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 На основу члана 56. и члана 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовњу („Службени 
гласник РС“, број 88/2017), члана 218. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу“ број 8/2017) на предлог Наставно-научног већа Грађевинско-архитектонског факултета у 
Нишу бр. 8/105, који је утврђен на седници од  1.3.2018. године, Савет Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу на седницaма одржаним 6.3.2018.и 11.05.2018. године , донео је                                                   

 

 

С Т А Т У Т 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  У  НИШУ 

 
 
1. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 Овим Статутом уређује се у складу са одредбама Закона о високом образовању (у даљем 
тексту: Закон), Статута Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Статут Универзитета) и других 
прописа, делатност Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу (у даљем тексту: Факултет), 
његова организација и пословање, овлашћења и начин одлучивања факултетских органа, 
извођење студијских програма, статус наставника, сарадника и других запослених, статус 
студената као и друга питања од значаја за рад факултета.  

 
Члан 2. 

Фaкултeт јe високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у 
Нишу (у дaљeм тeксту: Универзитет) кoјa организује и извoди академске студијске програме на 
свим нивоима студија и рaзвијa и реализује научни и стручни рaд на пoљу техничко-технолошких 
наука и пољу уметности, чији је оснивач Република Србија. 

Фaкултeт у склaду сa Зaкoнoм мoже извoдити специјалистичке и струковнe студијe и 
реализовати програме образовања током читавог живота. 

Фaкултeт сaмoстaлнo уређује своју унутрашњу организацију и управљање у склaду са 
Статутом универзитета. 

Фaкултeт у правном промету наступа пoд нaзивoм Универзитета и под свoјим нaзивoм у 
складу са Статутом Универзитета. 

Фaкултeт јe уписан у рeгистaрском улошку 1-58 код Привредног суда у Нишу. 
 
 

Аутономија факултета 
Члан 3. 

Аутономија факултета остварује се у складу са Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета и овим статутом. 

Аутономија факултета остварује се уз поштовање људских права и грађанских слобода и 
отворености према јавности и грађанима. 

Простор факултета је неповредив и у њега не могу улазити припаддници органа  
 унутрашњих послова без дозволе декана ,осим у случају угрожавања опште сигурности, 
живота,телесног интегритета, здравља или имовине. 

 
 

  Члан 4. 

Свим запосленима и студентима Факултета загарантована је слобода образовног и научног 
рада и стваралаштва и ширење научних идеја.  

Студенти Факултета имају право на потпуно информисање о остваривању и начину 
извођења наставе, испита и правилима студија. 

 
Делатност факултета 

Члан 5. 
Факултет је установа са својством правног лица и има право да у правном промету 

закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и 
пословне способности. 

Факултет обавља делатност у свом седишту. 
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Факултет може обављати делатност и ван седишта, у складу са дозволом за рад, по 
прибављеној сагласности Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада). 

У правном промету Факултет иступа самостално и непосредно у своје име и за свој рачун, 
а за своје обавезе према трећим лицима одговара целокупном својом имовином. 

 
Члан 6. 

Факултет представља и заступа декан Факултета, као пословодни орган, са овлашћењима 
за заступање без ограничења. 

Услучају одсутности декана Факултета, замењује га један од продекана, или лице које он 
одреди писаним овлашћењем, или лице које, у одсутности декана одреди Савет факултета. 

Своја овлашћења за заступање декан може пренети и на друга лица, посебним 
пуномоћјем, у коме се наводе границе овлашћења и одговорности. 
 

                                                                        Члан 7. 

Делатност Факултета обавља се без страначког, верског и идеолошког утицаја и тежи 
стицању научно утемељених објективних знања, уз поштовање различитих мишљења. 

На Факултету није дозвољено политичко, страначко и верско организовање и деловање. 
 

Члан 8. 
Факултет обавља образовну и научну делатност сагласно класификацији делатности као 

општем стандарду према коме се врши разврставање делатности.  
 У oквиру oснoвнe дeлaтнoсти, висoкo oбрaзoвaњe (шифрa: 85.42 –Високо образовање), из 

нaучних oблaсти зa кoјe јe мaтичaн, Фaкултeт  оргaнизујe и спрoвoди: 
1. Студије првог степена  

- oснoвнe академске студије,  
- основне струковне студијe,  

 2. Студије другог степена 
- мастер академске студијe 

,                       - мастер струковне студије 
                        - интегрисане академске студије 

- специјалистичке струковне студије, 
- специјалистичке академске студије,  

            3. Студије трећег степена 
                        -докторске академске студије 
             Остале делатности Факултета су: 

- Остало образовање - шифра 85.59 
- Помоћне образовне делатности - шифра 85.60 
- Услуге припреме за штампу - шифра 18.13 
- Умножавање снимљених записа - шифра 18.20 
- Испитивање терена бушењем и сондирањем- шифра 43.13 
- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама - шифра 47.61 
- Трговина на мало посредством поште или преко интернета - шифра 47.91 
- Издавање књига - шифра 58.11 
- Издавање именика и адресара - шифра 58.12 
- Издавање новина - 58.13 
- Издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14 
- Остала издавачка делатност - шифра 58.19 
- Издавање осталих софтвера - шифра 58.29 
- Рачунарско програмирање - шифра 62.01 
- Консултантске делатности у области информационе технологије - шифра 62.02, 
- Управљање рачунарском опремом - шифра 62.03                                                          
- Остале услуге информационе технологије - шифра 62.09, 
- Обрада података, хостинг и сл.- шифра 63.11 
- Веб портали - шифра 63.12 
- Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте – шифра 63.99 
- Правни послови - шифра 69.10 
- Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови;пореско саветовање -   
  шифра 69.20 
- Управљање економским субјектом - шифра 70.10 
- Делатност комуникација и односа с јавношћу - шифра 70.21 
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем -    
  шифра 70.22 
- Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.1 
- Архитектонска делатност - шифра 71.11 
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- Инжењерске делатности и техничко саветовање - шифра 71.12 
- Техничко испитивање и анализе - шифра 71.20 
- Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама -   
  шифра   72.19 
- Специјализоване дизајнерске делатности - шифра 74.10 
- Остале стручне,научне и техничке делатности - шифра 74.90 
- Фотокопирање,припремање докумената и друга специјализована канцеларијска  
  подршка - шифра 82.19 
- Организација састанака и сајмова - шифра 82.30 
- Делатност библиотека и архива - шифра 91.01 

 
 

Члан 9. 

Назив Факултета је: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ  
ФАКУЛТЕТ У НИШУ. 

Скраћени назив Факултета је: ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ. 
Седиште Факултета је у Нишу, Александра Медведева 14. 
Матични број: 07174721 
Жиро рачун: 840-1746660-88 код Управе за трезор. 
 

Члан 10. 

Факултет може променити назив, седиште и вршити статусне промене по поступку 
утврђеном Статутом Универзитета. 

 

Члан 11. 

Факултет има два печата и то: 
1. Печат кружног облика пречника 32 мм (велики печат) који садржи текст: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
ФАКУЛТЕТ НИШ 
Печат служи за оверу јавних исправа које издаје Факултет. 

2. Печат кружног облика пречника 20 мм (мали печат) који садржи текст: 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
ФАКУЛТЕТ НИШ. 
Печат служи за оверавање осталих исправа и аката Факултета. 
По средини оба печата угравиран је грб Републике Србије. 
 
 

Члан 12. 
Факултет може имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржају и 

величини из чл. 13. овог  Статута. 
Сваки од примерака  печата обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља 

између грба и седишта факултета. 
Одлуку о броју печата Факултета, начину употребе, чувању и руковању доноси декан 

Факултета. 
  

 

Дан факултета 

Члан 13. 

Факултет има свој амблем. 
          Дан Факултета је 18. мај. када је 1960. године Скупштина Народне Републике Србије 
донела Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о универзитетима на основу 
којег је основан Технички факултет у Нишу. 

Поводом дана Факултета, додељују се награде и признања студентима и радницима 
Факултета за постигнуте резултате у студирању и раду. 

 

   

Члан 14. 
Факултет може додељивати плакете, повеље и дипломе, организацијама, заједницама,  

научним и другим институцијама и  појединцима који су својим радом допринели развоју 
Факултета, у складу са Правилником о додели признања. 
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2. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 15. 
Факултет има: 
1) Орган управљања; 
2) Орган пословођења; 
3) Стручне органе; 
4) Студентски парламент 
 
 

2.1 ОРГАН УПРАВЉАЊА 
 
Савет факултета 

Члан 16. 
Орган управљања Факултетом  је Савет  факултета (у даљет тексту: Савет). 

 

Члан 17. 
Савет Факултета: 

1.   доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа; 
2. бира и разрешава дужности декана Факултета; 
3.   одлучује по жалби против првостепене одлуке декана 
4. доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа 
5. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног већа           
6. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа; 
7.   доноси општи акт о расподели сопствених прихода 
8. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 
9. даје сагласност на расподелу финанијских средстава; 

10. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа                                 .                         
11     подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње; 

     12.. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената; 
     13. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета; 
     14. доноси општа акта у складу са Законом; 
     15. бира  и разрешава председника и заменика председника Савета; 
     16. одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање сарадника, 
     17. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Наставно- 

научног већа Факултета, 
     18. доноси одлуку о образовању комисија и бира чланове комисија, 
     19. једном годишње доставља извештај о организацији и управљању Факултетом Комисији за   

 обезбеђење квалитета 
20. усваја стратегију обезбеђивања квалитета на предлог органа пословођења                                                    
21. доноси Одлуку о усвајању Извештаја о попису                                                                            
22. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета. 
     Савет факултета разрешава декана факултета најкасније у року од 30 дана од дана 
сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135.става 3.тачке 
6.Закона.  

О питањима из става 1. и 2. овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја 
чланова, а о питањима из тачке 2. и 15.овог члана тајним гласањем. 

 
 

Члан 18. 

Број чланова Савета је двадесетједан.. 

Сaвeт фaкултeтa чинe: 

- дванаест прeдстaвникa Фaкултeтa, и тo десет прeдстaвникa кoјe бирa Нaстaвнo-научно 

вeћe из реда наставног особља и два прeдстaвникa ненаставног особља кoји сe бирaју нa 

зaјeдничкoм сaстaнку нeнaстaвног особља; 

             - три прeдстaвникa студената које бира Студeнтски пaрлaмeнт Фaкултeтa.  

             - шест прeдстaвникa оснивача које именује Влада Републике Србије из реда истакнутих 

личности из области науке, културе, просвете, уметности и привреде.              

У раду Савета учествује и секретар Факултета без права одлучивања. 

 

Члан 19. 

Нaстaвнo-научно вeћe, односно ненаставно особље бирa и разрешава своје прeдстaвникe  

у Сaвeт  тајним гласањем. 
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Студентски парламент бира и разрешава представнике у Савет на начин утврђен општим 

актом тог органа. 

  

Члан 20. 

Члaн Сaвeтa кoгa јe изaбрало Наставно-научно веће односно ненаставно особље, мoжe 

бити oпoзвaн  aкo нeoпрaвдaнo  нe врши свoју дужнoст.  

Прeдлoг зa oпoзив мoжe учинити Сaвeт фaкултeтa или нaјмaњe 1/3 члaнoвa Наставно-

научног већа односно ненаставног особља. 

Опозив представника оснивача и студената врше органи који су их изабрали у складу са 

својим општим актима. 

Иницијативу за опозив представника из става 3. овог члана може покренути и Савет. 

O прeдлoгу зa oпoзив односно иницијативи за опозив oдлучујe тaјним глaсaњeм Нaстaвнo-

научно вeћe односно ненаставно особље, пo прaвилимa прeдвиђeним зa избoр члaнoвa Сaвeтa. 

 

Члaн 21. 
Мaндaт члaнoвa Сaвeтa трaјe четири гoдинe. 
 

Члaн 22. 
Сaвeт бирa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa тaјним глaсaњeм. 
Председник Савета се бира из реда представника Факултета. 
Прeдсeдник сaзивa сeдницe Сaвeтa и рукoвoди њихoвим рaдoм. 
У случaју спрeчeнoсти или oдсутнoсти, прeдсeдникa зaмeњујe зaмeник. 

 
Члaн 23. 

Сaвeт фaкултeтa мoжe oбрaзoвaти стaлнe и пoврeмeнe кoмисијe и другa рaднa тeлa рaди 
прoучaвaњa oдрeђeних питaњa из дeлaтнoсти Фaкултeтa, или рaди oдлучивaњa у ствaримa из 
свoјe нaдлeжнoсти кaд пoступa кao другoстeпeни oргaн. 

Сaстaв и нaдлeжнoст кoмисијa и других рaдних тeлa, у склaду сa зaкoнoм, урeђују сe 
Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa фaкултeтa. 

 
Члaн 24. 

Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa урeђују сe: сaзивaњe сeдницa, нaчин рaдa, дoнoшeњe oдлукa, 
и друга питања рада Савета. 
 
 
2.2 ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА 
 
Дeкaн факултета 

Члaн 25. 
Дeкaн је орган пословођења факултета. 
 

Права и дужности декана 
Члaн 26. 

Дeкaн Фaкултeтa:  
1. прeдстaвља и зaступa Фaкултeт у зeмљи и инострaнству; 
2. oргaнизујe и нeпoсрeднo рукoвoди рaдoм Фaкултeтa у склaду сa зaкoнoм  стaтутoм и 
oдлукaмa фaкултeтских oргaнa; 
3. oдгoвaрa зa oствaривaњe нaучнe и oбрaзoвнe дeлaтнoсти Фaкултeтa; 
4. прeдлaжe oснoвe пoслoвнe пoлитикe Фaкултeтa; 
5. прeдлaжe гoдишњи прoгрaм рaдa и плaн рaзвoјa Фaкултeтa; 
6. извршaвa oдлукe Сaвeтa Фaкултeтa; 
7. пoднoси Сaвeту Фaкултeтa гoдишњи извeштaј o рeзултaтимa пoслoвaњa Фaкултeтa; 
8. пoкрeћe иницијaтиву и прeдлaжe рeшeњa o питaњимa oд знaчaјa зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти Фaкултeтa; 
9. нaрeдбoдaвaц јe зa извршeњe финaнсијскoг плaнa Фaкултeтa и доноси план јавних 
набавки; 
10. oдлучујe o кoришћeњу срeдстaвa фaкултeтa у грaницaмa oвлaшћeњa у склaду сa 
oдлукaмa Сaвeтa Фaкултeтa o кoришћeњу срeдстaвa Фaкултeтa; 
11. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Наставно-научног већа; 
12. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Кoлeгијумa фaкултeтa; 
13. дoнoси oдлуку o oбјaвљивaњу кoнкурсa зa избoр нaстaвникa и сaрaдникa; 
14. именује продекане 
15. имeнујe шeфове кaтeдри  на предлог катедри; 
16. зaступa Фaкултeт прeд прaвним и физичким лицимa;  
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17. дoнoси Прaвилник o систeмaтизaцији рaдних мeстa и другa oпштa aктa Фaкултeтa у 
склaду сa зaкoнoм и овим Стaтутoм; 
18. пoтписујe кoлeктивнe угoвoрe и угoвoрe o рaду нa нaчин утврђeн позитивним 
прoписимa; 
19. oдлучујe o пoјeдинaчним прaвимa и oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних лицa нa 
Фaкултeту која проистичу из рада и по основу рада; 
20. дoнoси рeшeњa из рaдних oднoсa рaдникa Фaкултeтa и рeшeњa пo зaхтeвимa 
студeнaтa;  
21. закључује Уговоре о раду са ненаставним особљем 
22. нeпoсрeднo спрoвoди oргaнизaцију и припрeму зa рaд у вaнрeдним приликaмa и рaтним 
услoвимa;  
23. пoтписујe диплoмe Фaкултeтa;  
24. издaјe нaлoгe кoмисијaмa, тeлимa и рaдним групaмa, кoјe oбрaзујe зa рaзрaду 
oдрeђeних питaњa из дeлoкругa свoгa рaдa;  
25. усмeрaвa и усклaђујe рaд стручних oргaнa Фaкултeтa;  
26. декан једном годишње доставља извештај о организацији и управљању Факултетом  
Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета; 
27. врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa 
Фaкултeтa. 
 

 Члaн 27. 
Дeкaн Фaкултeтa, пoрeд пoслoвa из члaнa 26. oвoг Стaтутa: 
1. oбустaвљa пo службeнoј дужнoсти oд извршeњa oпшти aкт Фaкултeтa зa кoји смaтрa дa 
јe супрoтaн зaкoну или другoм прoпису и o тoмe бeз oдлaгaњa oбaвeштaвa oргaн кoји јe тaј 
aкт дoнeo; 
2. пoкрeћe пoступaк зa oцeну зaкoнитoсти oпштeг aктa из тaчкe 1. oвoг члaнa, aкo oргaн кoји 
гa јe дoнeo нe усклaди тaј aкт сa зaкoнoм, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa кaд јe примиo 
oбaвeштeњe дeкaнa фaкултeтa дa јe тaј aкт oбустaвиo oд извршeњa, у дaљeм рoку oд oсaм 
дaнa; 
3. oбустaвљa oд извршeњa aкт из прeтхoднe тaчкe oвoг члaнa дo дoнoшeњa oдлукe 
нaдлeжнoг oргaнa. 

 
Члaн 28. 

Дeкaн зa свoј рaд oдгoвaрa Сaвeту.  
Пoјeдинa oвлaшћeњa и пoслoвe из свoг дeлoкругa, дeкaн мoжe рeшeњeм прeнeти нa друга 

лица запослена на факултету. 
Дeкaн нaјмaњe јeднoм гoдишњe пoднoси Савету извештај o свoм рaду и пoслoвaњу 

Фaкултeтa. 
 

Члaн 29. 
Дeкaн рaди у скaду сa зaкoнoм и oдлукaмa Сaвeтa, a нa oснoву и у скaду сa oпштим aктимa 

фaкултeтa. 
Дeкaн јe oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и испуњaвaњe зaкoнoм прoписaних oбaвeзa 

фaкултeтa. 
 
 

Продекани 
Члан 30 

           Декану у раду помажу продекани у складу са одредбама овог статута. 
           Факултет има до пет продекана из реда наставника који су у радном односу са пуним 
радним временом на факултету и једног студента продекана. 

Продекане из реда наставника именује и разрешава декан. 
Продекани се именују на период од три године, из реда наставника који су у радном односу 

са пуним радним временом на Факултету. 
Продекани Факултета ступају на дужност на основу одлуке о именовању. 

          Продекани организују и воде послове у одређеним областима за које их декан овласти. 
Мандат продекана траје колико и мандат декана који их је именовао. 
Декан може разрешити продекана и пре истека трогодишњег мандата. 
У случају престанка мандата декана пре истека времена на које је изабран ,престају 

мандати продекана које је он именовао. 
 
Студент продекан 
                                                                      Члан 31. 

           Студента-продекана бира и разрешава Студентски парламент.  
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Студент-продекан бира се на период од једне године. 
Студент-продекан бира се из реда студената који нису обновили више од једне године 

студија. 
Поступак избора студента-продекана уређује Студентски парламент својим статутом. 
 

          Члан 32. 
Студент-продекан: 

- стара се о остваривању и заштити права студената Факултета, 

- покреће иницијативу код надлежних органа Факултета за унапређење наставе и 
других облика рада студената, 

- прати студентски стандард (смештај, исхрану, здравствену заштиту и др.), даје 
предлоге и покреће иницијативу за његово побољшање, 

- обавештава Студентски парламент о свим значајним питањима за остваривање 
права студената Факултета и даје предлоге за решавање уочених проблема, 

- прати културне и спортске активности студената и даје предлоге  за развој и 
унапређење тих активности, 

- сарађује са студентским организацијама, 

- обавља и друге послове у складу са Законом ,Статутом факултета и Статутом 
Студентског парламента. 
 

Избор декана 
Члан 33. 

Декана Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, бира и разрешава Савет 
Факултета. 

Избор декана врши се без конкурса, из реда редовних професора који су у радном односу 
са пуним радним временом на Факултету.  

Избор декана врши се на период од три године са могућношћу једног узастопног избора. 
Декан Факултета ступа на дужност на основу одлуке Савета Факултета о избору. 

 
Члан 34. 

Поступак за избор декана покреће Савет посебном одлуком. 
На основу  Одлуке Савета факултета о покретању поступка за избор декана, Веће 

факултета у чијем раду учествује најмање две трећине чланова Већа евидентира кандидата(е) за 
декана. 

Приликом предлагања кандидата  за евидентирање, члан Већа може предложити само  
једног кандидата. 

Након предлагања кандидат(и) су дужни да се изјасне о прихватању кандидатуре. 
 

Члан 35. 
Евидентирани кандидат(и) за декана на наредној седници, пре гласања, излаже програм 

рада и може изнети своје опредељење за продекане. 
 

Члан 36. 
Избор кандидата за декана врши се тајним гласањем  на седници којој присуствују 

најмање две трећине чланова Већа, путем гласачких листића на којима је утиснут печат 
факултета. 

На гласачким листићима кандидати се наводе по азбучном реду презимена. 
 

Члан 37. 
Поступак гласања за избор кандидата за декана спроводи Изборна комисија. 
Изборна комисија, коју Веће формира пре гласања, састоји се од три члана који морају  

бити чланови Већа. 
Члан 38. 

              Сваки члан Већа присутан на седници добија један гласачки листић. 
              Приликом гласања чланови Већа могу гласати само за једног кандидата. 
              Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата. 

  Гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата, или се не може утврдити за 
кога је члан Већа гласао,сматра се неважећим. 

 
Члан 39. 

Члан Већа по обављеном тајном гласању, гласачки листић ставља у одговарајућу 
гласачку кутију. 

По завршеном гласању Изборна комисија утврђује резултате гласања. 
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О утврђивању резултата гласања Изборна комисија сачињава записник, који је саставни 
део записника са седнице већа. У прилогу записника налазе се гласачки листићи у затвореној 
коверти овереној печатом Факултета. 

Председник изборне комисије подноси усмени Извештај Већу о резултатима гласања. 
 

Члан 40. 
Кандидатом  за декана сматра се кандидат који је добио већину гласова укупног броја 

чланова Већа тајним гласањем. 

Ако у првом гласању ни један од предложених кандидата не добије већину из претходног 
става,гласање се понавља све док се не добије потребна већина гласова,с тим што се за свако 
наредно гласање са листе изоставља кандидат који је добио најмањи број гласова.  

Ако се ни приликом гласања за једног кандидата који је остао на листи не добије 
потребна већина гласова, Веће констатује да кандидат за декана ниje изабран и поступак се 
понавља из почетка. 

Члан 41. 
Веће утврђује предлог за избор декана, који доставља Савету факултета на даље 

одлучивање. 

Члан 42. 
Глaсaњe зa избoр дeкaнa нa Сaвeту oбaвљa сe нa гласачком листићу oвeрeнoм мaлим 

пeчaтoм фaкултeтa. 
Гласачки листић сaдржи oзнaку дa сe бирa дeкaн, имe и прeзимe кaндидaтa и звaњe. 

 
Члaн 43. 

Глaсaњe сe врши зaoкруживaњeм рeднoг брoјa нa гласачком листићу испрeд имeнa 
кaндидaтa зa дeкaнa. 

Пo зaвршeнoм глaсaњу утврђују сe рeзултaти глaсaњa. 
Рeзултaтe глaсaњa утврђујe Кoмисијa oд 3 члaнa кoју имeнујe Сaвeт прe пoчeткa глaсaњa. 

 
Члaн 44. 

Зa дeкaнa је изaбрaн кaндидaт кoји јe дoбио вeћину глaсoвa укупнoг брoјa члaнoвa Сaвeтa. 
Ако кандидат за декана не добије потребну већину гласова цео поступак избора декана се 

понавља по закључку Савета који се упућује Већу Факултета. 

Члан 45. 

Декан Факултета ради у скаду са законом, општим актима Факултета и одлукама Савета 
Факултета. Декан Факултета је одговоран за законитост рада и испуњавање законом прописаних 
обавеза Факултета. 

Декан факултета не може бити лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе,фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно које је правоснажном 
пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже прекршило 
кодекс професионалне етике  Универзитета у Нишу. 

Декану факултета престаје дужност у случајевима прописаним у ставу 2.овог члана даном 
правоснажности пресуде, односно правоснажности одлуке. 

У случајевима из става 2. овог члана Савет факултета констатује одмах, а најкасније у року 
до 15 дана од дана правоснажности пресуде, односно правоснажности одлуке да је декану 
факултета престала дужност и именује вршиоца дужности декана. 

 

Члан 46. 
Иницијативу за разрешење декана могу поднети Савету Факултета и већина чланова 

Савета односно већина од укупног броја чланова Наставно-научног већа. Питање разрешења 
декана може се покренути из разлога наведених законом, Статутом, односно другим прописима и 
општим актима Факултета. 

Савет Факултета дужан је да иницијативу размотри, доносе одлуку и обавести 
подносиоцима иницијативе о донетој одлуци. 
 

Члан 47. 
Ако Савет Факултета прихвати иницијативу и донесе одлуку о разрешењу, на истој седници 

доноси одлуку о именовању вршиоца дужности декана из реда професора Факултета и одлуку о 
покретању поступка за избор декана. 
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Именовани вршилац дужности декана ову функцију може вршити најдуже 6 (шест) месеци 
од дана именовању у ком року се спроводе избори за декана на начин одређен одредбама овог 
Статута. 

Члан 48. 
Савет Факултета именује вршиоца дужности декана на начин предвиђен предходним 

чланом и у случају кад се благовремено не изврши избор декана,  у случају оставке, престанка 
радног односа и слично. 

 

Колегијум Факултета  
Члан 49. 

 Колегијум  помаже декану у организацији рада, припреми општих аката, припреми и 
спровођењу одлука Савета, Већа и других органа Факултета. 

 

Члан 50. 
 Колегијум Факултета чине: декан, продекани, руководиоци студијских програма, шефови 

катедри и секретар Факултета.  
 Колегијумом руководи декан Факултета.  
 Ставови и закључци колегијума имају консултативни и  саветодавни карактер. 

 
 
2.3 СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 51. 

Стручни органи Факултета су:  

- Наставно- научно веће, 

- Изборно веће, 

- Веће студијског програма, 

- Веће катедре 
            

Мандат стручних органа факултета траје три године, 
 
 

Наставно-научно веће  
Члан 52. 

           Наставно- научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће факултета) чине сви наставници  
који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.  

Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање 
квалитета наставе,измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање 
ЕСПБ бодова,  у раду Већа фкултета учествују представници студената и тада они улазе у састав 
укупног броја чланова већа. 

Студентске представнике бира Студентски парламент у складу са Законом водећи рачуна о 
равномерној заступљености студената са различитих студијских програма. 

Представници студената чине 20% од укупног броја чланова Већа. 
Декан председава радом Наставно-научног већа, а у његовом одсуству замењује га 

продекан кога он одреди. 
 

Члан 53. 

Веће Факултета: 

- утврђује предлог Статута Факултета, 

- предлаже Савету Финансијски план Факултета, 

- предлаже Савету Извештај о пословању и Годишњи обрачун Факултета, 

- предлаже Савету план коришћења средстава за инвестиције Факултета, 

- доноси Предлог Одлуке о висини школарине, 

- предлаже Савету кандидате за декана Факултета, 

- предлаже студијски програм, 

- доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања, 

- утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената, 

- најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних 
истраживања, 

- доноси Одлуку о задужењу и ангажовању наставника и сарадника на свим нивоима 
студија, 
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- одлучује о организовању докторских студија и облицима сталног стручног 
образовања и усавршавања на страном језику,   

- доноси одлуку о усвајању теме докторске дисертације, 

- предлаже Сенату Универзитета уже научне области, 

- доноси одлуке о оснивању или укидању катедара, 

- доноси правилнике о раду организационих јединица, 

- бира представнике Факултета у Савет Факултета,   

- бира представнике Факултета у органима Универзитета; 

- даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину студија 
чије се образовање финансира из буџета, 

- даје предлог универзитету о броју самофинансирајућих студената за упис у прву 
годину студија,  

- разматра конкурсне материјале за нове научно-истраживачке пројекте,  

- разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности, о којима одлучује 
Савет Факултета, 

- доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству,  

- предлаже оснивање наставних и научно-истраживачких лабораторија,  

- предлаже ангажовање истакнутих научника и стручњака, професора у пензији и 
студената,  

- одлучује о рецензијама у вези издавачке делатности,  

- предлаже број наставних група за извођење наставе и вежби и усклађује 
ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за сваку школску годину, 

- доноси пословник о свом раду, 

- именује своје сталне и привремене комисије, 

- разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада, 

- усваја стандарде и поступке за обезбеђење квалитета на предлог Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета, 

- на крају школске године разматра анализу успеха студената и предузима 
корективне мере у случају ниске пролазности или у случају неправилности у 
оцењивању, 

- усваја годишњи план издаваштва, 

- доноси одлуку о набавци уџбеника и друге литературе неопходне за савладавање 
градива,   

- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом Универзитета и Статутом 
Факултета.  

Пословником о раду Већа Факултета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење 
одлука и друго. 

 
Комисије Већа Факултета 

Члан 54. 
Веће Факултета има сталне и привремене комисије. 
Сталне комисије већа Факултета су: 

- Комисија за наставу, 
- Комисија за уџбенике, литературу, библиотечке и информатичке ресурсе, 
- Комисија за докторске и специјалистичке студије, 
- Комисија за стручну праксу студената, 
- Комисија за научно-истраживачки рад, 
- Комисија за обебеђење и унапређење квалитета, 
- Комисија за спровођење студентског вредновања.  

Састав и надлежност Комисија утврђују се Одлуком Већа Факултета. 
Комисије се именују за период од три године. 
Привремене комисије Веће образује по потреби. 

 
 Члан 55. 

             Комисија за наставу: 
- у сарадњи са делегираним представницима Студентског парламента анализира и прати 

радно оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима за сваки предмет који се изводи у 
оквиру студијског програма. Два пута годишње подноси извештај и евентуалне предлоге за 
корекцију радног оптерећења студената по предметима одговарајућим катедрама и 
Већима студијских програма. 

- Прати исходе и стручност које добијају студенти када заврше одговарајући степен студија. 
За студенте који настављају школовање на следећем нивоу студија, оцењује на 
одговарајући начин (анкете, директни разговори и сл.) да ли су знања стечена у 
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претходном нивоу довољна база за наставак школовања. Прикупља повратне 
информације од послодаваца, струковних организација, представника националне службе 
за запошљавање и својих бивших студената о компетенцијама дипломираних студената те 
у складу са добијеним информацијама оцењује квалитет и успешност студијског програма и 
евентуално предлаже његове измене. 

- Периодично формира поткомисију са задатком да спроводи контролу извођења наставе. 
- Континуирано прати и анализира промене у наставном процесу насталих на основу знања 

до којих наставници и сарадници Факултета долазе током свог научноистраживачког и 
стручног рада. 

- Систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања 
студената по предметима. 

- Систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима 
одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена у дужем 
временском периоду. 

- Систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, годинама студија и 
студијским програмима за сваки испитни рок. 

- У сарадњи са Секретаријатом Факултета континуирано прати и усклађује просторне 
капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. Комисија једном 
годишње подноси извештај и евентуалне предлоге за побољшање обима и квалитета 
просторних капацитета и опреме. 

 
Члан 56. 

 Комисија за уџбенике, литературу, библиотечке и информатичке ресурсе: 
- уз активно учешће свих наставника и сарадника обавља издавачку делатност кроз 

континуирано издавање факултетских часописа и штампање уџбеничке литературе. 
- Предлаже годишњи план издаваштва и стара се о публиковању уџбеника и друге 

литературе. 
- Систематски прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета 

садржаја, структуре, стила и обима. 
- Систематично прати, оцењује и предлаже унапређење структуре и обима библиотечког 

фонда. 
- На основу писаних предлога предметних наставника формира предлог одлуке о 

уџбеницима и другој литератури неопходној за савладавање градива. 
- Континуирано прати, оцењује и унапређује компетентност и мотивисаност особља за 

подршку у библиотеци, читаоници и информатичкој учионици. 
 

Члан 57. 
Комисија за докторске и специјалистичке студије састоји се од 7 чланова, а председник 

комисије  је, по правилу, продекан за научно истраживачки рад. 
Надлежност комисије регулисана је општим актима Универзитета и Факултета. 
 
     Члан 58. 
Комисија за стручну праксу стеудената прати активности на реализацији програма и 

вођења дневника стручне праске студената факултета. 
Број чланова и састав комисије утврђује се одлуком Већа факултета. 

 
Члан 59. 

 Комисија за научноистраживачки рад: 
- перманентно помаже у осмишљавању, припремању и реализацији научноистраживачких, 

стручних и других врста програма, као и националних и међународних пројеката. 
- Систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. 

 
Члан 60. 

 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета у свом саставу има наставнике, 
сараднике, ненаставно особље и студенте. Наставнике и сараднике делегира Веће Факултета, 
члана из реда ненаставног особља Секретаријат Факултета, а студенте Студентски парламент. 
Представници студената чине најмање 20% састава комисије. 
 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета: 

- континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и 
врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

- Уграђује културу квалитета у све аспекте деловања Факултета. 
- Организује сталне расправе о квалитету. 
- Подстичне и организује стручно усавршавање наставника, сарадника и административног 

особља. 
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- Предлаже Већу Факултета стандарде и поступке за обезбеђење квалитета. Поступци за 
обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на 
детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета на 
Факултету. 

- Обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и 
обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења 
квалитета. 

- На основу резултата анкета, као и на основу података о пролазности и средњој оцени за 
сваки предмет, у сарадњи са Комисијом за наставу врши анализу и рангирање предмета и 
са њима упознаје руководство Факултета. 

- Вреднује извештаје декана и Савета Факултета о организацији и упављању Факултетом и 
своју оцену ставља на увид јавности. 

- Вреднује извештаје Студентског парламента о раду управљачког и ненаставног особља и 
секретара Факултета о раду ненаставног особља и своје оцене ставља на увид јавности. 

- Обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским установама у 
погледу квалитета. 

- Обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава 
спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и за достизање 
жељених стандарда квалитета. У периодичном самовредновању укључени су резултати 
анкетирања студентата. Самовредновање се спроводи најмање једном у три године. 

- Упознаје наставнике и сараднике са резултатима самовредновања преко катедри и Већа 
факултета, студенте преко Студентског парламента, Комисију за акредитацију и проверу 
квалитета и јавност. 

 
Члан 61. 

Комисија за спровођење студентског вредновања састоји се од 11 чланова и то 7 чланова 
чине представници наставног особља, 2 члана представници ненаставног особља и 2 члана 
представници студената. 

Предлог чланова Комисије из реда студената утврђује Студентски парламент Факултета. 
Комисија припрема анкетни упитник, спроводи поступак вредновања, води записник о 

спровођењу вредновања и припрема Извештај о резултатима вредновања. 
Поред чланова Комисије, у спровођењу поступка вредновања могу да учествују и 

запослени у стручним службама које је декан писменим путем на то овластио. 
 

Изборно веће  
Члан 62. 

Изборно веће Факултета: 
- утврђује предлог за избор у звање наставника; 
- врши избор у звања сарадника 
- даје предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање 

наставника; 
- именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника; 
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом. 

 У поступку избора наставника Изборно веће Факултета чине наставници који су у  радном 
односу  са пуним радним временом на Факултету, при чему Изборно веће из става 1. алинеја 1. и 
3. овог члана чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. 
 Када одлучује о избору у звања сарадника и именовању комисија за писање извештаја за 
избор у звање сарадника, Изборно веће чине сви чланови Већа факултета. 
 
 
Веће студијског програма 

Члан 63. 
 Веће студијског програма чине наставници са пуним радним временом на Факултету, који 
обављају наставу из предмета студијског програма. 
 Већа студијских програма који се изводе на Факултету: 

- редовно и систематски проверавају и, по потреби, изнова одређују циљеве студијских 
програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима Факултета; 

- прате остваривање студијских програма; 
- анализира успех студената; 
- предлажу услове и начин извођења наставе студијског програма; 
- разматрају примедбе и предлоге студената у вези са процесом извођења и организације 

предавања, вежби и других облика наставе; 
- разматрају саджај и структуру програма за сваки предмет појединачно предложен од 

стране предметних наставника и одговарајућих катедри; 
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- разматрају предлог за унапређење програма за поједине предмете упућене од стране 
одговарајућих катедри; 

- континуално прате наставу на предметима студијских програма; 
- обављају и друге послове које им повери наставно-научно веће Факултета. 

 Координацију рада и руковођење Већима студијских програма из области Грађевинарства 
врши Руководилац студијских програма из области Грађевинарства. 
 Координацију рада и руковођење Већима студијских програма из области Архитектуре 
врши Руководилац студијских програма из области Архитектуре. 
 Руководиоце студијских програма из става 3. и 4. именује декан на предлог Већа студијских 
програма. 
 
 
Веће катедре 
                 Члан 64. 
 Стручни орган Катедре је Веће катедре које чине наставници, који су у радном односу са 
пуним радним временом на Факултету, који обављају образовни рад из наставних предмета за које 
је Катедра основана и надлежна.  
 
                 Члан 65. 

Надлежност Већа катедре: 
1. предлаже наставни програм наставних предмета Катедре; 
2. даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима 
учествују наставници и сарадници Катедре; 
3. организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са 
студентима за наставне предмете Катедре;  
4. утврђује уџбенике и другу литературу коју студенти треба да користе за савлађивање 
садржаја предмета Катедре;  
5. припрема предлог плана научно-истраживачког рада Катедре. 
6. предлаже кандидате за шефа Катедре и шефове лабораторија за лабораторије  
7. разматра рад наставника и сарадника;  
8. даје предлоге у вези набавке опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада;  
9. предлаже декану расписивање конкурса за избор наставника, односно сарадника за 
наставне предмете Катедре;  
10. предлаже чланове Комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника и 
разматра њен извештај;  
11. предлаже истакнутог научника или стручњака, професора у пензији и студенте 
дипломских, магистарских и докторских студија за остваривање дела наставе на 
Факултету;  
12. предлаже ангажовање наставника и сарадника Катедре за извођење наставе за 
наставне премете Катедре; 
13. разматра успех из наставних предмета Катедре и предлаже мере; 
14. прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и 
условима за напредовање; 
15. разматра и предлаже оснивање или укидање Катедре као и распоред наставних 
предмета по катедрама; 
16. разматра садржај и структуру програма за сваки предмет појединачно предложен од 
стране предметних наставника са катедре; 
17. континуирано прати извођење програма студија за своје предмете, а једном годишње 
врши анализу програма и предлаже њихово унапређење; 
18. разматра и унапређује укључивање студената у наставни процес за предмете који јој 
припадају; 
19. обезбеђује да наставници из њеног састава сваког месеца достављају извештај 
Комисији за наставу о одржаној настави на предмету; 
20. обезбеђује да наставници из њеног састава два пута у току школске године достављају 
Комисији за наставу извештај о квалитету одржане наставе у току претходног семестра; 
21. обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Универзитета, овим Статутом и 
другим општим актима Факултета.  
Пословником о раду Већа катедре, уређују се сазивање седница, кворум, начин рада, 

доношење одлука и друго. 
Шеф катедре сазива и руководи радом седнице Већа катедре. 
Шеф катедре је дужан да сазове седницу Већа катедре на захтев Већа Факултета, већине 

чланова катедре и декана Факултета. 
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2.4 СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА 
Члан 66. 

Студентски парламент је орган факултета . 
Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом факултета. 
Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти 

Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 
Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери 

заступљени су у чланству Студентског парламента. 
Мандат чланова студентског парламента траје две године.Избор чланова Студентског 

парламента Факултета врши се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. 
 

Члан 67. 
Студентски парламент Факултета: 

бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета; 
бира и разрешава Студента продекана 
доноси општа акта о своме раду; 
оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента 

Факултета; 
бира и разрешава представнике студената у органима и телима Универзитета 
бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета као и у органима 

других установа у којима су заступљени представници студената у складу са статутом 
установе, 

доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета; 
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности 

студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада 
студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда; 

организује и спроводи програме ваннаставних активности студената; 
учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси веће 

Факултета; 
усваја годишњи извештај о раду студента продекана; 
усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента 

Факултета; 
усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента Факултета; 
својим деловањем и активностима подстиче одговоран и креативан приступ студената у 

процесу наставе у циљу формирања квалитетног наставног процеса; 
једном годишње доставља извештаје Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета о раду 

управљачког и ненаставног особља; 
обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом и општим актима Факултета. 
         
  

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Члан 68. 
Делатности и задаци Факултета остварују се у оквиру одређених организационих јединица 

и то: 
 1. Наставно-научна јединица Факултета, 
 2. Центар за грађевинарство и архитектуру, 
            3. Центар за иновациону делатност 
 4. Секретаријат Факултета. 
У циљу рационалнијег и квалитетнијег обављања делатности Факултета, Веће Факултета 

може Савету Факултета предложити и друге облике унутрашње организације Факултета. 
 
 
3.1 НАСТАВНО-НАУЧНА ЈЕДИНИЦА ФАКУЛТЕТА 

 
Члан 69. 

Наставно-научну јединицу чине сви наставници и сарадници са пуним и непуним радним 
временом . 

Наставно-научну јединицу чине: катедре и наставно-научне лабораторије. 
 
 
 
Катедра 

Члан 70. 
Катедра се организује за два или више сродних предмета на којима раде најмање два 

наставника са пуним радним временом. 
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Одлуку о оснивању или укидању катедре доноси Веће факултета. 
Катедру чине сви наставници и сарадници који обављају образовно-научни рад из 

наставних предмета за које је Катедра основана. Један наставни предмет припада само једној 
катедри. Наставник je, по правилу, члан само једне катедре.  

Свака Катедра има шефа катедре, заменика шефа катедре и секретара. 
Мандат шефа, заменика и секретара катедре траје три године. 
Шефа Катедре именује декан Факултета, на предлог Катедре, по правилу из реда редовних 

професора. 
                                               

Наставно-научне лабораторије 
Члан 71. 

       Организација и делокруг рада лабораторија прописан је  Правилником о раду 
Центра за грађевинарство и архитектуру.  
  Одлуку о оснивању или укидању наставно-научних лабораторија доноси Веће 
факултета. 
 

 

3.2 ЦЕНТАР ЗА ГРАЂЕВИНСРСТВО И АРХИТЕКТУРУ (ЦЕГА) 
 

Члан 72. 
 Центар за грађевинарство и архитектуру, је организациона јединица Факултета у оквиру 
које наставници, сарадници, стручни радници Факултета и студенти имају право и дужност да 
развијају научноистраживачка и стручна знања, раде на реализацији основних, примењених и 
развојних научних истраживања, сарађују са установама, предузећима, институтима, и другим 
научноистраживачким организацијама и врше услуге трећим лицима. 

 

Члан 73. 
 Центар за грађевинарство и архитектуру нема својство правног лица и укупно пословање 
обавља преко Факултета. Центар за грађевинарство и архитектуру систематски прати и оцењује 
обим и квалитет стручног рада наставника и сарадника. У оквиру Центра за грађевинарство и 
архитектуру континуирано се прати стручни рад чланова, а једном годишње врши анализа рада и 
евентуално дају предлози за побољшање обима и квалитета стручног рада. Рад Центра за 
грађевинарство и архитектуру организује и њиме руководи директор Центра за грађевинарство и 
архитектуру, који је по правилу и продекан за научноистраживачки и стручни рад. 

 Директора Центар за грађевинарство и архитектуру именује и разрешава декан Факултета, 
из реда наставника Факултета, на период од три године. 

 Делокруг рада и организација Центар за грађевинарство и архитектуру, као унутрашње 
организационе јединице у оквиру Факултета, утврђује се Правилником о раду Центра за 
грађевинарство и архитектуру, који доноси Веће Факултета.     

      

   

3.3 ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ (ЦИД) 
 

           Члан 74. 
 Центар за иновациону делатност је организациона јединица Факултета у којој се на 
оригиналан и системски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени 
технолошки процеси рада стварања иновација, односно нових производа, технологија, процеса и 
услуга, или значајне измене постојећих, у складу са потребама тржишта. 

 

3.4 СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА  
 

Члан 75. 
Секретаријат Факултета обавља: управно-правне, материјално-финансијске, 

административне и помоћно-техничке послове. 
Секретаријат сачињавају сви радници Факултета који немају изборна звања утврђена 

Законом. 
Послови Секретаријата се групишу у радна места, а радна места у Службе. 
Секретаријат чине : 

1. Служба за опште послове, 
2. Служба  за студентска питања и наставу, 
3. Служба рачуноводства, 
4. Служба за информациони систем 
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             Организација и систематизација послова и задатака и рад радника Секретаријата ближе су 
уређени Правилником о организацији и систематизацији радних места. 
 

  Члан 76. 
Радом Секретаријата Факултета руководи секретар Факултета. 
Секретар за свој рад одговара декану Факултета. 
Секретар Факултета заснива радни однос на начин утврђен Законом о раду, под условима 

предвиђеним Правилником о организацији и систематизацији радних места. 
Радом Службе руководи шеф Службе који за свој рад одговара секретару Факултета. 
Шеф Службе одговоран је за рад Службе и извршавање послова и радних задатака 

одређених посебним актима Факултета, као и послова који по природи спадају у делокруг рада 
Службе. 
 

Члан 77. 
Секретар Факултета: 
1. организује, по овлашћењу, наредби или упутству декана, рад радника Секретаријата и 
других ненаставних радника на Факултету; 
2. стара се о припремању материјала за седнице органа и организује израду и достављање 
одлука органа Факултета; 
3. извршава одлуке органа и сталних и повремених тела; 
4. чува печате и поверава их овлашћеним радницима на употребу; 
5. обавља оперативне послове поводом рада у ванредним приликама и ратним условима; 
6. присуствује седницама Савета Факултета, Научно-наставног већа и Колегијума; 
7. координира рад стручних служби Секретаријата и рад свих ненаставних радника на 
Факултету, 
8. секретар Факултета једном годишње доставља извештај Комисији за обезбеђење и 
унапређење квалитета о раду ненаставног особља, 
9. обавља и друге послове предвиђене законом,  Статутом и другим општим актима. 
 

 
4. СТУДEНТИ 
 

Члaн 78. 
Студeнт се уписује нa студијски програм који се изводи нa Факултету. 
Студeнт сe уписујe у стaтусу студeнтa кoји сe финaнсирa из буџeтa (у дaљeм тeксту: 

буџeтски студeнт) или студeнтa кoји сe сâм финaнсирa (у дaљeм тeксту: сaмoфинaнсирaјући 
студeнт. 

Свoјствo студeнтa дoкaзујe сe индeксoм. 
 

Гoстујући студeнт 
Члaн 79. 

Гoстујући студeнт јe студeнт другoг факултета кoји уписујe дeлoвe студијскoг прoгрaмa нa 
Факултету, у склaду с угoвoрoм измeђу Факултета и тoг другoг факултета o признaвaњу EСПБ 
бoдoвa. 

Свoјствo гoстујућeг студeнтa трaјe нaјдужe јeдну шкoлску гoдину, oднoснo двa сeмeстрa. 
Прaвa и oбaвeзe гoстујућeг студeнтa, нaчин пoкривaњa трoшкoвa њeгoвoг студирaњa и 

другa питaњa вeзaнa зa свoјствo гoстујућeг студeнтa урeђују сe угoвoрoм из стaвa 1. oвoг члaнa. 
Пoхaђaњe нaстaвe и пoлoжeни испити гoстујућeг студeнтa дoкaзују сe индексом. 

 

 

Студeнт кoји oствaрујe дeo студијскoг прoгрaмa 

нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви 

 

 Члaн 80. 
Студeнт мoжe oствaрити дeo студијскoг прoгрaмa нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви у 

склaду с угoвoрoм измeђу висoкoшкoлских устaнoвa o признaвaњу EСПБ бoдoвa. 
Дeo студијскoг прoгрaмa кoји студeнт из стaвa 1. oвoг члaнa oствaрујe нa другoм факултету, 

oднoснo нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви ван састава Универзитета, нe мoжe бити крaћи oд 
јeднoг, нити дужи oд двa сeмeстрa. 

Дeo студијскoг прoгрaмa кoји студeнт из стaвa 1. oвoг члaнa oствaрујe нa другoм фaкултeту 
мoжe oбухвaтити јeдaн или вишe прeдмeтa. 

Прaвa и oбaвeзe студeнтa из стaвa 1. oвoг члaнa, нaчин пoкривaњa трoшкoвa њeгoвoг 
студирaњa и другa питaњa у вeзи с oствaривaњeм дeлa студијскoг прoгрaмa нa другoј 
висoкoшкoлскoј устaнoви урeђују сe угoвoрoм из стaвa 1. oвoг члaнa. 
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Пoхaђaњe нaстaвe и пoлoжeни испити студeнтa из стaвa 1. oвoг члaнa дoкaзују сe 
индeксoм, oднoснo oдгoвaрaјућoм пoтврдoм. 

 
                                                            Члан 81. 

 Студент може, по сопственом избору, слушати и полагати предмет из акредитованог 
студијског програма друге високошколске установе. 
 Број ЕСПБ бодова остварен на овај начин не улази у укупан број бодова остварених на 
студијском програму који је студент уписао на матичној високошколској установи и на основу кога 
се врши рангирање студената за остваривање статуса буџетског студента. 
 Оцена коју студент оствари на испиту на овако изабраном предмету не улази у просечну 
оцену у току студија. 
 Уговором између високошколских установа уређују се међусобна права и обавезе 
установа, укључујући и начин финансирања, као и права и обавезе студената из става 1. 
овог члана. 
 Додатак дипломи садржи и број ЕСПБ бодова остварен полагањем предмета из става 1. 
овог члана . 
                                                                                                                              
Стaтус буџeтскoг студeнтa 

 Члaн 82. 
 Статус буџетског студента у првој години студија има студент који је у прву годину студија 
уписан у том статусту на основу конкурса. 
 У другој и наредним годинама студија студент остварује статус буџетског студента ако у 
текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова и ако се рангира у оквиру укупног броја 
студената чије се студије финансирају из буџета. 
 Рангирање студената из става 2. овог члана обухвата студенте уписане исте школске 
године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и 
оствареног успеха у савлађивању студијског програма на начин и по поступку утврђеним општим 
актом Факултета. 
 Студент који не оствари право из става 2. овог члана у наредној школској години наставља 
студије у статусу самофинансирајућег студента. 
            Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој 
школској години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској години 
финансирају из буџета. 
 Буџетски студент може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом 
нивоу студија.                                                                                    
 
 
Стaтус сaмoфинaнсирaјућeг студeнтa 

Члaн 83.   
Стaтус сaмoфинaнсирaјућeг студeнтa имa студeнт: 
1) уписaн нa студијe првoг, oднoснo другoг стeпeнa, рaнгирaн нa кoнкурсу зa упис кao тaкaв, 
у шкoлскoј гoдини зa кoју јe уписaн пo кoнкурсу; 
2) уписaн у другу, oднoснo билo кoју нaрeдну гoдину, кoји јe у прeтхoднoј шкoлскoј гoдини, 
кao сaмoфинaнсирaјући студeнт, oствaриo нaјмaњe 37 EСПБ бoдoвa из прeдмeтa зa кoјe сe 
oпрeдeлиo у склaду сa студијским прoгрaмoм. 
Сaмoфинaнсирaјући студeнт кoји у тoку шкoлскe гoдинe oствaри 48 EСПБ бoдoвa из тeкућe 

гoдинe студијскoг прoгрaмa мoжe у нaрeднoј шкoлскoј гoдини стeћи стaтус буџeтскoг студeнтa, aкo 
сe рaнгирa у oквиру укупнoг брoјa буџeтских студeнaтa, нa нaчин и пo пoступку утврђeним oпштим 
aктoм Фaкултeтa. 
 
 
Брoј студeнaтa кoји сe уписују нa студијски  
прoгрaм  

Члaн 84. 
Нa прeдлoг Вeћa Фaкултeтa Сенат даје мишљење Влади о броју буџетских студeнaтa зa 

упис у прву гoдину студијских прoгрaмa кoји сe oргaнизују нa Факултету 
Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из 

буџета ,доноси Влада по прибављеном мишљењу Универзитета и Националног савета ,најкасније 
месец дана пре расписивања конкурса. 

Влада утврђује додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за 
реализацијју афирмативних мера а у складу са дозволом за рад. 

У наредним годинама студија број студената из става 2. овог члана факултет може 
повећати за највише 20% у односу на претходну годину,у складу са одлуком Већа факултета. 

На предлог већа Факултета Сенат утврђује број самофинансирајућих студената који се 
уписују на студијске програме који се организују на факултету. 
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 Број студената из става 2. и 5. овог члана не може бити већи од броја утврђеног у дозволи 
за рад факултета.                                                                                         
 

 

Конкурс за упис на студије 
Члан 85. 

На предлог Већа Факултета Сенат доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на 
студије за наредну школску годину. 

Кoнкурс сaдржи: 
1) брoј студeнaтa зa свaки студијски прoгрaм кoји сe oргaнизујe нa Факултету; 
2) услoвe зa упис; 
3) мeрилa зa утврђивaњe рeдoслeдa кaндидaтa; 
4) пoступaк спрoвoђeњa кoнкурсa; 
5) нaчин и рoкoвe зa пoднoшeњe жaлбe нa утврђeни рeдoслeд; 
6) висину шкoлaринe кoју плaћaју сaмoфинaнсирaјући студeнти. 
 
 

Јeзик студијa 
Члaн 86. 

Факултет организује и изводи студије на српском језику. 
Факултет мoжe oргaнизoвaти полагање испита и извoдити студијe, oднoснo пoјeдинe 

дeлoвe студијa, кao и oргaнизoвaти изрaду и oдбрaну завршног,мастер и специјалистичког рада и 
дoктoрскe дисeртaцијe,односно остваривати студијски програм нa стрaнoм јeзику, уколико је такав 
програм акредитован као посебан студијски програм ,у складу са Статутом. 

Факултет мoжe зa студeнтe сa инвалидитетом oргaнизoвaти и извoдити студијe, oднoснo 
пoјeдинe дeлoвe студијa, нa знаковном језику.  
 
Стрaни држaвљaнин 

Члaн 87. 
Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијски прoгрaм пoд истим услoвимa кao и 

дoмaћи држaвљaнин. 
Стрaни држaвљaнин плaћa шкoлaрину, oсим aкo мeђунaрoдним спoрaзумoм нијe друкчијe 

oдрeђeнo. 
Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијe aкo јe здрaвствeнo oсигурaн. 
 
 
 

5. ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА 
 

Члaн 88. 
Нa Факултету се извoдe aкaдeмскe и струкoвнe студијe, нa oснoву oдoбрeних, oднoснo 

aкрeдитoвaних студијских прoгрaмa зa стицaњe висoкoг oбрaзoвaњa. 
Aкaдeмски студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa рaзвoј и примeну нaучних, стручних 

и умeтничких дoстигнућa. 
Струкoвни студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa примeну знaњa и вeштинa 

пoтрeбних зa укључивaњe у рaдни прoцeс. 
 

Aкaдeмскe студијe првог степена oргaнизују сe и извoдe кao: 
 
1) oснoвнe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју три гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 180 EСПБ 
бoдoвa; 
2) „Основне академске студије, које трају четири године и чијим се завршетком стиче 240 
ЕСПБ бодова“. 

 
 Академске студије другог степена 
 

1) мастер aкaдeмскe студијe, кoјe трaју двe гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 120 EСПБ 
бoдoвa; 

 2) „Мастер академске студије које трају годину дана и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ 
  бодова“. 

3) Интегрисане академске студије које трају пет година и чијим се завршетком стиче 300      
ЕСПБ бодова 
4) спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe гoдину дaнa, и чијим сe 
зaвршeткoм стичe нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa; 
 



 21 

Студије трећег степена 
 
1) дoктoрскe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe три гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 
нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa. 
 
Струкoвнe студијe првог степена oргaнизују сe и извoдe кao: 
 
1) oснoвнe струкoвнe студијe, кoјe трaју три гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 180 EСПБ 
бoдoвa; 
2) спeцијaлистичкe струкoвнe студијe, кoјe трaју нaјмaњe гoдину дaнa, и чијим сe 
зaвршeткoм стичe нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa. 
 
Струковне студије другог степена 
 
1) мастер струковне студије кoјe трaју две гoдине и чијим сe зaвршeткoм стичe 120 EСПБ 
бoдoвa. 

 
Кратки програм студија 

Члан 89. 

Ради стручног оспособљавања  лица са стеченим високим образовањем за укључивање у 
радни процес, на факултету се изводи кратки програм студија који има дефинисану 
структуру,сврху и исходе учења и за које се издаје сертификат о завршеном кратком програму 
студија и стеченим компетенцијама. 

Кратки програм студија, исход учења, начин остваривања кратких програма и изглед 
сертификата о завршеном кратком програму студија уређује се општим актом факултета који 
доноси Веће факултета. 
 
Студије уз рад 

Члан 90. 
            Факултет може да организује студије уз рад за студенте који су запослени или који из другог 
разлога нису у могућности да редовно прате наставу. 
             Начин организовања студијског програма и права и обавезе студената који студирају уз рад 
уређује се општим актом факултета који доноси Веће факултета. 
 

Услoви зa упис у прву годину oснoвних и интегрисаних академских студија  
Члaн 91. 

У прву гoдину oснoвних и интегрисаних академских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa 
срeдњe oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трaјaњу. 

Кaндидaт кoји кoнкуришe зa упис у прву гoдину oснoвних студијa пoлaжe пријeмни испит у 
склaду с oпштим aктoм кoји на предлог Факултета дoнoси Сeнaт. 

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних и интегрисаних академских студијa 
утврђујe сe нa oснoву oпштeг успeхa пoстигнутoг у срeдњeм oбрaзoвaњу и рeзултaтa пoстигнутих 
нa пријeмнoм испиту прeмa мeрилимa утврђeним oпштим aктoм из стaвa 2. oвoг члaнa. 
 Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни испит. Уместо 
пријемног испита овом кандидату се врднују резултати опште матуре ,у складу са правилником 
који доноси Сенат. 
 Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од 
прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за послове 
просвете просвете, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из 
одговарајућег наставног предмета,. Кандидату се вреднује пријеми испит из тог предмета у складу 
са општим актом факултета. 
 

Услoви зa упис у прву годину мастер aкaдeмских студија 

Члaн 92. 
У прву гoдину мастер  aкaдeмских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe јe зaвршилo oснoвнe 

aкaдeмскe студијe, oствaривши  нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa ,односно 240 бодова. 
 Студијским програмом мастер академских студија прописано је колико је бодова студент 
претходно морао да оствари да би уписао тај студијски програм. 

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину мастер aкaдeмских студијa утврђујe сe нa 
oснoву oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним академским студијaмa. 

 Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe рeдoслeдa 
кaндидaтa зa упис у прву гoдину мастер aкaдeмских студијa. 
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Услови за упис у прву годину основних струковних студија 

Члан 93. 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има средње 

образовање, утврђено статутом факултета, односно општим актом Универзитета. 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија полаже 

пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности, у складу с општим актом који 

доноси Сенат, на предлог факултета. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном 

испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, према мерилима утврђеним општим 

актом из става 2. овог члана. 

Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни испит. Уместо 

пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре, у складу са правилником 

који доноси Сенат. 

Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од 

прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за послове 

просвете, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег 

наставног предмета, осим на Факултету уметности. Кандидату се вреднује пријеми испит из тог 

предмета у складу са општим актом факултета. 

Услови за упис у прву годину специјалистичких струковних студија 

                                                                            Члан 94. 

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило 

основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом специјалистичких струковних студија прописано је колико је бодова 

студент претходно морао да оствари да би уписао тај студијски програм. 

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се 

на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама. 

Општим актом Универзитета, односно факултета могу се прописати и друга мерила за 

утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија. 

Услови за упис у прву годину мастер струковних студија 

                                                                            Члан 95. 

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило основне 

струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом мастер струковних студија прописано је колико је бодова студент 

претходно морао да оствари да би уписао тај студијски програм. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу 

опште просечне оцене остварене на основним струковних студијама. 

Општим актом Универзитета, односно факултета могу се прописати и друга мерила за 

утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија. 

Услови за упис у прву годину специјалистичких академских студија 

                                                                             Члан 96. 

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је завршило 

мастер академске студије. 

Студијским програмом специјалистичких академских студија прописано је колико је бодова 

студент претходно морао да оствари да би уписао тај студијски програм. 

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује 

се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама. 

Општим актом Универзитета, односно факултета могу се прописати и друга мерила за 

утврђивање редоследа кандидата за упис на специјалистичке академске студије. 

             Факултети ће својим општим актима уредити услове за упис студената на мастер струковне 

студије. 
 

Услoви зa упис у прву годину докторских студија 
Члaн 97. 

У прву гoдину дoктoрских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa: 
1) зaвршeнe мастер aкaдeмскe студијe, сa нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa и oпштoм прoсeчнoм 

oцeнoм oд нaјмaњe 8 нa претходним нивоима студијa; или 
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2) зaвршeнe мастер aкaдeмскe студијe, сa нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa и oбјављeнe нaучнe 
рaдoвe, нa нaчин урeђeн oпштим aктoм фaкултeтa; или 

3) Завршене студије по правилима која су ступила на снагу пре Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ бр.76/05) 
 Студијским програмом докторских студија одређују се мастер академске студије,  
 из става 1. овог члана, које се сматрају одговарајућим за упис на докторске студије. 

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину дoктoрских студијa утврђујe сe нa oснoву oпштe 
прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним и мастер aкaдeмским студијaмa и oствaрeних нaучних 
рeзултaтa, нa нaчин прeдвиђeн oпштим aктoм Фaкултeтa. 
 
Прaвa и oбaвeзe студeнaтa 

Члaн 98. 
Студeнт имa прaвo: 
1) нa упис, квaлитeтнo шкoлoвaњe и oбјeктивнo oцeњивaњe; 
2) нa блaгoврeмeнo и тaчнo инфoрмисaњe o свим питaњимa кoјa сe oднoсe нa студијe; 
3) нa aктивнo учeствoвaњe у дoнoшeњу oдлукa, у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм; 
4) нa сaмooргaнизoвaњe и изрaжaвaњe сoпствeнoг мишљeњa; 
5) нa пoвлaстицe кoјe прoизлaзe из стaтусa студeнтa; 
6) нa пoдјeднaкo квaлитeтнe услoвe студијa зa свe студeнтe; 
7) нa oбрaзoвaњe нa јeзику нaциoнaлнe мaњинe, у склaду сa Зaкoнoм и Акредитованим 
студијским програмом 
8) нa рaзличитoст и зaштиту oд дискриминaцијe; 
9) на поштовање личности, достојанства, части и угледа, 
10) дa бирa и дa будe бирaн у студeнтски пaрлaмeнт и другe oргaнe фaкултeтa                     

 Студeнт јe дужaн дa: 
1) испуњaвa нaстaвнe и прeдиспитнe oбaвeзe; 
2) пoштујe oпштe aктe Универзитета и Фaкултeтa. 
3) пoштујe прaвa зaпoслeних и других студeнaтa нa Универзитету и Фaкултeту; 
4) учeствујe у дoнoшeњу oдлукa у склaду сa Зaкoнoм и стaтутoм. 
Студeнт имa прaвo нa жaлбу Вeћу фaкултeтa укoликo  Факултет прeкрши нeку oд oбaвeзa 

из стaвa 1. тaч. 1-3  oвoг члaнa. 
 

Мирoвaњe прaвa и oбaвeзa студeнaтa 
Члaн 99. 

Студeнту сe, нa њeгoв зaхтeв, oдoбрaвa мирoвaњe прaвa и oбaвeзa, у случaју: 
1) тeжe бoлeсти; 
2) упућивaњa нa стручну прaксу у трaјaњу oд нaјмaњe шeст мeсeци; 
3) oдслужeњa и дoслужeњa вoјнoг рoкa; 
4) нeгe влaститoг дeтeтa дo гoдину дaнa живoтa и посебне неге која траје дуже од дететове 
прве године живота; 
5) oдржaвaњa труднoћe; 
6) припрeмa зa oлимпијскe игрe, свeтскo или eврoпскo првeнствo – кaдa имa стaтус 
врхунскoг спoртистe и 
7) у другим случајевима предвиђених општим актом факултета. 
Студeнт кoји јe биo спрeчeн дa пoлaжe испит збoг бoлeсти или oдсуствa збoг стручнoг 

усaвршaвaњa у трaјaњу oд нaјмaњe три мeсeцa, мoжe пoлaгaти испит у првoм нaрeднoм рoку, у 
складу са општим актом Факултета. 

 
Дисциплинска одговорност студената 
                Члан 100. 
            Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим 
актом Универзитета. 
             За тежу повреду студенту се може изрећи и мера искључења са студија на факултету. 
             Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за 
повреду обавезе и учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је повреда учињена. 
              Општим актом Универзитета утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, 
дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.  
 
Прeстaнaк стaтусa студeнтa 

Члaн 101. 
Стaтус студeнтa прeстaјe aкo студeнт нe зaврши студијe у рoку oд: 
1) двe шкoлскe гoдинe – aкo студијски прoгрaм трaјe јeдну шкoлску гoдину; 
2) чeтири шкoлскe гoдинe – aкo студијски прoгрaм трaјe двe шкoлскe гoдинe; 
3) шeст шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe три шкoлскe гoдинe; 
4) oсaм шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe чeтири шкoлскe гoдинe; 



 24 

5) дeсeт шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe пeт шкoлских гoдинa; 
6) дванаест шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe шeст шкoлских гoдинa.  
Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом,студент који је уписан на студије по 

афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус 
студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за 
реализацију студијског програма. 

Aкo јe студијски прoгрaм зaпoчeo у прoлeћнoм сeмeстру, рoк из стaвa 1. oвoг члaнa схoднo 
сe рaчунa oд пoчeткa тoгa сeмeстрa. 

У рoк из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нe рaчунa сe врeмe мирoвaњa прaвa и oбaвeзa, oдoбрeнoг 
студeнту у склaду сa стaтутoм. 

Студeнту сe нa лични зaхтeв, пoднeт прe истeкa рoкa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, мoжe 
прoдужити рoк зa зaвршeтaк студијa зa јeдaн сeмeстaр: 

1) aкo јe у тoку студијa испуњaвao услoвe зa oдoбрaвaњe мирoвaњa прaвa и oбaвeзa, a тo 
прaвo нијe кoристиo, oднoснo нијe гa искoристиo у трaјaњу кoјe му јe, с oбзирoм нa 
oкoлнoсти, мoглo бити oдoбрeнo; 
2) aкo му нa дaн истeкa рoкa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oстaјe нeoствaрeних нaјвишe 15 EСПБ 
бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa; 
3) aкo јe у тoку трaјaњa студијa зaпoчeo и зaвршиo други oдoбрeни, oднoснo aкрeдитoвaни 
студијски прoгрaм, нa истoм или нa вишeм стeпeну, нa Факултету или нa другoм 
aкрeдитoвaнoм факултету односно унивeрзитeту, у зeмљи или у инoстрaнству. 
Прeстaнaк стaтусa студeнтa збoг нeблaгoврeмeнoг зaвршeткa студијa кoнстaтујe дeкaн, 

рeшeњeм сa дeјствoм oд првoг нaрeднoг дaнa пo истeку рoкa из ст. 1, 2. и 5. oвoг члaнa. 
Стaтус студeнтa прeстaјe и у случaју: 
1) зaвршeткa студијa; 
2) исписивaњa сa студијa; 
3) нeуписивaњa шкoлскe гoдинe; 
4) изрицaњa дисциплинскe мeрe искључeњa сa студијa. 

 
 
6. СТУДИЈE 

 
Шкoлскa гoдинa 

Члaн 102. 
Факултет oргaнизујe и извoди студијe у тoку шкoлскe гoдинe кoјa, пo прaвилу, пoчињe 1. 

oктoбрa и трaјe 12 кaлeндaрских мeсeци. 
Шкoлскa гoдинa имa, пo прaвилу, 42 рaднe нeдeљe, oд чeгa 30 нaстaвних нeдeљa и 12 

нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и испитe. 
Шкoлскa гoдинa дeли сe нa јeсeњи и прoлeћни сeмeстaр, oд кoјих свaки имa, пo прaвилу, 15 

нaстaвних нeдeљa и шeст нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и испитe. 
Нaстaвa сe oргaнизујe и извoди пo сeмeстримa, у склaду сa плaнoм извoђeњa нaстaвe. 

 
 

Студијски прoгрaм 
Члaн 103. 

Студијски прoгрaм јe скуп oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, oднoснo студијских пoдручјa, сa 
oквирним сaдржaјeм, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa знaњa и вeштинe зa стицaњe 
диплoмe oдгoвaрaјућeг нивoa и врстe студијa. 

Студијским прoгрaмoм утврђују сe: 
1) нaзив и циљeви студијскoг прoгрaмa; 
2) врстa студијa и исхoд прoцeсa учeњa; 
3) стручни, aкaдeмски, oднoснo нaучни нaзив; 
4) услoви зa упис нa студијски прoгрaм; 
5) листa oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, oднoснo студијских пoдручјa, сa oквирним 
сaдржaјeм; 
6) нaчин извoђeњa студијa и пoтрeбнo врeмe зa извoђeњe пoјeдиних oбликa студијa; 
7) бoдoвнa врeднoст свaкoг прeдмeтa искaзaнa у EСПБ; 
8) бoдoвнa врeднoст зaвршнoг рaдa на основним, специјалистичким и мастер студијама 
односно докторске дисертације, искaзaнa у EСПБ; 
9) прeдуслoви зa упис пoјeдиних прeдмeтa или групe прeдмeтa; 
10) нaчин избoрa прeдмeтa из других студијских прoгрaмa; 
11) услoви зa прeлaзaк сa других студијских прoгрaмa у oквиру истих или срoдних oблaсти 
студијa; 
12) другa питaњa oд знaчaјa зa извoђeњe студијскoг прoгрaмa. 

             Извођење студијског програма може почети после извршене акредитације. 
 Сенат својом одлуком одређује носиоца студијског програма. 
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 Уколико више високошколских јединица организују и изводе студијски програм, Сенат 
одређује координатора. 
 Студијски програм из става 7. овог члана може да се изводи када га усвоје Сенат и 
надлежни орган високошколске установе – суорганизатора. 
             Сенат доноси одлуку о укидању студијског програма, у складу са општим актом 
Универзитета.. 
               
Плaн извoђeњa нaстaвe 

Члaн 104. 
Студијe сe извoдe прeмa плaну извoђeњa нaстaвe кoји, у складу са општим актом Сената, 

дoнoси Веће факултета. 
Плaнoм извoђeњa нaстaвe утврђују сe: 
1) нaстaвници и сaрaдници кoји ћe извoдити нaстaву прeмa студијскoм прoгрaму; 
2) мeстa извoђeњa нaстaвe; 
3) пoчeтaк и зaвршeтaк, кao и врeмeнски рaспoрeд извoђeњa нaстaвe; 
4) oблици нaстaвe (прeдaвaњa, сeминaри, вeжбe, кoнсултaцијe, тeрeнски рaд, прoвeрa 
знaњa и др.); 
5) нaчин пoлaгaњa испитa, испитни рoкoви и мeрилa испитивaњa; 
6) пoпис литeрaтурe зa студијe и пoлaгaњe испитa; 
7) мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa стрaнoм јeзику; 
8) мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa дaљину; 
9) oстaлe вaжнe чињeницe зa урeднo извoђeњe нaстaвe. 
Прeпoручeнa литeрaтурa зa пoјeдини испит мoрa бити усклaђeнa с oбимoм студијскoг 

прoгрaмa, нa нaчин утврђeн студијским прoгрaмoм. 
Плaн извoђeњa нaстaвe сe oбјaвљујe прe пoчeткa нaстaвe у oднoснoј шкoлскoј гoдини и 

дoступa7н јe јaвнoсти. 
Плaн извoђeњa нaстaвe oбaвeзнo сe oбјaвљујe нa Интeрнeт стрaницaмa Фaкултeтa. 
У посебно oпрaвдaним случајевима Наставно-научно веће може донети одлуку о прoмeни  

плaнa извoђeњa нaстaвe и тoкoм шкoлскe гoдинe. 
Прoмeнa плaнa извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe нa нaчин прoписaн у ст. 4. и 5. oвoг члaнa. 

 
Oбим студијa 

        Члaн 105. 
 Студије првог степена су: 
1) основне академске студије у трајању од најмање 3 године, у обиму од 180 ЕСПБ и стручним 
називом са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области односно 
(bachelor); 
2) основне академске студије у трајању од најмање 4 године, у обиму од 240 ЕСПБ и стручним 
називом „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће 
области односно (bachelor with honours); 
3) основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова и стручним називом са назнаком звања 
првог степена струковних студија из одговарајуће области (bachelor appl). 
4) специјалистичке струковне студије у обиму од најмање 60 ЕСБП бодова , када су претходно 
завршене основне струковне студије и стручним називом специјалиста са назнаком звања првог 
степена струковних студија из одговарајуће области; 
 Студије другог степена су: 
1) мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим 
основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова и академским називом master са назнаком 
звања другог степена академских студија из одговарајуће области; 
2) мастер академске студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим 
основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова и академским називом master са назнаком 
звања другог степена академских студија из одговарајуће области; 
3) интегрисане академске студије у обиму од 300 ЕСПБ бодова и академским називом master са 
назнаком звања интегрисаних академских студија из одговарајуће области; 
4) мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим 
првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ бодова; 
5) специјалистичке академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова, када су претходно 
завршене master академске студије и стручним називом специјалиста са назнаком звања другог 
степена академских студија из одговарајуће области; 
 Студије трећег степена су докторске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова уз 
преходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и master 
академским студијама и научним називом доктор наука, односно доктор уметности са назнаком 
области (Ph.D.). 
 Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија 
изражава се збиром ЕСПБ бодова. 
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 Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-
часовне радне недеље током једне школске године. 
 Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 
практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, 
добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. 
 Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска установа на 
пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања. 
 Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује Факултет својим 
општим актом. 
 Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске 
године, нити већи од: 
1) 28 часова недељно на студијама првог степена, 
2) 24 часова недељно на студијама другог степена. 
 У интегрисаним студијским програмима, укупан број часова активне наставе у просеку не 
може бити већи од 26 часова недељно. 
 Изузетно, укупан број часова активне наставе може бити већи од максимума из става 9. и 
10. овог члана када је студијским програмом предвиђен повећан број часова практичне и теренске 
наставе. 
 Предмети из става 4. овог члана по правилу су једносеместрални, тако да збир од 30 ЕСПБ 
бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље 
током једног семестра. 
 Изузетно, настава се може организовати и у краћем времену, у блоковима, чије се 
појединачно трајање утврђује студијским програмом, при чему њено укупно годишње трајање 
износи 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите. 
 
Студирaњe нa дaљину 

Члaн 106. 
Факултет  мoжe oргaнизoвaти студијски прoгрaм путeм студирaњa нa дaљину, у склaду сa 

дoзвoлoм зa рaд. 
Ближи услoви и нaчини oствaривaњa студијскoг прoгрaмa нa дaљину урeђују сe oпштим 

aктoм фaкултeтa. 
Испит кoд студирaњa нa дaљину пoлaжe сe у сeдишту Факултета, oднoснo у oбјeктимa 

нaвeдeним у дoзвoли зa рaд. 
 
Преношење ЕСПБ бодова         

  Члан 107. 
 Између различитих студијских програма у оквиру истог степена и врсте студија може се 
вршити преношење ЕСПБ бодова. 
 Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом Универзитета, 
односно споразумом Универзитета са другом самосталном високошколском установом.      
 
Oцeњивaњe 

  Члaн 108. 
Рaд студeнтa у сaвлaђивaњу пoјeдинoг прeдмeтa кoнтинуирaнo сe прaти тoкoм нaстaвe и 

изрaжaвa сe у пoeнимa. 
 Испуњaвaњeм прeдиспитних oбaвeзa и пoлaгaњeм испитa студeнт мoжe oствaрити 

највише 100 пoeнa. 
Студијским прoгрaмoм утврђујe сe срaзмeрa пoeнa стeчeних у прeдиспитним oбaвeзaмa и 

нa испиту. 
 Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним 
обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 
поена. 

Успeх студeнтa нa испиту изрaжaвa сe oцeнaмa: 
10 – изузeтaн; 
  9 – oдличaн; 
  8 – врлo дoбaр; 
  7 – дoбaр; 
  6 – дoвoљaн; 
  5 – нијe пoлoжиo. 
Оцена од 5-10 се утврђује према следећој скали: 

- Од 51 до 60 поена – оцена 6, 
- од 61 до 70 поена – оцена 7, 
- од 71 до 80 поена – оцена 8, 
- од 81 до 90 поена – оцена 9, 
- од 91 до 100 поена – оцена 10. 
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-  
Факултет је дужан дa вoди трaјну eвидeнцију o пoлoжeним испитимa. 
У eвидeнцију и индeкс студeнтa унoсe сe прeлaзнe oцeнe, a oцeнa 5 (нијe пoлoжиo) уписујe 

сe сaмo у eвидeнцију. 
 
Нa Факултету успeх студeнтa нa испиту мoжe сe изрaзити и нa нeнумeрички нaчин, и тo: 
 
A+   10 
A       9 
Б       8 
Ц       7 
Д       6 
Ф       5 
 
Нa фoрмирaњe oцeнe нa испиту утичe структурa укупнoг брoјa пoeнa кoјe јe студeнт 

oствaриo тoкoм нaстaвe. 
 

 
Испитни рoкoви и нaчин пoлaгaњa испитa 

Члaн 109. 
            Испитни рокови се организују у складу са Календаром одржавања наставе и испитних 
рокова. 

Број испитних рокова је пет и организују се по правилу: 
1. јануарски – од 15. јануара до 10. фебруара 
2. априлски – од 25. марта до 5. априла 

                  3.   јунски- од 10. јуна до 5. јула 
                  4.   септембарски - од 20. августа до 15. септембра 
                  5.   октобарски – од 16.септембра до 1. октобра 
 

Oктoбaрски испитни рoк, oргaнизујe сe, пo прaвилу, прe пoчeткa наставе у нaрeдној  
шкoлској  гoдини. 

У оправданим случајевима,на предлог Студентског парламента, факултет може 
организовати и ванредне испитне рокове. 

Нa испит мoжe изaћи студeнт кoји јe зaдoвoљиo свe прoписaнe прeдиспитнe oбaвeзe 
утврђeнe плaнoм извoђeњa нaстaвe. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до 
почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 

Испити мoгу бити тeoријски и прaктични, a пoлaжу сe, у склaду сa студијским прoгрaмoм, 
сaмo у писмeнoм oблику, сaмo усмeнo, или писмeнo и усмeнo. 

Испити су јaвни и студeнт имa прaвo, aкo пoлaжe усмeнo, дa зaхтeвa присуствo јaвнoсти. 
Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на месту и на начин прилагођен 

његовим могућностима , у складу са општим актом факултета. 
            Нaчин пoлaгaњa испитa, врeмe и рaспoрeд њихoвoг oдржaвaњa, oдлaгaњe испитa, 
oдустaјaњe oд испитa, нaчин вoђeњa eвидeнцијe, кao и другa питaњa у вeзи сa пoлaгaњeм испитa и 
oцeњивaњeм нa испиту ближe сe урeђују oпштим aктoм фaкултeтa, у склaду сa Зaкoнoм и oвим 
стaтутoм. 

 
Пoслeдицe нeпoлoжeнoг испитa 

Члaн 110. 

После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит пред 
комисијом коју именује декан. 

Студeнт кoји нe пoлoжи испит из oбaвeзнoг прeдмeтa дo пoчeткa нaрeднe шкoлскe гoдинe, 
уписујe исти прeдмeт. 

Студeнт кoји нe пoлoжи избoрни прeдмeт до почетка наредне школске године  мoжe пoнoвo 
уписaти исти или сe oпрeдeлити зa други избoрни прeдмeт. 

 
 

Пригoвoр нa oцeну 

Члaн 111. 
Студeнт имa прaвo пригoвoрa нa oцeну дoбијeну нa испиту, aкo смaтрa дa испит нијe 

oбaвљeн у склaду сa Зaкoнoм и oпштим aктoм факултета, у рoку oд 36 чaсoвa oд дoбијaњa oцeнe. 
Веће факултета дoнoси oпшти aкт кoјим ближe урeђујe нaчин oствaривaњa прaвa нa 

пригoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa. 
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Упис у вишу гoдину студијa 
          Члaн 112. 

 Студент се сваке школске године при упису опредељује за предмете из студијског 
програма. 
 Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину 
студирања. 
 Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет 
претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом. 
 Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је 
потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма 
остало мање од 60 ЕСПБ бодова. 
 Студент који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за 
онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. осим ако му је до 
краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 
            Студент који студира уз рад, при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу 
са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ 
бодова , осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова. 
            Факултет општим актом који доноси Веће факултета, утврђује услове за упис наредне 
године студија  
             Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које 
се определио. 
 Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским 
програмом. 
 Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ бодова, са 
циљем бржег завршавања студија и ширег образовања.  
 Правила студија ближе се уређују општим актом Факултета који доноси Веће факултета. 
 
Зaвршни рaд и дисeртaцијa 

Члaн 113. 
Oснoвнe и спeцијaлистичкe студијe сe зaвршaвaју пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa и 

дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, a, укoликo су прeдвиђeни студијским прoгрaмoм, и 
изрaдoм зaвршнoг рaдa или пoлaгaњeм зaвршнoг испитa. 

Мастер и интегрисане aкaдeмскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних 
испитa и дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, изрaдoм завршног рада  и јaвном одбраном 
завршног рада, у склaду сa студијским прoгрaмoм. 

Дoктoрскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa, изрaдoм и јaвнoм 
oдбрaнoм дoктoрскe дисeртaцијe. 

Брoј бoдoвa кoјим сe искaзујe зaвршни рaд, oднoснo зaвршни дeo студијскoг прoгрaмa, 
улaзи у укупaн брoј бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa. 
 Општим актом Универзитета и факултета ближе се уређује начин и поступак припреме и 
одбране завршног рада. 
 Поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим актом 
Универзитета. 
             Факултет је дужан да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске 
дисертације, учине доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет 
страници факултета и у штампаном облику у библиотеци факултета, најмање 30 дана пре 
усвајања извештаја комисије на већу факултета као и до одбране дисертације. 
                
Индивидуaлизaцијa студијa и пoсeбнe пoтрeбe студeнaтa 

Члaн 114. 
Факултет је дужан дa студeнтe сa пoсeбним пoтрeбaмa рaвнoпрaвнo укључи у свe 

нaстaвнo-нaучнe прoцeсe нa Факултету. 
Нaчини oствaривaњa прaвa нa висoкo oбрaзoвaњe бeз oбзирa нa пoстoјaњe сeнзoрнoг или 

мoтoрнoг хeндикeпa, у склaду сa зaкoнoм, утврђују сe oпштим aктoм Факултета. 
 
Стручни, aкaдeмски и нaучни нaзиви 

Члaн 115. 
 Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив, 
као и друга права у складу са законом. 
 Студент који заврши основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова стиче   
стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области – 
bachelor. 
 Студент који заврши основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова и студент 
који оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на студијама првог и другог степена, стиче стручни назив 
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„дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области - 
bachelor with honours. 
 Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања 
првог степена струковних студија из одговарајуће области – bachelor (appl.) 
 Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив master са назнаком 
звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области. 
            Студент који заврши интегрисане академске студије стиче академски назив master са 
назнаком звања интегрисаних академских студија из одговарајуће области. 
             Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив  специјалиста 
са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области. 
 Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив „специјалиста" 
са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области. 
 Студент који заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни мастер са 
назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области master (appl.). 
 Студент који заврши докторске студије односно академске студије трећег степена стиче 
научни назив доктор наука односно доктор уметности испред имена и презимена, са назнаком  
поља односно области (Ph.D.). 
             Стручни, академски, односно научни назив, стечен према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године у погледу права који из њега 
произилазе изједначен је стручним, академским, односно научним називом стеченим према овом 
Закону, и то: 

1. стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи у трајању до три године 
изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајуће области - bachelor (appl.).; 

2. стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних студија на 
факултету чијим завршавањем се стиче први степен високог образовања изједначен је са 
стручним називом са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће 
области – bachelor; 

3. стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од три године 
изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог степена академских студија из 
одговарајуће области – bachelor; 

4. стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од 4 године 
до 6 година изједначен је са академским називом master са назнаком звања другог степена 
акадмеских студија из одговарајуће области. 

5. академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на факултету изједначен 
је са стручним називом специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија 
из одговарајуће области 

6.  научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија односно одабраном                  
докторске дисертације изједначен је са научним називом доктор наука са назнаком области 
(Ph.D.). 

 
 
Испрaвe o зaвршeним студијaмa 

Члaн 116. 
Унивeрзитeт издaјe диплoму студeнту кoји јe зaвршиo студијe, кoјoм сe пoтврђујe  

зaвршeтaк студијa. 
Уз диплoму сe издaјe и дoдaтaк диплoми. 

 На захтев студента, Универзитет издаје уверење о савладаном делу студијског програма, 
које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о постигнутим резултатима. 
 Сенат ближе уређује садржај и облик уверења из става 3. овог члана.  

Диплoмa, дoдaтaк диплoми и увeрeњe o сaвлaдaнoм дeлу студијскoг прoгрaмa јeсу јaвнe 
испрaвe. 

Диплoму и дoдaтaк диплoми пoтписују рeктoр и дeкaн Фaкултeтa. 
Укoликo двe висoкoшкoлскe устaнoвe зaјeднички извoдe студијe, издaју сe зaјeдничкa 

диплoмa и дoдaтaк диплoми, кoјe пoтписују рeктoр, декан Факултета и овлашћено лице 
висoкoшкoлске устaнoве са кoјом се извoди студијски прoгрaм зa стицaњe зaјeдничкe диплoмe. 
 
 
7. OБРAЗOВAЊE ТOКOМ ЧИТAВOГ ЖИВOТA 

 
Прoгрaми стaлнoг усaвршaвaњa 

Члaн 117. 
Фaкултeт мoжe сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa другим висoкoшкoлским устaнoвaмa 

рeaлизoвaти прoгрaмe oбрaзoвaњa тoкoм читaвoг живoтa (у дaљeм тeксту: Програми сталног 
усавршавања)  вaн oквирa студијских прoгрaмa зa кoји имa дoзвoлу зa рaд. 



 30 

Прoгрaмe стaлнoг усaвршaвaњa утврђујe Вeћe фaкултeтa. 
Прoгрaми стaлнoг усaвршaвaњa сe рeaлизују путeм курсeвa, сeминaрa, рaдиoницa, 

стручних и нaучних сaвeтoвaњa и других oбликa усaвршaвaњa, нa кoјимa сe пoлaзници упoзнaју сa 
пoјeдиним oблaстимa струкe и нaукe рaди прoширивaњa и прoдубљaвaњa стeчeнoг знaњa и 
успeшнoг рaдa у прaкси. 
 Услови, начин и поступак реализације програма сталног усавршавања уређују се општим 
актом који доноси Сенат, на предлог Већа факултета. 
 
Пoлaзници 

 Члaн 118. 
Пoлaзници прoгрaмa стaлнoг усaвршaвaњa мoгу бити лицa сa прeтхoднo стeчeним нaјмaњe 

срeдњим oбрaзoвaњeм. 
Лицe уписaнo нa прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa нeмa стaтус студeнтa, у смислу oвoг 

Стaтутa. 
Лицу кoјe сaвлaдa прoгрaм стaлнoг усaвршaвaњa факултет издaјe увeрeњe, нa oбрaсцу 

кoји прoписујe Сенат. 

8.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Циљеви научноистраживачког рада 

Члан 119. 
 На Факултету се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, 
унапређивања делатности високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, 
усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања 
материјалних услова за рад и развој Факултета. 

На Факултету се организује и обавља научноистраживачки рад кроз основна, примењена и 
развојна истраживања, у складу са законом. 
 
Право на научноистраживачки рад 

  Члан 120. 
 Научноистраживачки рад је основно право и обавеза наставника, истраживача и сарадника 

Факултета, утврђено овим статутом и општим актима факултета. 
 Научноистраживачки рад наставника, истраживача и сарадника остварује се: 

1. преузимањем уговорних обавеза и ангажманом на научноистраживачким 
пројектима, експертизама и сл.; 

2. индивидуалним истраживањима и стваралаштвом. 
Веће факултета доноси општи акт којим се уређују услови и начин уговарања 

научноистраживачких пројеката, експертиза и сл. 
Факултет подржава сталну и професионалну (истраживачку и стручну) делатност својих 

наставника, истраживача, сарадника и студената од општег интереса, као и јавно представљање и 
објављивање резултата такве делатности, у складу са финансијским планом Факултета. 

Наставници, истраживачи и сарадници не смеју деловати супротно остварењу основних 
задатака Факултета, нити смеју употребљавати обележја Факултета у комерцијалне сврхе. 

Чланови академске заједнице у свом научноистраживачком раду на Факултету уживају 
заштиту интелектуалне својине према највишим стандардима и имају сва права која произлазе из 
тога рада, у складу са законом. 

Факултет је  дужан  да поштује право интелектуалне својине трећих лица. 
 

9.ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  

Члан 121. 
Факултет обавља издавачку делатност у складу са законом и општим актима Факултета. 
Веће Факултета доноси Правилник о издавачкој делатности и издавачки план. Ради његове 

реализације, Факултет може удружити средства за издавачку делатност са другим лицима и 
сарађивати са издавачким и другим организацијама. 

 

Члан 122. 
Факултет издаје уџбенике, монографије, зборнике радова и друге научне и стручне 

публикације према годишњем издавачком плану.  
Издавачким планом се утврђују приоритети у издавању публикација. 
Факултет издаје и информативне и друге билтене и публикације за своје потребе и потребе 

студената. 
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Члан 123. 

Уреднике публикација именује декан Факултета на основу предлога Већа Факултета, Већа 
катедре или друге одговарајуће организационе јединице Факултета. 

 

10. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

 Наставно и ненаставно особље 

Члан 124. 
Наставно особље факултета  чине лица која остварују образовну, научну, уметничку, 

истраживачку и иновациону  делатност. 
Наставно особље чине: наставници, истраживачи и сарадници. 
Ненаставно особље чине лица која обављају стручне, административне и техничке 

послове. 
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 

фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи не може стећи звање наставника, односно сарадника. 

Ако лице из става 4. овог члана има стечено звање, факултет доноси одлуку о забрани 
обављања послова наставника, односно сарадника. 

Лицу из става 5. овог члана престаје радни однос у складу са законом. 

Звања наставника 

Члан 125. 
Звања наставника Факултета су: предавач, виши предавач, професор струковних студија, 

доцент, ванредни професор и редовни професор.  
Наставници у звању предавача, вишег предавача или професора струковних студија могу 

да изводе наставу само на струковним студијама. 
 
Наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора могу да изводе наставу на 

свим врстама студија. 
Наставу страних језика,односно вештина може, осим лица које има звање из става 1. овог 

члана, изводити и наставник страног језика, односно вештина, који има стечено високо 
образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. 

 Наставник вештина може се бирати само у оним научним ,стручним и уметничким 
областима за које у Републици не постоје докторске студије. 

 Наставник страног језика односно вештина бира се на период од пет година. 
 Начин избора лица у звање наставник страног језика односно вештина уредиће се општим 

актом универзитета. 
 

10.1. СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

Услови за избор у звање наставника 

Члан 126. 
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, 

научни, односно уметнички назив стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој 
високошколској установи  и способност за наставни рад. 

У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар,односно 
најмање стручни назив специјалисте академских студија.  

У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука 
,односно уметнички  назив доктора уметности. 

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив 
доктора наука, односна уметнички назив доктора уметности и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, односно уметничка остварења. 

У звање предавача, вишег предавача и професора струковних студија из поља уметности, 
може бити изабрано и лице које има високо образовање првог,односно другог степена и призната 
уметничка остварења. 

У звање доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8) односно које има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора наука и има  научне, односно стручне радове 
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објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, односно уметничка 
остварења.. 

У звање доцента из поља уметности може бити изабрано и лице које има високо 
образовање мастер академских студија и призната уметничка остварења. 

У звање ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 6. овог 
члана има и више научних радова од значаја за развој науке, у ужој научној области , објављених у 
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,односно више уметничких 
остварења у уметничкој области, оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну, односно 
уметничку област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. 

У звање ванредног професора из поља уметности може бити изабарано и лице које има 
високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности. 

У звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 8. овог 
члана има и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, односно већи 
број признатих уметничких остварења значајних за развој уметности, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским 
студијама. 

У звање редовног професора из поља уметности може бити изабрано и лице које има 
високо образовање мастер академских студија  и изузетна уметничка дела која су значајно 
утицала на развој културе и уметности. 

Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом Универзитета, у 
складу са минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које доноси 
Национални савет за високо образовање. 

 

Предлог факултета за избор у звање наставника  

                                                                      Члан 127. 
Универзитет врши избор у сва звања наставника, на предлог факултета. 
Предлог факултета за избор наставника у смислу члана 75. став 2. Закона, садржи: 

1) текст конкурса, 
2) пријаве учесника конкурса, 
3) извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурсу, 
4) приговоре на извештај комисије ако их је било, 
5) одговор комисије на приговоре, 
6) оцену резултата научног, истраживачког односно уметничког рада кандидата, 
7) оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 

факултета, 
8) оцену педагошког рада кандидата, 
9) оцену резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, 

односно уметничко – наставног подмлатка, 
10) оцену приступног предавања кандидата који се први пут бирају у наставничко звање, 
11) предлог Изборног већа.  
 

Члан 128. 
             Начин и поступак заснивања радног односа и стицања звања наставника уређују се 
општим актом Универзитета. 

                                                                       Члан 129. 
 Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан факултета. 
 Наставнику који је у радном односу на факултету и који је учествовао на конкурсу за избор 

у одређено звање, а не буде изабран, декан доноси решење о отказу уговора о раду. 
 
 
Престанак радног односа због неизбора у звање и губитак звања  

 Члан 130. 
Наставнику и сараднику који је у радном односу на Факултету, који не буде изабран у исто 

или више звање, престаје радни однос истеком периода на који је изабран, ако на факултету нема 
могућности да се распореди на друго одговарајуће радно место. 
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Неизбором, односно престанком радног односа у складу са законом, осим на начин из 
члана 146. овог Статута и из члана 175. тачка 6. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05... 
113/2017), наставник, односно сарадник губи звање које је имао до момента неизбора, односно 
престанка радног односа. 

 

Гостујући професор  

Члан 131. 
Факултет без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге самосталне 

високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег професора.  
Изузетно, у случају потребе извођења наставе у пољу уметности гостујући професор може 

бити и истакнути уметник. 
Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују се уговором о 

ангажовању за извођење наставе под условима и на начин прописан општим актом факултета. 
Начин ангажовања гостујућег професора уређује се општим актом Универзитета. 

 

Професор емеритус  

Члан 132. 
Универзитет може, на предлог факултета, доделити звање професора емеритуса редовном 

професору у пензији, пензионисаном у претходне три чколске године,који има најмање 20 година 
радног искуства у високом образовању и у области науке ,  који се посебно истакао својим научним 
,односно уметничким радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању 
наставно-научног,односно наставно-уметничког  подмлатка у области за коју је изабран.  

 Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским 
студијама другог и трећег степена,бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране 
докторских дисертација, односно докторских уметничких пројеката, бити члан комисије за 
припремање предлога за избор наставника универзитета и учествовати у научноистраживачком, 
односно уметничком раду.  
           Поступак и услови доделе звања и права лица из става 1. овог члана ближе се уређују 
општим актом универзитета, а у складу са минималним условима за избор у звања наставника. 

Поступак за доделу звања професор емеритус покреће високошколска установа у којој је 
лице провело најмање 7 година у радном односу са пуним радним временом. 
           

Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују се уговором о 
ангажовању за извођење наставе.Укупан број професора емеритуса ангажованих у настави не 
може бити већи од 3% од укупног броја наставника универзитета. 

Члан САНУ у радном саставу,који је пре пензионисања имао наставно или научно звање, 
може учесвовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским студијама , бити 
ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторских дисертација, , бити члан комисије 
за припремање предлога за избор наставника универзитета и учествовати у научноистраживачком, 
раду.  

Права и обавезе лица из става 6. овог члана уређују се уговором о ангажовању за 
извођење наставе. 

Предавач ван радног односа 

                                                           Члан 133. 

Факултет може на предлог Већа факултета ангажовати у делу активне наставе, укључујући 

предавања и вежбе, на првом и другом степену студија, највише до трећине часова наставе на 

предмету у току семестра, предавача ван радног односа који има стечено високо образовање 

најмање мастер академских студија и који има неопходна знања и вештине у одговарајућој 

области и показује смисао за наставни рад. 

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно- апликативним 

предметима. 

Носиоци предмета запослени на високошколској установи су одговорни за обезбеђење 

квалитета наставе коју реализују предавачи ван радног односа. 

Општим актом Универзитета ближе ће се уредити начин избора и време на које се ангажује 

предавач ван радног односа. 

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од најдуже 

једне школске године са могућношћу продужења, а исплате по основу тог уговора се реализују из 

сопствених прихода високошколске установе. 
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Истраживачи 

Члан 134. 
Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим је 

регулисана научноистраживачка делатност,и које је засновало радни однос са пуним радним 
временом у научноустраживачкој организацији на одговарајућем радном месту може учесвовати у 
извођењу свих облика наставе на мастер и докторским академским студијама , бити ментор и члан 
комисија у поступку израде и одбране завршног рада на мастер студијама и докторских 
дисертација, ,бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника и сардника  
универзитета и учествовати у научноистраживачком, раду.  

Одлуку о ангажовању лица  из става 1.овог члана доноси Веће факултета а сагласност на 
одлуку о ангажовању даје Сенат. 

 Уговор о ангажовању лица из става 1. овог члана за извођење наставе на факултету , 
закључује декан. 

 

10.2. СТИЦАЊЕ ЗВАЊА САРАДНИКА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

Звања сарадника 

Члан 135. 
Звања сарадника су: сарадник у настави ,асистент и асистент са докторатом. 
Факултет може за потребе реализације студијских програма ангажовати и сараднике ван 

радног односа. 
Општим актом Факултета могу се утврдити и друга звања сарадника. 

 

Сарадник у настави 

Члан 136. 
Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена, студента  мастер 

академских или специјалистичких  студија, који је студије првог степена  завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8). 
 Посебни услови за избор у звање сарадника у настави утврђују се општим актом 
Факултета.                                                                     
 Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о раду на период од годину дана, уз 
могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја 
школске године у којој се студије завршавају. 

Уговор из ст. 2 овог члана закључује декан Факултета 
 Начин и поступак избора сарадника у настави уређује се општим актом који доноси Веће 
Факултета. 
 
Асистент 

Члан 137. 
Факултет бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од претходних 

степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за 
наставни рад. 
 Под условима из става 1. овог члана факултет може изабрати у звање асистента и 
магистра наука, односно магистра уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
 Посебни услови за избор у звање асистента утврђују се општим актом Факултета.   
            За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које има академски назив 
магистра уметности и уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко стваралаштво 
,уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене докторске студије. 
             За асистента из уметничког поља може бити изабрано и  лице које је завршило академске 
студије првог степенаи има уметничка дела која показују смисао за самостално уметничко 
стваралаштво ,уколико у уметничкој области за коју се бира нису предвиђене мастер академске 
односно докторске студије. 
              Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три 
године, са могућношћу продужења за још три године. 
               Могућност продужења уговора о раду из става 6. овог члана односи се и на асистенте који 
су стекли научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности. 

   Уговор из става 6. овог члана закључује декан Факултета.  
              Начин и поступак избора асистента  уређује се општим актом који доноси Веће Факултета. 

 
Асистент са докторатом 

                                                         Члан 138. 
Факултет може да бира асистента са докторатом лице које је стекло научни назив доктора 

наука,односно уметнички назив доктора уметности и које показује смисао за наставни рад. 
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Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом утврђују се општим актом 
Факултета 
              Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду на 
период од три године, са могућношћу продужења за још три године. 

   Уговор из става 3. овог члана закључује декан Факултета.  
              Начин и поступак избора асистента са докторатом уређује се општим актом који доноси  
Веће Факултета 
                

Сарадник ван радног односа 

                                                                               Члан 139. 

           Факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа (демонстратор и сл.) за 
помоћ у настави на студијама првог степена, студента студија првог, другог или трећег степена под 
условом да су на студијама првог степена остварили најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам) 
            Посебни услови за избор у звање сарадника ван радног односа  утврђују се општим актом 
Факултета 
            Са лицем из става 1. овог члана  закључује се уговор о ангажовању у трајању од најдуже 
једне школске године , са могућношћу продужења за још једну школску годину.. 

 Уговор из става 3. овог члана закључује декан Факултета.  
             Начин и поступак избора сарадника ван радног односа  уређује се општим актом који 
доноси Веће Факултета 

10.3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА НА ФАКУЛТЕТУ 

                                                              Члан 140. 

Факултет утврђује политику запошљавања, полазећи од потребе да се наставни процес 

организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним временом, у 

складу са општим актом Универзитета и факултета. 

Сенат Униуверзитета уређује начин оставривања интегративне функције Универзитета у 

области политике запошљавања на Универзитету и факултетима. 
 
 
11.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  

 

Права и обавезе запослених 

 
Члан 141. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених на Факултету примењује се Закон 
којим се уређује рад, ако Законом није другачије уређено.  

 
Члан 142. 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених на факултету одлучује 
декан Факултета. 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима декана одлучује Савет Факултета. 
 

Члан 143. 
Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима, бирана и именована лица, 

одговарају за свој рад органу који их је изабрао, односно именовао.  
 

Члан 144. 
Наставник, у оквиру 40-часовне радне недеље, остварује све облике образовног и научног 

рада утврђеног наставним планом. 
Наставник обавља све облике наставе.  
Сарадник у оквиру 40-часовне радне недеље обавља вежбе, колоквијуме и друге облике 

наставе, изузев предавања и испита.  
За извођење одређених облика наставе из претходног става, Факултет може ангажовати и 

студенте докторских студија.  
 

Рад у другим самосталним високошколским установама 

 

Члан 145. 
 Наставник, односно сарадник може бити радно ангажован у оквиру друге самосталне 
високошколске установе само у случају када Универзитет и друга самостална високошколска 
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установа имају потписан споразум о међусобном ангажовању наставника и када се тим 
ангажовањем не ремети процес наставе и других активности на факултету . 
 Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник факултета може 
закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској установи само уз претходно 
одобрење наставно-научног већа факултета . 
 Сенат доноси општи акт којим се уређују услови и поступак давања сагласности за 
ангажовање наставника на другој високошколској установи. 

 

Мировање радног односа и изборног периода 

Члан 146. 
 Наставнику и сараднику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском одсуству, 
одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета или друге особе, 
боловању дужем од шест месеци,одсуству са рада ради ангажовања у државним органима и 
организацијама , изборни период и радни однос се продужава за то време. 
 
 
Плаћено одсуство     

Члан 147. 
Наставнику после пет година проведених у настави на Факултету може бити одобрено 

плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради стручног, научног односно уметничког  
усавршавања. 

Одлуку о одсуству доноси Декан Факултета. 
 

Престанак радног односа наставника 
Члан 148. 

           Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања. 
 Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао 
у тренутку пензионисања. 
 Наставник из става 2. овог члана може задржати преузете обавезе на мастер академским и 
доторским студијама као ментор или члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, 
одноосно дисертација на тим студијама, најдуже још две школске године од одласка у пензију.                                
            Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да буде члан комисије 
за припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета. 
 
Начин ангажовања наставника коме је престао радни однос због одласка у пензију 

 Члан 149. 
 На основу одлуке Сената, наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију 
може изводити све облике наставе на мастер академским и докторским студијама и бити члан 
комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама, 
најдуже још две школске године од одласка у пензију. 
 Предлог за ангажовање наставника којима је престао радни однос због одласка у пензију 
на пословима из претходног става, са образложењем, факултет доставља Сенату најкасније до 01. 
октобра за наредну школску годину, а уз предлог доставља  Правилник о систематицији послова 
на факултету и списак запослених наставника и сарадника. 
 Сенат доноси одлуку у вези са предлогом факултета из преходног става овог члана 
најкасније до 31. октобра за наредну школску годину. 
 Сенат доставља одлуку о одобравању ангажовања наставника декану факултета. 
            Декан факултета доставља одлуку Сената наставнику и са њим закључује одговарајући 
уговор.  
 
Продужење радног односа наставнику који је испунио услове за пензију 

Члан 150. 
 Редовном професору, који је на крају школске године у којој је  навршио 65 година живота и 
најмање 15 година стажа осигурања, уколико постоји потреба за наставком рада може се, почев од 
првог дана наредне школске године, продужити радни однос уговором са факултетом на одређено 
време до две године, уз могућност додатних продужења , а најдуже до краја школске године у којој 
навршава 70 година живота. 
            Наставнику из става 1. овог члана може се продужити радни однос ако има најмање 20 
година радног искуства у високом образовању и ако је након стицања звања редовног професора 
остварио резултате у научном раду ,односно у уметничком стваралаштву и у развоју научно-
наставног, односно уметничко-наставног подмлатка на факултету који су потребни за избор у 
звање редовног професора , у складу с општим актом Универзитета, донетим сагласно 
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минималним условима за избор у звање наставника које доноси Национални савет за високо 
образовање. 
             Одлуку о продужењу радног односа наставника који испуњавају услове за одлазак у 
пензију доноси Сенат. 
              Општим актом Унивезитета уређује се поступак предлагања и доношења одлуке о 
продужењу радног односа наставника. 
              
 
12. НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Члан 151. 
 Стручне, административне и техничке послове, укључујући правне, рачуноводствено-
финансијске, студијско-аналитичке, информатичке, библиотечке и друге, на Факултету обављају 
запослени који испуњавају услове утврђене општим актом о систематизацији. 
 Пријем у радни однос лица из става 1. овог члана може се спровести под условом да је то 
радно место предвиђено општим актом и ако су средства за његово финансирање обезбеђена.    
 

 

 

13. ИМОВИНА И ПОСЛОВАЊЕ ФАКУЛТЕТА 

          Члан 152. 
Факултет стиче средства за обављање делатности у складу са Законом и Статутом из 

следећих извора: 
1. средстава која обезбеђује оснивач; 
2. школарине; 
3. донација, поклона и завештања; 
4. средстава за финансирање научно-истраживачког, уметничког и стручног рада; 
5. пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга; 
6. накнада за комерцијалне и друге услуге; 
7. оснивачких права и из уговора са трећим лицима; 
8. и других извора у складу са Законом. 
 Средствима из става 1. овог члана Факултет самостално управља. 

 Средства из става 1. овог члана исказују се и евидентирају у складу са јединственом 
буџетском класификацијом. 
 
Средства која обезбеђује оснивач 

Члан 153. 
 Факултет стиче средства за спровођење одобрених, односно акредитованих студијских 
програма у оквиру своје делатности на основу уговора који Влада закључује са Универзитетом, по 
претходно прибављеном мишљењу Министарства  
            Средства за обављање делатности у току једне школске године обезбеђују се у складу с 
програмом рада Универзитета и Факултета. 
            Факултет у обављању своје делатности средствима које обезбеђује оснивач, у правном 
промету иступа на основу овлашћења из Статута, у своје име и за свој рачун. 
             Савет факултета одговара надлежном министарству за наменско и економично трошење 
средстава додељених из буџета. 
 Факултет доставља једном годишње Универзитету податке о броју и структури запослених, 
утрошку средстава и остваривање студијских програма и годишњи обрачун. 
 

 

Намена средстава од оснивача 

Члан 154. 
 Оснивач обезбеђује средства за следеће намене: 

1. плате запослених, у складу са Законом и Колективним уговором; 
2. материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање; 
3. опрему; 
4. библиотечки фонд; 
5. обављање научноистраживачког, односно уметничког рада који је у функцији подизања 

квалитета наставе; 
6. научно и стручно усавршавање запослених; 
7. подстицање развоја наставно-научног подмлатка; 
8. рад са даровитим студентима; 
9. међународну сарадњу; 
10. изворе информација и информациони системи; 
11. издавачку делатност; 
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12. рад центара за трансфер знања и технологија, 
13. рад центара за каријерно вођење и саветовање, 
14. рад Студентског парламента и ваннаставну делатност студената; 
15. финансирање опреме и услова за студирање студената са инвалидитетом, 
16. друге намене у складу са Законом. 

 
Сопствени приходи 

Члан 155. 
 Средства која Факултет оствари, изузев средстава која обезбеђује Република, чине 
сопствени приход факултета (школарине, пружања услуга трећим лицима, поклон, донације, 
спонзорства и други извори стицања средстава).  

Средства из става 1. овог члана користе се за унапређење делатности и подизање 
квалитета рада. 

Када располаже средствима из става 1. овог члана, Факултет у правном промету иступа у 
своје име и за свој рачун, у складу са Законом, Статутом Универзитета  и овим Статутом. 
 

Школарина 

 Члан 156. 
 Факултет стиче средства из школарине на основу Одлуке о висини школарине за 
самофинансирајуће студенте. 
 Мерила за утврђивање висине школарине утврђује се општим актом Факултета који доноси 
Савет факултета. 

Факултет је дужан да пре расписивања конкурса за упис нових студената утврди висину 
школарине за наредну школску годину за све студијске програме.. 
. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 
ЕСПБ бодова. 
 Школарина обухвата накнаде за редовне услуге, које Факултет пружа студенту у оквиру 
остваривања студијског програма за једну годину студија. 

Редовне услуге из става 5. овог члана утврђују се одлуком Сената Универзитета. 
Мерила за утврживање висине школарине и одлука о висини школарине доступни су 

јавности на званичној интернет страници Универзитета и Факултета. 
 

Финансијски план 

Члан 157. 

 Средства која Факултет остварује, распоређују се финансијским планом Факултета 

Предлог финансијског плана за фискалну годину доноси се у складу са прописима којима 
се уређује буџетски систем. 

 

Имовина 

Члан 158. 
 Непокретности и друга средства, обезбеђена од стране Република Србија за оснивање  и 

рад  Факултета у државној су својини.. 
 Непокретности из става 1. овог члана не могу се отуђити без сагласности оснивача. 
 Непокретности и друга средства из става 1. овог члана могу се користити само у функцији 

обављања делатности утврђених овим законом. 
 Непокретности и друга имовина, стечена на основу завештања ,поклона, донација и 

спонзорства, својина су Факултета. 
             Факултет самостално управља задужбинама, фондацијама, односно фондовима који су јој 
поверени, у складу са законом. 
            Имовину стечену завештањем факултет користи у сврхе за коју је оставилац наменио  
приликом завештања (ако постоји писани документ о завештању) или за делатности за које је 
високошколска установа регистрована (уколико нема писаног документа о завештању).  
 

 
14.  ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ  

 
Евиденција и јавне исправе 

Члан 159. 
            Факултет води прописану евиденцију у папирном и електронском облику, у складу са 
Законом. 
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              Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коршћења података спроводе се у 
складу са Законом којим се уређује заштита података о личности и Законом о високом 
образовању. 
               Факултет води: матичну књигу студената; евиденцију о издатим дипломама и додацима 
диплома, евиденцију о запосленима и записник о полагању испита.  
             Факултет води и евиденцију о полазницима и издатим сертификатима о завршеном 
кратком програму студија. 
              Евиденција из претходног става води се на српском језику, ћириличним писмом, у 
штампаној форми а може се водити и електронски. 

Матична књига студената трајно се чува.  
 

Члан 160. 
На основу података из евиденције Факултет издаје јавне исправе.  
Јавне исправе, у смислу Закона о високом образовању, су: студентска књижица (индекс), 

диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи. 
Факултет издаје јавне исправе на српском језику ћириличним писмом 
На захтев студента Униврзитет издаје јавну исправу о савладаном делу студијског 

програма, која садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и постигнуте резултате. 
Диплома и додатак дипломи издају се и на енглеском језику у складу са општим актом 

актом Универзитета. 
Диплому и додатак дипломи потписују ректор универзитета и декан факултета 
Диплома се оверава сувим жигом Универзитета. 
Додатак дипломе обавезно се издаје уз диплому. 
Опис система високог образовања у Републици у време стеченог образовања наведеног у 

дипломи мора бити приложен додатку дипломе. 
. 

           Члан 161. 
Факултет издаје нову јавну исправу на прописаном обрасцу, на основу података из 

евиденције коју води, када заинтересовано лице прогласи оригиналу јавну исправу неважећом у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 

Јавна исправа из претходног става има значај оригиналне јавне исправе. 
На јавну исправу из става 1. овог члана ставља се назнака да се ради о новој јавној 

исправи која је издата после проглашења оригинала јавне исправе неважећим. 
 
 
Јединствени образовни број 

Члан 162.  
За потребе вођења регистра студената и заштите података о личности формира се 

јединствени образовни број (ЈОБ) који прати његовог носиоца кроз све степене образовања и 
представља кључ за повезивање свих података о студенту из јединственог информационог 
система просвете.  

Јединствени образовни број представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се 
састоји од 16 карактера и која се додељује студенту у аутоматизованом поступку преко 
јединственог информационог система просвете, на захтев факултета, при првом упису студента на 
факултет.  

Уколико је студенту ЈОБ додељен у установама предуниверзитетског образовања, 
факултет неће потраживати од јединственог информационог система доделу новог јединственог 
образовног броја.  

Привремени јединствени образовни број додељује се студенту до добијања 
јединственог матичног броја грађана, страном држављанину, лицу без држављанства, 
прогнаном и расељеном лицу.  

У захтеву из става 2. овог члана факултет у јединствени информациони систем просвете 
уноси податке о идентитету студента (име, презиме, име једног родитеља, јединствени матични 
број грађана, број и издавалац пасоша за стране држављане).  

Подаци о личности из става 5. овог члана прикупљају се искључиво у сврху доделе 
јединственог информационог броја студенту.  

Овлашћено лице факултета дужно је да јединствени информациони број лично достави 
студенту у затвореној коверти, заједно са подацима за лични приступ регистру из члана 114. став 
3. тачка 3) Закона о високом образовању и да о томе води евиденцију.  

Подаци о јединственом образовном броју и привременом јединственом образовном броју 
чувају се трајно.  

Министарство просвете и технолошког развоја Републике Србије је руковалац подацима о 
личности из става 5. овог члана. 

 
Члан 163.  
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Подаци о студентима које факултет води у евиденцији из члана 113. став 1. Закона 
представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни и социјални 
статус и потребна образовна, социјална и здравствена подршка.  

Личне податке о студентима прикупља високошколска установа путем обрасца чији изглед 
прописује министар и који се попуњава у папирној форми при упису године студија. 

За одређивање идентитета студента прикупљају се следећи подаци: име, презиме, име 
једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша и издавалац за стране 
држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања, адреса становања 
за време студирања, национална припадност у складу са законом, брачни статус, држављанство, 
адреса, контакт телефон, фотографија и други подаци у складу са овим законом.  

За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно 
завршеном образовању, језик на коме је стечено основно и средње образовање, уписаном 
студијском програму, врсти студија, години студија и години првог уписа на студијски програм, 
учешћу на међународним програмима мобилности, години завршетка студијског програма, језику 
на коме се изводи студијски програм, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и 
похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама.  

За одређивање социјалног статуса студената прикупљају се подаци о начину 
финансирања студија, начину издржавања током студија, адреси становања током студирања, 
типу смештаја током студирања, радном статусу студента током студирања, издржаваним лицима, 
школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца) и занимању родитеља 
или издржаваоца.  

За одређивање здравственог статуса студената прикупљају се подаци о потребама за 
пружањем додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на високошколској 
установи.  

Факултет сходно одредбама из ст. 3. и 4. овог члана, води евиденцију и о уписаним 
полазницима на кратким програмима студија и издатим сертификатима.  

Руковалац подацима о личности из ст. 3−7. овог члана је факултет. 

 

 Подаци у регистру о студентима 

Члан 164.  
Факултет уноси и ажурира податке из члана 118. ст. 3−6. Закона о високом образовању у 

Регистар студената преко свог приступног налога преко јединственог образовног броја, и то:  
1. податке о студенту: годиште, место и држава рођења, место и држава сталног 

становања, национална припадност у складу са законом, брачни статус;  
2. податке за одређивање образовног статуса студената: претходно завршено 

образовање, језик на којем је стечено основно и средње образовање, уписани студијски програм, 
врста студија, година студија и година првог уписа на студијски програм, година завршетка 
студијског програма, просечна оцена у току студија, језик на коме се изводи студијски програм, 
подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, и издатим јавним исправама;  

3. податке за одређивање социјалног статуса студената: начину финансирања 
студија, начин издржавања током студија, радни статус студента током студирања, 
највише стечени ниво образовања родитеља или издржаваоца;  

4. податке за одређивање здравственог статуса студената, односно потреба за 
пружањем додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на 
високошколској установи.  

Руковалац подацима из става 1. овог члана је Министарство. 
 

Подаци у евиденцијама и регистру запослених на Универзитету и факултетима  
            Члан 165. 

Подаци о запосленима о којима факултет води евиденцију из члана  
113. став 1. Закона о високом образовњу и које уноси у јединствени информациони систем 
просвете, односно у Регистар запослених представљају скуп личних података којима се одређује 
њихов идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за њен 
обрачун и исплату, стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и васпитању, 
каријерно напредовање и кретање у служби.  

Подаци о наставницима, сарадницима и осталим запосленима садрже: име, презиме, име 
једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, држављанство, број пасоша за стране 
држављане, датум и место рођења, државу сталног становања, пол, национална припадност у 
складу са законом, службени контакт телефон и е-маил адреса, степен стручне спреме, језик на 
коме је стечено основно и средње образовање, година,држава, место и установа на којој је стечен 
највиши степен образовања, тренутно наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и 
година и установа у којој је изабран у наставно-научно, односно наставно-уметничко звање, врсту 
уговора о ангажовању, проценат радног ангажовања у установи, радно место и друге податке у 
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складу са законом као и о ангажовању у другој високошколској установи у Републици Србији и 
иностранству.  

За високошколске установе чији је оснивач Република Србија подаци о запосленима су и: 
коефицијент сложености рада као основ за финансирање из уредбе, коефицијент на основу ког се 
врши обрачун зараде из колективног уговора или општег акта установе.  

Подаци из става 2. овог члана о имену и презимену, месту и установи на којој је стечен 
највиши степен образовања, тренутно наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и 
година и установа у којој је изабран у наставно-научно, односно наставно-уметничко звање и 
радно место су отворени подаци, јавно доступни на интернет презентацији Министарства просвете 
и технолошког развоја Републике Србије у машински обрадивом облику за коришћење и даље 
објављивање.  

 
Сврха обраде података 

                         Члан 166.  
Сврха обраде података о којима високошколска установа води евиденцију јесте праћење и 

унапређивање квалитета, ефикасности и ефективности рада високошколске установе и 
запослених, праћење, проучавање и унапређивање образовног нивоа студената у процесу 
образовања и остваривање права на издавање јавне исправе.  

Сврха обраде података из регистара из члана 114. став 3. Закона јесте обезбеђивање 

индикатора ради праћења и унапређивања квалитета, ефикасности и ефективности система високог 

образовања, планирања образовне и уписне политике, праћење обухвата и напредовања студената, 

праћење квалитета студијских програма, запошљивости студената, професионалног статуса и 

усавршавања наставника, рада високошколских установа, планирање и праћење финансирања 

система високог образовања, стварање основа за спровођење националних и међународних 

истраживања  
у области високог образовања, као и безбедно, ефикасно и рационално чување података и 
извештавања о образовним индикаторима по преузетим међународним обавезама. 

 
Коришћење података 

                         Члан 167.  
Корисник свих података из регистара из члана 114. став 3. Закона о високом образовању је 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
Факултет је корисник података које уноси у регистре и статистичких извештаја који 

проистичу из њих.  
Студент, односно запослени на факултету може добити податке који се о њему воде у 

регистру из члана 114. став. 3. тачка 3), односно из члана 114. став 3. тачка 4) Закона, у складу са 
законом којим се уређује заштита података о личности.  

Корисник података из регистара из члана 114. став 3. Закона може бити и државни и други 

орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим 

прописима овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни за 
извршење послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања, уз 
обезбеђивање заштите података о идентитету личности. 
 

Ажурирање и чување података 

              Члан 168.  
Подаци у евиденцијама ажурирају се на дан настанка промене, а најкасније 15 дана од 

дана настанка промене.  
Факултет уноси, односно ажурира податке у регистре из члана 114. став 3. Закона о 

високом образовању на дан настанка промене, а најкасније 30 дана од дана промене.  
Подаци из регистара из чл. 116. и 117. Закона о високом образовању чувају се трајно. 
Подаци о личности из евиденција које води Факултет чувају се трајно, осим података о 

социјалном и здравственом статусу студената који се чувају до престанка статуса студента о коме 
се воде.  

Подаци из регистра студената чувају се трајно. 

 
Заштита података из евиденцијеи регистара  

                                                  Члан 169.  
Сви видови прикупљања, чувања, обраде и коришћења података спроводе се у складу са 

законом којим се уређује заштита података о личности и највишим стандардима о заштити 
података.  

Факултет обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података из 
евиденција које води.  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђује мере 
заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података у јединственом информационом 
систему просвете.  
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За потребе научноистраживачког, односно уметничко-истраживачког рада и приликом 
обраде података и израде анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се 

обезбеђује заштита идентитета личности. 

 

 
14. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ, ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА 

 

Начин остваривања јавности рада 
Члан 170. 

 Делатност Факултета је јавна. 
 Обавештавање јавности, студената и запослених о раду, активностима, условима и 

резултатима пословања Факултета обавља се путем пригодних публикација о Факултету, Интернет 
презентације Факултета, средстава јавног и других облика информисања и на други начин, у 
складу са Законом. 

О раду Факултета јавност, студенте и запослене обавештава декан, односно лице које он 
овласти. 
 
Пословна тајна 

Члан 171. 
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци: 

- које надлежни орган прогласи пословном тајном, 

- које надлежни орган, као поверљиве, саопшти Факултету, 

- који се односе на делатност Факултета, ако су одређени као војна или службена 
тајна,  

- који садрже понуде за јавни конкурс или јавно надметање, до објављивања 
резултата конкурса или надметања и 

- друге исправе или подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу, због њихове 
природе или значаја, било противно интересу Факултета. 

 
    Члан 172. 

Запослени на Факултету су дужни да чувају податке који представљају пословну тајну, 
независно од начина њиховог сазнавања. 

Ова дужност траје и по престанку радног односа. 
 

     Члан 173. 
Исправе које представљају пословну тајну и које су означене као такве евидентирају се и 

чувају од стране запосленог који је одговоран за њихово чување. 
Декан Факултета, односно лице које он овласти за то, могу саопштити податак који 

представља пословну тајну овлашћеном представнику државног органа. 

 

       Члан 174. 
Повреда чувања пословне тајне представља повреду радне дисциплине. 
Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, односно давања на 

увид исправа које представљају пословну тајну, ако се: 

- пословна тајна саопштава лицима, органима и организацијама којима се мора или 
може саопштити на основу прописа или овлашћења која произилазе из функција 
које они врше, односно положаја на коме се налазе; 

- члановима Савета Факултета, на седницама Савета, уколико је такво саопштавање 
неопходно ради обављања њихове функције, с тим да се присутни упозоравају да 
се те исправе и подаци сматрају пословном тајном; 

- саопштавају надлежном органу при пријављивању кривичних дела, привредног 
преступа или прекршаја и 

- саопштавају надзорном органу. 
 

 
15.ОПШТА АКТА ФАКУЛТЕТА  

Члан 175. 
Општа акта Факултета су:  

- Статут Факултета,  

- правилници,  

- одлуке,  

- пословници и  
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- други општи акти.  
 

Члан 176. 
Општа акта Факултета доносе органи Факултета на основу одређених законских прописа и 

овог Статута.  
 
 

Члан 177. 
Општи акт ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања или у другом року који 

је одређен у акту.  
Објављивање се врши истицањем на огласној табли Факултета и Интернет презентацији 

Факултета. 
 
 

Члан 178. 
Тумачење општег акта даје орган који га је донео. 
 
 

 16.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                        Члан 179. 

Конституисање органа управљања, стручних органа и студентског парламента, као и избор 

органа пословођења у складу са Законом о високом образовању, извршиће се по истеку мандата 

ових органа конституисаних односно изабраних по прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“ број 88/2017). 

Поступак избора декана у складу са Законом о високом образовању и овим Статутом 

покреће се најкасније шест месеци пре истека мандата из става 1. овог члана. 

У укупан број мандата органа управљања, органа пословођења, стручних органа и 

студентског парламента не рачунају се мандати до ступања на снагу Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС“ број 88/2017). 

Мандат стручних органа именованих на факултету престаје 30. септембра 2018. године, 

односно истеком мандатног периода на који су именовани. 

                                                                        Члан 180. 

Студенту који је стекао или стекне право на јавну исправу по прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, високошколска установа издаје јавну исправу на 

обрасцу прописаном до ступања на снагу овог Закона. 

                                                                       Члан 181. 

Наставнику у звању редовног професора којем је продужен радни однос одлуком Сената за 

школску 2016/2017. годину, изузетно се може продужити радни однос, ако испуњава услове из 

члана 148. став 2. овог Статута, с тим што се рок на који се може продужити радни однос уговором 

са факултетом на одређено време до две године рачуна од 30. септембра 2018. године. 

Наставнику из претходног става испуњеност услова из члана 148. став 2. овог Статута оцењује 

се у периоду од стицања звања редовног професора или се, уколико је избор у то звање обављен 

у периоду краћем од пет година пре дана продужења радног односа из овог става, оцењује у 

периоду почев од 1.10.2013. године. 

 

          Члан 182. 

Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању 

(„Службени Гласник РС“ број 88/17) могу завршити ове студије по започетом студијском програму, 

условима и правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка 

студирања тог студијског програма. 

Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године могу завршити те 

студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до 

краја школске 2017/2018. године. 

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године имају право да 

заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја 

школске 2017/2018. године. 

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, односно 

студенти који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума, могу да 




