
закључака Комисије. Начин утврђивања и појашњавања чињеница које 
Веће сматра спорним, Факултет је могао самостално да изабере. Чак 
и уколико се не прихвате сугестије Већа везане за конкретан начин 
утврђивања спорних чињеница (од стране нове или исте комисије), 
остаје обавеза да се оне разјасне и утврде на адекватан начин. Дакле, 
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Факултет је био дужан да одговори на наводе о постојању оправданих 
сумњи у правилност поступка оцењивања приступног предавања 
и понови ову процесну радњу или на други начин увери Веће да је 
дискрециона оцена дата целисходно. Докле год је једна од кључних 
чињеница у поступку нејасна и спорна, не може се донети законита 
и правилна одлука. У том смислу, закључак Већа је оправдан, јер ако 
је спорно да ли је недовољна оцена приступног предавања кандидата 
била правилно изведена, коначна одлука о избору другог кандидата 
је под знаком питања. Одлука о избору једног од кандидата у великој 
мери зависи од оцене приступног предавања, посебно имајући у виду 
да је кандидат оцењен недовољном оценом имао предност у другим 
важним аспектима (нпр. значајно већи број научних резултата, иако 
оба кандидата имају импозантне научне биографије).

Када Веће научних области сматра да у претходној фази 
поступка одређена чињеница није неспорно утврђена извођењем 
процесне радње и да стога нису испуњене све претпоставке за 
правилно и законито одлучивање, оно има право да захтева њено 
поновно извођење или појашњење на други адекватан начин. 

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 34 присутнa члана Сената у 
моменту гласања, за прихватање жалбе др Снежане Јовичић гласао 
је један члан Сената, против прихватања жалбе било је 29 чланова 
Сената, a четири члана Сената била су уздржана.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци.

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

(Београд, 8. јул 2020. године; Број: 61202-3262/5-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 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 Медицинског 
факултета, бр. 15/ХI-5/1 од 15. јуна 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, бр. 61202-1986/2-20 од 29. 
јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Зорану Кривокапићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Медицинског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 15. јуна 2020. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Зорану Кривокапићу, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области медицинских наука је на седници 
одржаној 29.јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1986/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Медицинског 
факултета, бр. 15/ХI-5/2 од 15. јуна 2020. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, бр. 61202-1987/2-20 од 29. 
јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Ивану Пауновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Медицинског факултета („Факултет”), 
на седници одржаној 15. јуна 2020. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Ивану Пауновићу, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области медицинских наука је на седници 
одржаној 29. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1987/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Православног 
богословског факултета, бр. 0104-269/5 од 29. маја 2020. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
бр. 61202-1459/2-20 од 23. јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Игнатију-Добривоју Мидићy, редовном професору 
Универзитета у Београду – Православни богословски факултет, проду-
жaва се радни однос за две школске године, односно до 30. септембра 
2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Православног богословског факултета 
(„Факултет”), на седници одржаној 29. маја 2020. године донело је 
одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Игнатију-Добривоју Мидићy, 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 23. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1459/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Техничког 
факултета у Бору, бр. VI/4-8-5 од 21. маја 2020. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, бр. 61202-1523/2-20 од 15. 
јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Драгославу Гусковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору („Факултет”), 
на седници одржаној 21. маја 2020. године донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгославу Гусковићу, за две школске године, 2020/2021 и 
2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
15. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1523/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 Техничког 
факултета у Бору, бр. VI/4-8-6 од 21. маја 2020. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, бр. 61202-1522/2-20 од 15. 
јуна 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 
2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Светлани Иванов, редовном професору Универзитета у 
Београду – Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору 
(„Факултет”), на седници одржаној 21. маја 2020. године донело је 
одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Светлани Иванов, за две школске године, 
2020/2021 и 2021/2022, односно до 30. септембра 2022. године.

Веће научних области техничких наука је на седници одржаној 
15. јуна 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1522/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, бр. 3/49 од 29. маја 2020. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, бр. 61202-1524/2-20 
од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. 
јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Весни Николић Ристановић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, продужaва се радни однос за две школске године, 
односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију („Факултет”), на седници одржаној 29. маја 2020. 
године донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Весни Николић Ристановић, за две 
школске године, 2020/21 и 2021/22, односно до 30. септембра 2022. год.

Веће научних области правно-економских наука је на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1524/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 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 
Физичког факултета, бр. 199/2 од 27. маја 2020. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, бр. 61202-
1647/2-20 од 22. јунa 2020. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 8. јула 2020. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Др Срђану Буквићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2022. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наставно-научно веће Физичког факултета („Факултет”), на 
седници одржаној 29. маја 2020. године донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Срђану Буквићу, 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 22. јуna 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-1647/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, 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 и 178/14) а на предлог 
Архитектонског факултета, бр. 01-2926/2-20.1 од 30. децембра 2019. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-2961/2-19 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Бранко Митровић, (Norges tekniks-natur-
vitenskapelige universitet), Трондхајм, Норвешка, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је доставио 
образложени предлог бр. 01-2926/2-20.1 од 30. децембра 2019. 
године, да се др Бранко Митровић, Norges tekniks-naturviten-
skapelige universitet – Трондхајм, Норвешка, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2961/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
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 и 178/14) а на 
предлог Грађевинског факултета, бр. 22/80-2 од 26. јуна 2020. године 
и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, бр. 61202-
2165/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Весна Шешум Чавић, (Vienna Univer-
sity of Technology), Беч, Аустрија, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 22/80-2 од 26. јуна 2020. године, да се др Весна Шешум 
Чавић, Vienna University of Technology – Беч, Аустрија, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2165/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, 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 и 178/14) а на предлог 
Факултета организационих наука, бр. 3/143 од 30. октобра 2019. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-5063/2-19 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Зоран Обрадовић, (Temple University), 
Филаделфија, Сједињене Америчке Државе, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је доставио 
образложени предлог бр. 3/143 од 30. октобра 2019. године, да се 
др Зоран Обрадовић, Temple University – Филаделфија, Сједињене 
Америчке Државе, изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-5063/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
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 и 178/14) а на предлог 
Архитектонског факултета, бр. 01-2926/2-20.2 од 30. децембра 2019. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-2960/2-19 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Лука Сканси, (Politecnico di Milano), Милано, 
Италија, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет („Факултет“) је доставио образло-
жени предлог бр. 01-2926/2-20.2 од 30. децембра 2019. године, да 
се др Лука Сканси, Politecnico di Milano – Милано, Италија, изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2960/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
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 и 178/14) а на предлог 
Факултета организационих наука, бр. 3/144 од 30. октобра 2019. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-5064/2-19 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Љупчо Коцарев, (Универзитет Свети Кирил 
и Методиј), Скопље, Македонија, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука („Факултет“) је доставио 
образложени предлог бр. 3/144 од 30. октобра 2019. године, да се 
др Љупчо Коцарев, Универзитет Свети Кирил и Методиј – Скопље, 
Македонија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-5064/3-19)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду188

На основу члана 77 Закона о високом образовању („Службени 
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 и 178/14) а на 
предлог Шумарског факултета, бр. 01-2/259 од 25. децембра 2019. 
године и предлога Већа групације техничко-технолошких наука, 
бр. 61202-147/2-20 од 1. јула 2020. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Милан Матаруга, (Универзитет у Бања 
Луци), Бања Лука, Република Српска, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет („Факултет“) је доставио образложени 
предлог бр. 01-2/259 од 25. децембра 2019. године, да се др Милан 
Матаруга, Универзитет у Бања Луци - Бања Лука, Република Српска, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 1. јула 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-147/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.



Година LVIII, број 216, 24. јул 2020. 189

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 
Факултета политичких наука, број: 08-892/1 и предлога Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука од 29. јуна 2020. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2020. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Синиша Таталовић, редовни професор Факултета 
политичких знаности Свеучилишта у Загребу, у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука доставио је образложени предлог 
број: 08-892/1 са седнице Наставно-научног Већа одржане 23. - 25. 
јуна 2020. године да се др Синиша Таталовић, редовни професор 
Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 29. 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, 8. јул 2020. године; Број: 61202-2113/3-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 4, а у вези са чл. 3 и 11 Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 
180/14, 196/16, 197/17 и 208/19), на предлог Наставно-научног 
већа Филозофског факултета од 3. јула 2020. године, доносим 

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

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Драгана Павловић Бренеселовић, редовни 
професор Филозофског факултета, чланства у Већу научних 
области друштвено-хуманистичких наука.

2. Именује се др Вера Спасеновић, редовни професор 
Филозофског факултета, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

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

(Београд, 7. јул 2020. године; Број: 612-2282/2-20)

 Р Е К Т О Р К А 

 проф. др Иванка Поповић, с.р.


