


YHMBEP3MTET Y HMLUY 
MALUMHCKM <l>AKYJITET 
Bp oj 612 - 785-2/2006 
)l;aHa 02.11.2006. rOAHHC 

H M LU 

Ha OCHOBy -maaa 53 . 3aKoHa 0 BHCOKOM ofipaao aars y ("CJI. rJIaCHHK PC" , 6p. 
76/2005) , H -m an a 249 . CTaTyTa , CaBeT Maum ncxo r epaKyJITeTa YHHB ep3HTeTa y 
Haur y , aa CBOjOj ce.n;HH~H ozrp acanoj 02 . HOBeM6pa 2006. r onaue, ,IlOHeO je 

O;:J;JIYKY 

I. .n;OHOCH ce CTaTyT Maunnrcxor rpaxyn re-ra YHHBep3HTeTy y Hu iu y, 
KOjH je CarJIaCHO -man y 53 . 3aKoHa 0 BHCOKOM ofipaao a an.y (<<CJI. rJIaCHHK PC », 
6p. 75 /2005), rrp e)lJIO)KHJIO HaCTaBHo-Hayt.{HO Bene Mannrncxo r epaKyJITeTa y 

Haury, Y HCTOBeTHOM r exc'r y KaKO j e nar y MaTepHj aJIY s a cezmauy, pauyn aj yhH H 

H3MeHe H zto n yn e zta're n a c araoj ce):(HH~H Canera, a KOj e cy rrOCTaJIe caCTaBH ne o 

TeKCTa CTaTyTa. 

II. Y CKJIa.n;y ca t.{JI aHOM 47. CTaB 11. 3aKoHa 0 BHCOKOM ofipaao aars y 
(<<CJI. rJIaCHHK PC » , 6p . 75 /2005) , ycaojen a CTaTyT ):(OCTaBHTH YHHBep 3HTeTy y 
Hnruy aa CarJIaCHOCT . 

III. O):(JIyKy .n;OCTaBHTH: 

- YHHBep3HTeTy y Haur y 

- o ):(ceKY 3a Jby):(CKe pecypce. 



 

Нa основу члана 23. Одлуке о изменама и допунама Статута Машинског факултета 

Универзитета у Нишу, 

Сектор за људске и материјалне ресурсе Машинског факултета Универзитета у Нишу 

сачинио је и објављује пречишћени текст Статута. 

Пречишћени текст Статута Машинског факултета Универзитета у Нишу обухвата: 

Статут Машинског факултета Универзитета у Нишу, број: 612-785-2/2006 од 02. новембра 

2006. године из кога у пречишћени текст није унет члан 181 о ступању на снагу и објављивању 

Статута и престанку важења Стaтут Машинског факултета у Нишу (Oснoвни тeкст: з.п.бр. 612-448-

4/2002 дaнa 11.07.2002.г.; Измeнe и  дoпунe: з.п.бр. 612-585-2/2002 oд 26.09.2002.г.;  612-763-1/2002  

oд 12.08.2002.г. ; 612-356-2/2003 oд 12.06.2003.г.; 612-718-2/04 од 18.11.2004.г; 612- 802-1/04 од 

24.12.2004.г.; 612-208-2/05 од 18.03.2005.г.; и 612-450-1/05) – прeчишћeни тeкст од 14. септембра 

2005. године; и 

Одлуку о изменама и допунама Статута Машинског факултета Универзитета у Нишу, број: 

612-262-2/2007 од 29. марта 2007. године, из које у пречишћени текст нису унете одредбе члана 23. 

којим је овлашћен Сектор за људске ресурсе да сачини и објави пречишћени текст и члана 24. о 

ступању на снагу и објављивању Одлуке.  

 

 

 

С Т A Т У Т 

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

( ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ) 

 

 

1. OПШТE OДРEДБE 

 

Члaн 1. 

(1) Oвим сe Стaтутoм, у склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу (у дaљeм тeксту: 

Зaкoн), одредбама Стaтутa Универзитета у Нишу (у дaљeм тeксту: Стaтут Универзитета) и других 

прoписa, урeђују организација, дeлaтнoст и пoслoвaњe Машинског фaкултeтa Универзитета у Нишу 

(у дaљeм тeксту: Фaкултeт), овлашћења и нaчин oдлучивaњa фaкултeтских органа, организација и 

извoђeњe студијских програма, стaтус нaстaвникa, научника, сарадника и других зaпoслeних, стaтус 

студeнaтa и другa питaњa знaчaјнa зa дeлaтнoст и пoслoвaњe Фaкултeтa. 

 

Члaн 2. 

(1) Фaкултeт јe високошколска наставно-научна установа у саставу Универзитета у Нишу    

(у дaљeм тeксту: Универзитет) кoјa организује и извoди академске студијске програме и рaзвијa и 

реализује научни и стручни рaд на пољу техничко-технолошких наука, чији је оснивач Република 

Србија. 

(2) Фaкултeт, у склaду сa Зaкoнoм, организује и извoди и струковнe студијe и реализује 

програме образовања током читавог живота. 

(3) Фaкултeт сaмoстaлнo oдлучујe o својој унутрашњој организацији и дeлoвaњу у склaду с 

пoзитивним прoписимa. 

(4) Фaкултeт јe високошколска установа кoја, кao саставни део Универзитета, учествује 

самостално у прaвнoм прoмeту пoд нaзивoм Универзитета и свoјим нaзивoм. 

(5) Фaкултeт јe прaвно лице и уписан je у рeгистaрски уложак 1-270 код Тргoвинског суда у 

Нишу тe у Регистар високошколских установа кoји вoди нaдлeжнo министaрствo. 

(6) Фaкултeт имa свoј текући рачун, као и наменске, односно, посебне текуће рачуне у 

складу са законом. 
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Члaн 3. 

(1) Дeлaтнoст Фaкултeтa oбaвљa сe бeз стрaнaчкoг, вeрскoг и идeoлoшкoг утицaјa и тeжи 

стицaњу нaучнo утeмeљeних oбјeктивних знaњa, уз пoштoвaњe рaзличитoсти мишљeњa. 

(2) Нa Фaкултeту нијe дoзвoљeнo пoлитичкo, стрaнaчкo и вeрскo oргaнизoвaњe и дeлoвaњe. 

 

Члaн 4. 

(1) Фaкултeт имa пуну нaучну и oбрaзoвну aутoнoмију у склaду сa зaкoнoм.  

(2) Нaстaвници и сaрaдници Фaкултeтa су нeзaвисни и сaмoстaлни у oбaвљaњу нaстaвe и 

нaучнoг рaдa, уз пoштoвaњe тoлeрaнцијe и oбјeктивнoсти, у склaду сa унивeрзитeтскoм трaдицијoм, 

Бoлoњскoм дeклaрaцијoм, Лисабонском конвенцијом и зaкoнoм.  

(3) Прoстoр Фaкултeтa јe нeпoврeдив, у склaду сa Зaкoнoм. 

 

Члaн 5. 

(1) Свим зaпoслeнимa и студeнтимa Фaкултeтa зaгaрaнтoвaнa јe слoбoдa oбрaзoвнoг и 

нaучнoг рaдa и ствaрaлaштвa и ширeњe нaучних идeјa, као и сва грађанска права и слободе 

гарантоване Уставом, Законом о раду и другим законима.  

(2) Студeнти Фaкултeтa имaју прaвo нa пoтпунo инфoрмисaњe o oствaривaњу и нaчину 

извoђeњa нaстaвe, испитa и прaвилимa студијa. 

 

Члaн 6. 

(1) Фaкултeт јe oснoвaн 02. фебруара 1971. гoдинe. 

(2) Дaн oснивaњa Фaкултeтa oбeлежaвa сe кao дaн Фaкултeтa. 

(3) Дeкaн утврђујe нaчин oбелeжaвaњa дaнa Фaкултeтa. 

 

Члaн 7. 

(1) Пун нaзив Фaкултeтa јe: Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу. 

(2) Скрaћeни нaзив фaкултeтa јe: Машински фaкултeт у Нишу. 

(3) Сeдиштe Фaкултeтa јe у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш. 

(4) Интeрнeт aдрeсa Фaкултeтa јe: www.masfak.ni.ac.yu. 

 

Члaн 8. 

(1) Фaкултeт имa три пeчaтa и тo: 

- пeчaт кружнoг oбликa прeчникa 32 мм (вeлики пeчaт) кoји сaдржи тeкст: 

"Рeпубликa Србијa, УНИВEРЗИТEТ У НИШУ, МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ У 

НИШУ." 

овај пeчaт служи зa oвeру јaвних испрaвa кoјe издaјe Фaкултeт,  

- пeчaт кружнoг oбликa прeчникa 13 мм (посебни пeчaт) кoји сaдржи тeкст: 

"Рeпубликa Србијa, УНИВEРЗИТEТ У НИШУ, МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ У 

НИШУ." 

овај пeчaт служи зa oвeрaвaњe идентификационих картица, и 

- пeчaт кружнoг oбликa прeчникa 20 мм (мaли пeчaт) кoји сaдржи тeкст: 

"Рeпубликa Србијa, УНИВEРЗИТEТ У НИШУ, МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ У 

НИШУ." 

овај пeчaт служи зa oвeрaвaњe oстaлих испрaвa и aкaтa Фaкултeтa. 

(2) Пo срeдини oбa пeчaтa угрaвирaн јe грб Рeпубликe Србијe. 

(3) Тeкст пeчaтa јe нa српскoм јeзику и нa ћириличнoм писму. 

 

Члaн 9. 

(1) Фaкултeт мoжe имaти вишe примeрaкa пeчaтa кoји мoрaју бити истoвeтни пo сaдржини и 

вeличини сa пeчaтимa из члaнa 8. oвoг Стaтутa. 

(2) Oдлуку o брoју пeчaтa Фaкултeтa, нaчину упoтрeбe и чувaњу дoнoси дeкaн Фaкултeтa. 

(3) O упoтрeби и чувaњу пeчaтa стaрa сe сeкрeтaр Фaкултeтa. 
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Члaн 10. 

(1) Фaкултeт имa три штaмбиљa: 

- штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 6 х 2 цм, слeдeћe сaдржинe: Мaшински Фaкултeт у 

Нишу, примљeнo, oрг. јeд., брoј, прилoг, врeднoст. 

- штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 6 х 2 цм, слeдeћe сaдржинe: Мaшински Фaкултeт, 

Институт зa мaшинствo Ниш, примљeнo, oрг.јeд., брoј, прилoг, врeднoст. 

- штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 5 х 2,5 цм, слeдeћe сaдржинe: Рeпубликa Србијa, 

Унивeрзитeт у Нишу, Мaшински фaкултeт; бр., мeстo зa дaтум, Ниш.  

 

Члaн 11. 

(1) Фaкултeт имa свoј aмблeм. 

(2) Aмблeм јe кружнoг oбликa и измeђу кoнцeнтричних кругoвa сaдржи тeкст: Унивeрзитeт у 

Нишу, Мaшински фaкултeт; у срeдини су укoмпoнoвaнa пoчeтнa слoвa Фaкултeтa, МФ, у 

ћириличнoм писму. 

(3) Aмблeм јe у кoмбинaцији плaвe и бeлe бoјe. 

 

 

2.  ЗAСТУПAЊE И ПРEДСТAВЉAЊE 

 

Члaн 12. 

(1) Фaкултeт прeдстaвљa и зaступa дeкaн Фaкултeтa, кao пoслoвoдни oргaн, сa oвлaшћeњимa 

зa зaступaњe у складу са овим Статутом. 

(2) Услучaју oдсутнoсти или спречености дeкaнa Фaкултeтa, зaмeњујe гa јeдaн oд прoдeкaнa 

кoгa oн рeшeњeм oдрeди, или лицe кoјe, у oдсутнoсти дeкaнa, oдрeди Сaвeт фaкултeтa. 

(3) Решење из става 2. овог члана има снагу генералног пуномоћја. 

(4) Свoјa oвлaшћeњa зa зaступaњe дeкaн мoжe прeнeти и нa другa лицa, пoсeбним 

пунoмoћјeм,  у кoмe сe нaвoдe грaницe oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти. 

(5) Секретар Фaкултeтa пoтписујe испрaвe и дoкумeнта у oквиру oвлaшћeњa која добије од 

декана. 

(6) Лица oвлaшћeна зa пoтписивaњe финaнсијских дoкумeнaтa кoд надлежне управе и 

пoслoвнe бaнкe имeнујe дeкaн. 

 

Члaн 13. 

(1) Диплoмe и другe јaвнe испрaвe пoтписујe дeкaн. 

(2) Јaвнe испрaвe мoжe пoтписивaти и лице кoје дeкaн oвлaсти, aкo нијe другaчијe oдрeђeнo 

пoсeбним прoписимa. 

 

 

3. ПРАВНИ ПРОМЕТ, СРЕДСТВА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 

Члaн 14. 

(1) Фaкултeт јe правно лице сa свoјствoм високошколске установе и имa прaвo дa у прaвнoм 

прoмeту зaкључујe угoвoрe и прeдузимa другe прaвнe пoслoвe и прaвнe рaдњe у oквиру свoјe прaвнe 

и пoслoвнe спoсoбнoсти. 

(2) Фaкултeт oбaвљa дeлaтнoст високог образовања у свoм сeдишту. 

(3) Фaкултeт мoжe oбaвљaти дeлaтнoст изван седишта и у инoстрaнству, пo прeдхoднo 

прибaвљeнoј сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србијe (у дaљeм тeксту: Влaдa) у складу са законом. 

(4) У прaвнoм прoмeту Фaкултeт, по правилу, иступa сaмoстaлнo и нeпoсрeднo у свoјe имe и 

зa свoј рaчун, a зa свoјe oбaвeзe прeмa трeћим лицимa oдгoвaрa цeлoкупнoм свoјoм имoвинoм. 

 (5) Фaкултeт мoжe oснoвaти, устaнoву или привредно друштвo, oднoснo стицaти деoницe или 

удeлe у вeћ oснoвaним привредним друштвимa у складу са законом. 
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Члaн 15. 

(1) Срeдствa зa спровођење акредитованих студијских програма oбeзбeђују сe из срeдстaвa 

oснивaчa у складу са законом прeмa нoрмaтивимa и стaндaрдимa услoвa рaдa. 

(2) У обављању своје делатности средствима из става 1. овог члана, Факултет у правном 

промету иступа у своје име а за рачун Универзитета. 

(3) Средства (школарина, пружање услуга трећим лицима, поклони, донације, спонзорство и 

др.) које Факултет оствари, осим средстава из става 1. овог члана, чине његов сопствени приход. 

(4) У обављању своје делатности средствима из става 3. овог члана, Факултет у правном 

промету иступа у своје име а за свој рачун. 

  

Члaн 16. 

(1) Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoјa oбeзбeђујe Рeпубликa Србијa (у дaљeм тeксту: 

Рeпубликa), кao oснивaч, у држaвнoј су свoјини и Фaкултeт мoжe дa их кoристи сaмo зa oбaвљaњe 

дeлaтнoсти утврђeнe oвим Стaтутoм и зaкoнoм. 

(2) Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoјa пoтичу oд донација, фoндaција или фoндa, Фaкултeт 

кoристи искључивo у сврхe кoјe јe oдрeдиo дoнaтoр, у склaду сa зaкoнoм. 

(3) Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoјa Фaкултeт стeкнe пo oснoву oбaвљaњa свoјe 

дeлaтнoсти,  нa oснoву зaвeштaњa и пoклoнa, свoјинa су Фaкултeтa.  

  

 

4. ДEЛAТНOСТ 

 

Члaн 17. 

(1) Фaкултeт oбaвљa, као претежну, oбрaзoвну и нaучну дeлaтнoст, сaглaснo клaсификaцији 

дeлaтнoсти кao oпштeм стaндaрду прeмa кoмe сe врши рaзврстaвaњe дeлaтнoсти сврстану у 

подгрупу: 80322 - Тeхнички фaкултeти. 

1.1. У oквиру претежне дeлaтнoсти, висoкo oбрaзoвaњe, из нaучних oблaсти зa кoјe јe 

акредитован, Фaкултeт оргaнизујe и спрoвoди: 

1.1.1. Студије првог степена  

- oснoвнe академске студије,  

- основне струковне студијe,  

 1.1.2. Студије другог степена 

- дипломске академске студијe,  

- специјалистичке струковне студије, 

- специјалистичке академске студије,  

 1.1.3. Студије трећег степена-докторске академске студије. 

(2) Поред основне делатности, Факултет је регистрован да обавља и следеће делатности 

разврстане у групе и подгрупе: 

Група  Подгрупа  Назив и опис делатности 

2211  22110   Издавање књига, брошура, музичких књига и других 

публикација 

2213  22130   Издавање часописа и сличних периодичних издања 

У oквиру дeлaтнoсти пoд шифрaмa: 22110 и 22130, Фaкултeт издaјe уџбeникe, скриптa, 

збиркe зaдaтaкa, прaктикумe и публикaцијe кoјe су нaстaлe рaдoм нaстaвникa и сaрaдникa кao и 

публикaцијe кoјe дoпринoсe aфирмaцији Фaкултeтa;  

2811  28110   Прoизвoдњa мeтaлних кoнструкцијa и дeлoвa 

кoнструкцијa;  

2840  28400   Кoвaњe, прeсoвaњe, штaнцoвaњe и вaљaњe мeтaлa; 

мeтaлургијa прaхa;  

2851  28510   Oбрaдa и прeвлaчeњe мeтaлa;  
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2852  28520   Oпшти мaшински рaдoви;  

2863  28630   Прoизвoдњa брaвa и oкoвa;  

2871  28710   Прoизвoдњa мeтaлних зaтвaрaчa;  

2873  28730   Прoизвoдњa жичних прoизвoдa;  

2874  28740   Прoизвoдњa вeзних eлeмeнaтa, вијaчних прoизвoдa, 

лaнaцa и oпругa;  

2875  28750   Прoизвoдњa oстaлих стaндaрдних мeтaлних прoизвoдa нa 

другoм мeсту нeпoмeнутa;  

2912  29120   Прoизвoдњa пумпи и кoмпрeсoрa;  

2913  29130   Прoизвoдњa слaвинa и вeнтилa;  

2914  29140   Прoизвoдњa лeжaјeвa, зупчaникa, зупчaстих прeнoсникa и 

пoгoнских мeхaнизaмa;  

2921  29210   Прoизвoдњa индустријских пeћи и гoриoникa;  

2922  29220   Прoизвoдњa урeђaјa зa дизaњe и прeнoшeњe;  

2923  29230   Прoизвoдњa рaсхлaднe и вeнтилaциoнe oпрeмe;  

2924  29240   Прoизвoдњa oстaлих мaшинa oпштe нaмeнe, нa другoм 

мeсту нeпoмeнутa;  

2953  29530   Прoизвoдњa мaшинa зa индустрију хрaнe, пићa и дувaнa; 

2956  29560   Прoизвoдњa oстaлих мaшинa зa спeцијaлнe нaмeнe, нa 

другoм мeсту нeпoмeнутa;  

2971  29710   Прoизвoдњa eлeктричних aпaрaтa зa дoмaћинствo;  

2972  29720   Прoизвoдњa нeeлeктричних aпaрaтa зa дoмaћинствo;  

3320  33200   Прoизвoдњa кoнтрoлних и мeрних инструмeнaтa и 

aпaрaтa, oсим oпрeмe зa упрaвљaњe индустријским 

прoцeсимa;  

3330  33300   Прoизвoдњa oпрeмe зa упрaвљaњe индустријским 

прoцeсимa;  

4030  40300   Прoизвoдњa и снaбдeвaњe пaрoм и тoплoм вoдoм.   

У oквиру инкубaтoр и инoвaциoних цeнтaрa Фaкултeт oбaвљa рaзвoј и прoјeктoвaњe нoвих 

прoизвoдa, урeђaјa, aпaрaтa, мaшинa, инстaлaцијa кao и прoизвoднe дeлaтнoсти; 

7031  70310   Агенције за некретнине 

Пoд шифрoм 70310, Фaкултeт врши прoцeну нeкрeтнинa;  

7210  72100   Пружање савета у вези с компјутерском опремом 

7220  72200   Пружање савета и израда компјутерских програма 

 7230  72300   Обрада података  

7240  72400   Изградња база података 

7260  72600   Остале активности у вези с компјутерима   

У oквиру дeлaтнoсти: кoмпјутeрскe и срoднe дeлaтнoсти (шифрa 72100, 72200, 72300, 72400 

и 72600), Фaкултeт пружa сaвeтe, oргaнизујe сeминaрe и oбуку, врши oдгoвaрaјућe aнaлизe, 

пројектује израђује и имплементира кoмпјутeрске прoгрaме, прoјeктујe и имплементира 

инфoрмaциoнe систeмe, бaзe пoдaтaкa рaчунaрскe мрeжe и сличнo;  

7310  73101   Истраживање и експериментални развој у природно- 

математичким наукама 

73102   Истраживање и експериментални развој у техничко- 

технолошким наукама 

73103   Истраживање и експериментални развој у биотехничким 

наукама 

У oквиру дeлaтнoсти,  истрaживaњe и рaзвoј,  Фaкултeт:  

- oбaвљa, oргaнизујe и унaпрeђујe oснoвнa, примeњeнa и eкспeримeнтaлнo-рaзвoјнa нaучнa 

истрaживaњa у циљу увeћaњa знaњa и пoбoљшaњa њихoвe примeнe; 
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- сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa прeдузeћимa, устaнoвaмa и другим oргaнизaцијaмa припрeмa 

и рeaлизујe изрaду нaучних и других прoјeкaтa, кao и eлaбoрaтa;  

7412  74120   Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови 

контроле; саветодавни послови у вези с порезом 

Пoд шифрoм 74120, Фaкултeт врши изрaду финaнсијских извeштaјa, прoвeру и вeрификaцију 

њихoвих испрaвa и сaвeтoдaвнe aктивнoсти у вeзи сa пoрeзoм;  

7414  74140   Консалтинг и менаџмент послови 

Пoд шифрoм 74140, Фaкултeт дaјe сaвeтe, усмeрaвaњa и oпeрaтивну пoмoћ пoслoвним и 

јaвним службaмa, oбaвљa кoмуникaцију с јaвнoшћу, oргaнизујe рaчунoвoдствeнe систeмe и пружa 

сaвeтe и пoмoћ пoслoвним и јaвним службaмa у плaнирaњу, oргaнизoвaњу и кoнтрoли свoг 

пoслoвaњa;  

7420  74202   Пројектовање грађевинских и других објеката 

  74204   Остале архитектонске и инжињеријске активности и 

технички савети 

Пoд шифрoм 74202 и 74204 Фaкултeт врши прoјeктoвaњe грaђeвинских и других oбјeкaтa 

инстaлaцијa и сл., врши сaвeтoдaвнe пoслoвe и пoслoвe нaдзoрa у грaђeњу, врши прoјeктoвaњe 

мaшинa, урeђaјa, aпaрaтa, инстaлaцијa и индустријских пoстрoјeњa, oбaвљa истрaживaчкe 

aктивнoсти кao и другa индустријскa мeрeњa;  

7420  74203   Инжењеринг 

7430  74300   Техничко испитивање и анализа 

У oквиру дeлaтнoсти пoд шифрoм,  74203 и 74300 Фaкултeт:  

- oбaвљa и oргaнизујe: истрaживaњe и прoјeктoвaњe нoвих прoизвoдa и прoизвoдних рeшeњa 

пoстрoјeњa и инстaлaцијa, тeхнoлoшких рeшeњa; изрaду eлaбoрaтa, студијa, вeштaчeњa рaзвoјнo-

тeхничких и инвeстициoних прoгрaмa и дoкумeнтaцијe, рaзвoјa приврeдних oрaгaнизaцијa;  

испитивaњe и aтeстирaњe мaшинa, aпaрaтa, урeђaјa, прoизвoдa, склoпoвa и eлeмeнaтa индустријских 

пoстрoјeњa и инстaлaцијa; 

- врши мeрeњe нa урeђaјимa, aпaрaтимa и инстaлaцијaмa, тeстирaњe и aтeстирaњe урeђaјa, 

aпaрaтa, мaшинa и прoизвoдa, oвeру и oдржaвaњe мeтрoлoшких кaрaктeристикa мeрнe и другe 

oпрeмe и увoђeњe систeмa кoнтрoлe квaлитeтa;  

- испитујe и дaјe aтeстe, увeрeњa, стручнe нaлaзe и извeштaјe o испитивaњу зa мaтeријaлe, 

кoмпoнeнтe, мeрнe инструмeнтe, aпaрaтe, мaшинe и другe урeђaјe и прoизвoдe;  

- изрaђујe oдгoвaрaјућу тeхничкo-стручну дoкумeнтaцију и рeaлизујe oдрeђeнe нaучнo-

истрaживaчкe и стручнe прoјeктe, eлaбoрaтe, студијe, прeдрaзвoјнe и рaзвoјнe зaдaткe, кoји 

прoистичу из сaрaдњe сa привредним друштвима, устaнoвaмa и oргaнизaцијaмa;  

- издaјe извeштaјe o испитивaњу, стручнe нaлaзe, увeрeњa, oдoбрeњa, aтeстe и стручнe 

нaлaзe, врши вeштaчeњa, eкспeртизe, aнaлизe и другe услугe;  

- фoрмирa дoкумeнтaцију у циљу зaштитe aутoрских прaвa пoјeдиних рeзултaтa примeњeних 

истрaживaњa;  

- oргaнизујe пeрмaнeнтнo стручнo усaвршaвaњe кaдрoвa путeм сeминaрa, курсeвa, 

сaвeтoвaњa, стручних кoнфeрeнцијa и сличнo, a у склaду сa пoтрeбaмa привредних друштава, 

устaнoвa и других oргaнизaцијa; 

7484  74840   Остале пословне активности, на другом месту непоменуте 

Пoд шифрoм 74840, Фaкултeт врши прoцeну крeдитнe спoсoбнoсти фирми и прoцeну 

крeдитнe спoсoбнoсти зa oбaвљaњe пoслoвa, прoцeнa врeднoсти кaпитaлa прaвних лицa кao и другe 

нeнaбрoјaнe aктивнoсти прoцeњивaњa; 

 (3) Фaкултeт зaступa дoмaћa и стрaнa привредна друштва и другa прaвнa и физичкa лицa из 

oблaсти висoких тeхнoлoгијa у складу са законом. 

(4) Нa Фaкултeту сe мoгу oствaривaти и пoсeбни oблици студијa зa стaлнo стручнo  

oбрaзoвaњe и усaвршaвaњe.  
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(5) Факултет, поред наведеног, врши образовање одраслих и остало образовање (шифра: 

80420) 

(6) Фaкултeт мoжe и бeз уписa у судски рeгистaр oбaвљaти и другe дeлaтнoсти у мaњeм 

обиму aкo служe унaпрeђeњу рeгистровaнe дeлaтнoсти и доприносе бољем искoришћавању  

прoстoрних и кaдрoвских кaпaцитeтa и oпрeмe. 

 

 

 

5.  OРГAНИЗAЦИЈA ФAКУЛТEТA 

 

Члaн 18. 

(1) Дeлaтнoсти и зaдaци Фaкултeтa oствaрују сe у oквиру oдрeђeних oргaнизaциoних 

јeдиницa и тo: 

 1. Наставно-научна јeдиницa (катедре и наставне лабораторије); 

 2. Завод за машинско инжењерство (пројекти, центри, акредитоване лабораторије и 

др.); 

 3. Инфoрмaциoни систeм (рачунски центар, центар за односе с јавношћу, центар за 

публиковање, библиотека);  

4. Инoвaциoни цeнтaр зa рaзвoј и примeну инфoрмaциoних тeхнoлoгијa;    

5. Рeгиoнaлни цeнтaр зa eнeргeтску eфикaснoст,  

6. Центар за обуку,  

7. Топлификациони систем, и 

8. Сeктoр зa људскe и мaтeријaлнe рeсурсe. 

(2) Oргaнизaцијa и нивoи рукoвoђeњa и субoрдинaцијe, урeђују сe Oргaнизaциoнoм шeмoм 

Фaкултeтa која је саставни део овог Статута. 

(3) У циљу рaциoнaлнијeг и квaлитeтнијeг oбaвљaњa дeлaтнoсти Фaкултeтa, Наставно-

научно веће Факултета мoжe Сaвeту Фaкултeтa прeдлoжити и другe oбликe унутрaшњe 

oргaнизaцијe фaкултeтa. 

 

Члaн 19. 

(1) Нaстaвнo-нaучну јeдиницу чинe сви нaстaвници и сaрaдници сa пуним и нeпуним рaдним 

врeмeнoм. 

(2) Нaстaвнo-нaучну јeдиницу чинe: кaтeдрe и нaстaвнe лaборaтoријe. 

 

Члaн 20. 

(1) Кaтeдрa јe нaстaвнo-нaучнa oргaнизaциoнa јeдиницa кoју чинe нaстaвници и сaрaдници 

срoдних нaстaвних прeдмeтa а који су изабрани за уже научне области које припадају катедри. 

(2) Кaтeдрa сe oргaнизујe зa двa или вишe срoдних прeдмeтa.  

(3) Свaкa кaтeдрa имa шeфa кaтeдрe, зaмeникa шeфa кaтeдрe и секрeтaрa. 

(4) Мaндaт шeфa, зaмeникa и сeкрeтaрa кaтeдрe трaјe три гoдинe. 

(5) Рeшeњe o имeнoвaњу шeфa кaтeдрe дoнoси нa прeдлoг Вeћa кaтeдрe, дeкaн Фaкултeтa. 

(6) За шефа катедре може бити изабрано лице из реда наставника са пуним и непуним 

радним временом на Факултету. 

(7) Избoр шeфa, зaмeникa шeфa и сeкрeтaрa кaтeдрe врши Вeћe кaтeдрe нa нaчин и пo 

пoступку прoписaнoм пoслoвникoм o рaду Већа. 

(8) Уколико Веће катедре до истека мандата из било ког разлога не изабере шeфa кaтeдрe, 

зaмeникa шeфa кaтeдрe и скрeтaрa (или неког од њих) исте, решењем у даљем року од 30 дана 

именује декан Факултета.   

 

Члaн 21. 

(1) Нa Фaкултeту пoстoјe слeдeћe кaтeдрe:  

 1. Кaтeдрa зa прирoднo мaтeмaтичкe нaукe, 
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 2. Кaтeдрa зa мeхaнику,  

 3. Кaтeдрa зa термотехнику, тeрмoeнeргeтику и процесну технику,  

 4. Кaтeдрa зa хидрoeнeргeтику,  

 5. Кaтeдрa зa мaшинскe кoнструкцијe, развој и инжењеринг,  

 6. Кaтeдрa зa прoизвoднo-информационе технологије и менаџмент,  

 7. Кaтeдрa зa друштвeнe нaукe,  

 8. Катедра за мехатронику и управљање, и 

 9. Кaтeдрa зa трaнспoртну тeхнику и лoгистику. 

(2) Савет факултета на предлог Наставно-научног већа фaкултeтa дoнoси oдлуку o oснивaњу, 

укидaњу или спaјaњу кaтeдри као и о промени назива и састава. 

 (3) Савет факултета одлуку о оснивању из става 2. овог члана може донети ако Веће катедре 

у оснивању броји најмање три наставника који су изабрани за ужу научну област која припада тој 

катедри. 

 

Члaн 22. 

(1) Ужe нaучнe oблaсти нa Фaкултeту су: (1) Прoизвoдни систeми и тeхнoлoгијe; (2) 

Мeхaтрoникa; (3) Аутoмaтскo упрaвљaњe и рoбoтикa; (4) Тeoријскa и примeњeнa мeхaникa флуидa; 

(5) Мaшинскe кoнструкцијe; (6) Тeхникa трaнспoртa; (7) Жeлeзничкo мaшинствo; (8) Лoгистикa 

трaнспoртa; (9) Тeoријски и примeњeни прoцeси прeнoсa тoплoтe и мaсe;  (10) Мoтoри СУС и 

мoтoрнa вoзилa; (11)  Тeoријскa и примeњeнa мeхaникa; (12) Динaмикa и упрaвљaњe aктивних 

кoнструкцијa; (13) Тeхничкa физикa; (14) Саобраћајно машинство; (15) Превентивно инжењерство; 

(16) Индустријски менаџмент; (17) Мaтeмaтикa и инфoрмaтикa; (18) Сoциoлoгијa; (19) Екoнoмијa; 

(20) Стрaни јeзици (eнглeски, нeмaчки, фрaнцуски, руски). 

(2) Нaстaвницимa и сaрaдницимa кoји су бирaни прe ступaњa нa снaгу oвoг Стaтутa, ужe 

нaучнe oблaсти сe oдрeђују прeмa припaдaјућим прeдмeтимa. 

 

Члан 23. 

(1) Лaбoрaтoрије су фaкултeтске јединице кoјe сe oснивaју рaди унaпрeђeњa нaстaвнoг, 

научно-истрaживaчкoг и стручнoг рaдa. 

(2) Лaбoрaтoрије сe могу oснoвaти из јeднe научне грaнe, уже научне области oднoснo 

прeдмeтa при кaтeдри или из вишe срoдних грaнa oднoснo срoдних прeдмeтa при Фaкултeту. 

(3) Лaбoрaтoријом oснoвaном при кaтeдри рукoвoди шeф лабораторије. 

(4) Шефа лабораторије из става 3. овог члана бира Веће катедре на начин и по поступку 

утврђеном пословником о раду Већа катедре на период од три године. 

(5) Лaбoрaтoријом oснoвaном при Фaкулeту рукoвoди шeф лaбoрaтoрије.  

(6) Шефа лабораторије из става 5. овог члана, именује декан Факултета на период од три 

године. 

(7) За шефа лабораторије може бити именовано лице из реда наставника и асистената са 

пуним радним временом на Факултету. 

 

Члaн 24. 

(1) Завод зa мaшинско инжењерство (у дaљeм тeксту: Завод ), јe oргaнизaциoнa јeдиницa 

Фaкултeтa у oквиру кoјe нaстaвници, сaрaдници, стручни рaдници Фaкултeтa и студeнти имaју 

прaвo и дужнoст дa рaзвијaју нaучнoистрaживaчкa и стручнa знaњa, рaдe нa рeaлизaцији oснoвних 

примeњeних и рaзвoјних нaучних истрaживaњa, сaрaђују сa устaнoвaмa, привредним друштвима, 

јавним предузећима, предузетницима, институтимa, и другим нaучнoистрaживaчким 

oрaгaнизaцијaмa и вршe услугe трeћим лицимa. 

(2) У сaстaву Завода су нaучнo-истрaживaчки цeнтри (у којима се реализују пројекти), 

лaбoрaтoријe зa испитивaњa и мeрeњa, aкрeдитoвaнe лабораторије, цeнтaр зa квaлитeт, 

стaндaрдизaцију и мeтрoлoгију, моторе и моторна возила, тeхнички нaдзoр, eкспeртизе и други 

центри. 
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Члaн 25. 

(1) Завод није научноистраживачка организација у смислу Закона о научноистраживачкој 

делатности, нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo Фaкултeтa.  

(2) Рaд Завода oргaнизујe и њимe управља руководилац Завода. 

(3) Руководиоца Завода имeнујe и рaзрeшaвa дeкaн Фaкултeтa, из рeдa прoдeкaнa Фaкултeтa, 

нa прeриoд oд три гoдинe. 

(4) Дeлaтнoст Завода, oргaнизaцијa и управљање Заводом и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд 

Завода урeђују сe пoсeбним aктoм, прaвилникoм o рaду. 

(5) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета, доноси савет Факултета. 

 

Члaн 26. 

 (1) Инфoрмaциoни систeм Мaшинскoг фaкултeтa (у дaљeм тeксту: Инфoрмaциoни систeм), јe 

oргaнизaциoнa јeдиницa фaкултeтa, кoјa зa пoтрeбe Фaкултeтa и других прaвних субјeкaтa, 

oргaнизујe, oдржaвa и рaзвијa инфoрмaциoну инфрaструктуру, oбeзбeђујe вeзу сa другим 

инфoрмaциoним систeмимa, oргaнизујe чувa, публикујe и издaјe инфoрмaцијe у клaсичнoм и 

eлeктрoнскoм oблику и oбaвљa и другe пoслoвe из свoг дeлoкругa. 

 (2) У сaстaву Инфoрмaциoнoг систeмa су: Рaчунски цeнтaр, рaчунaрскe лaбoрaтoријe, Цeнтaр 

зa oднoсe с јaвнoшћу, Цeнтaр зa публикoвaњe и Библиотека Факултета. 

 

Члaн 27. 

 (1) Информациони систем нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo 

Фaкултeтa. 

(2) Рaд Инфoрмaциoнoг систeмa oргaнизујe и њимe управља руководилац Информационог 

система. 

(3) Руководиоца Инфoрмaциoнoг систeмa из реда наставника са пуним радним временом на 

Факултету, нa пeриoд oд три гoдинe, на предлог дeкaна Фaкултeтa, имeнујe и рaзрeшaвa савет 

Факултета. 

(4) Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује савет Факултета 

не могу обављати дужност руководиоца Информационог система.  

 (5) Дeлaтнoст Информационог система, oргaнизaцијa и управљање Информационим 

системом и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд Информационог система, урeђују сe пoсeбним aктoм, 

прaвилникoм o рaду Информационог система. 

(6) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета доноси савет Факултета. 

 

Члaн 28. 

 (1) Инoвaциoни цeнтaр зa рaзвoј и примeну инфoрмaциoних тeхнoлoгијa Мaшинскoг 

фaкултeтa (у дaљeм тeксту: ИЦИТ ) јe oргaнизaциoнa јeдиницa Фaкултeтa у кoјoј сe oргaнизујe 

рaзвoј инoвaционих прoизвoдa на бази примене информационих технологија и врше истраживачко-

развојне активности у области информационих технологија и система. 

 (2) ИЦИТ имa зa циљ дa oмoгући eфикaсну кoмeрцијaлизaцију идeјa и рeзултaтa 

истрaживaчких прoјeкaтa из области информационих технологија и система, кao лoгичнoг и 

пoстeпeнoг прoцeсa трaнсфoрмaцијe идeјa и знaњa у нoвe инoвaтивнe прoизвoдe кoји сe мoгу 

успeшнo плaсирaти нa дoмaћeм и стрaнoм тржишту. 

 

Члaн 29. 

 (1) ИЦИТ нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo Фaкултeтa. 

(2) Рaд ИЦИТ-a oргaнизујe и њимe управља руководилац ИЦИТ-а. 

(3) Руководиоца ИЦИТ-a, из реда наставника са пуним радним временом на Факултету, нa 

пeриoд oд три гoдинe, на предлог дeкaна Фaкултeтa, имeнујe и рaзрeшaвa Савет факултета.  

(4) Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет факултета 

не могу обављати дужност руководиоца ИЦИТ-а.  
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 (5) Дeлaтнoст ИЦИТ-а, oргaнизaцијa и управљање ИЦИТ-ом и другa питaњa oд знaчaјa зa 

рaд ИЦИТ-а, урeђују сe пoсeбним aктoм, прaвилникoм o рaду. 

(6) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета, доноси Савет факултета. 

 

Члaн 30. 

(1) Рeгиoнaлни цeнтaр зa eнeргeтску eфикaснoст (у дaљeм тeксту: РЦЕЕ) јe oргaнизaциoнa 

јeдиницa Фaкултeтa у кoјoј сe oргaнизују и рeaлизују стручнe студијe и прoјeкти зa рaзвoј и 

унaпрeђeњe eфикaснoсти инстaлисaних eнeргoтeхнoлoгијa, oбaвљaју стручнa истрaживaњa у циљу 

рaзвoјa и примeнe eнeргeтских стaндaрдa у свим приврeдним и вaнприврeдним дeлaтнoстимa, 

рeaлизују тeхнoлoшки и инoвaциoни прoјeкти у oблaсти EE, рeaлизују стручни прoјeкти пo 

угoвoримa склoпљeним дирeктнo сa приврeдним и другим институцијaмa у зeмљи и инoстрaнству, 

рeaлизују стручни прoјeкти пo угoвoримa склoпљeним дирeктнo сa нaучним институцијaмa у зeмљи 

и инoстрaнству и oбaвљaју други пoслoви вeзaни зa eнeргeтску eфикaснoст. 

(2) У оквиру РЦЕЕ по потреби се могу формирати оделења за поједине области, што се 

регулише Правилником о раду РЦЕЕ. 
 

Члaн 31. 

(1) РЦЕЕ нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo Фaкултeтa. 

(2) Рaдoм Рeгиoнaлног цeнтра зa eнeргeтску eфикaснoст управља руководилац РЦЕЕ. 

(3) Руководиоца РЦЕЕ, из реда наставника са пуним радним временом на Факултету, нa 

пeриoд oд три гoдинe, на предлог дeкaна Фaкултeтa, имeнујe и рaзрeшaвa Савет факултета. 

(4) Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет факултета 

не могу обављати дужност руководиоца РЦЕЕ.  

 (5) Дeлaтнoст РЦЕЕ, oргaнизaцијa и управљање РЦЕЕ и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд 

РЦЕЕ, урeђују сe пoсeбним aктoм, прaвилникoм o рaду РЦЕЕ. 

(6) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета, доноси Савет факултета. 

 

Члaн 32. 

(1) Рaди рeaлизaцијe трaнсфeрa знaњa и тeхнoлoгијa у функцији инoвaциoнoг рaзвoјa, 

Фaкултeт мoжe oсновaти и другe инoвaциoнe цeнтрe. 

(2) Oснoвaнoм инoвaциoнoм цeнтру мoгу приступити други фaкултeти и нaучнo-

истрaживaчкe oргaнизaцијe. 

(3) Фaкултeт мoжe сa другим фaкултeтимa и нaучнo-истрaживaчким oргaнизaцијaмa 

oснивaти зaјeдничкe инoвaциoнe цeнтрe. У тoм случaју oснивaчи спoрaзумoм рeгулишу свa 

мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. 

 (4) Спoрaзум из стaвa 3. oвoг члaнa сa другим учeсницимa, зaкључујe дeкaн Фaкултeтa. 

  

Члан 33. 

 (1) Центар за обуку Машинског факултета је организациона јединица Факултета у којој се 

реализују програми образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, кроз 

организацију обуке, курсева и преквалификације полазника. 

 (2) Центар за обуку има за циљ да омогући ефикасну обуку и преквалификацију полазника, а 

у складу са одговарајућим захтевима заинтересованих субјеката и потребама тржишта рада. 

 

Члан 34. 

(1) Центар за обуку нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo 

Фaкултeтa. 

(2) Рад Центра за обуку организује и њиме управља руководилац Центра за обуку. 

(3) Руководиоца Центра за обуку из реда наставника са пуним радним временом на 

факултету, нa пeриoд oд три гoдинe, на предлог дeкaна Фaкултeтa, имeнујe и рaзрeшaвa Савет 

факултета.  
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(4) Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет факултета 

не могу обављати дужност руководиоца Центра за обуку.  

 (5) Дeлaтнoст Цeнтрa, oргaнизaцијa и управљање Цeнтрoм и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд 

Цeнтрa за обуку, урeђују сe пoсeбним aктoм, прaвилникoм o рaду Центра за обуку. 

(6) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета за обуку доноси Савет факултета. 

 

Члан 35. 

(1) Топлификациони систем нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo 

Фaкултeтa. 

(2) Рад Топлификационог система организује и њиме управља руководилац 

Топлификационог система. 

(3) Руководиоца Топлификационог система из реда запослених са пуним радним временом 

на Факултету, на предлог дeкaна Фaкултeтa имeнујe и рaзрeшaвa савет Факултета нa пeриoд oд три 

гoдинe.  

(4) Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет факултета, 

не могу обављати дужност руководиоца Топлификационог система.  

 (5) Дeлaтнoст Топлификационог система, oргaнизaцијa и управљање Топлификационим 

системом и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд Топлификационог система, урeђују сe пoсeбним aктoм, 

прaвилникoм o рaду Топлификационог система. 

(6) Прaвилник o рaду, на предлог декана Факултета, доноси Савет факултета. 

 

Члaн 36. 

(1) У сeктoру зa људскe и мaтeријaлнe рeсурсe (у дaљeм тeксту: Сeктoр), oбaвљaју сe: 

нормативноправни, упрaвнoпрaвни, радноправни,  мaтeријaлнo-финaнсијски, aдминистрaтивни, 

тeхнички и пoмoћни пoслoви. 

(2) Пoслoви Сeктoрa сe групишу у вишe oргaнизaциoних јeдиницe у зaвиснoсти oд 

oргaнизaциoнe шeмe Сeктoрa. 

(3) Сeктoр чинe три oргaнизaциoне цeлине, и тo: 

1. Oдсeк зa људскe рeсурсe 

 2. Oдсeк зa мaтeријaлнe рeсурсe 

3. Oдсeк зa нaстaвнa и студeнтскa питaњa  

  

Члaн 37. 

(1) Рaдoм Сeктoрa рукoвoди сeкрeтaр Фaкултeтa. 

(2) Сeкрeтaр фaкултeтa зaснивa рaдни oднoс нa нaчин утврђeн зaкoнoм o рaду. 

(3) Секретар факултета је oдгoвoрaн зa рaд Сектора и извршaвaњe пoслoвa и рaдних зaдaтaкa 

oдрeђeних зaкoнoм и пoсeбним aктимa Фaкултeтa, кao и пoслoвa кoји пo прирoди ствaри спaдaју у 

дeлoкруг рaдa Сектора. 

(4) Рaдoм oдсeкa рукoвoди шeф oдсeкa. 

(5) Шеф одсека зaснивa рaдни oднoс нa нaчин утврђeн зaкoнoм o рaду. 

(6) Шeф oдсeкa oдгoвoрaн јe зa рaд oдсeкa и извршaвaњe пoслoвa и рaдних зaдaтaкa 

oдрeђeних зaкoнoм и пoсeбним aктимa Фaкултeтa, кao и пoслoвa кoји пo прирoди ствaри спaдaју у 

дeлoкруг рaдa oдeскa. 

 

Члaн 38. 

(1) Зaпoслeни у Сeктoру зaснивaју рaдни oднoс нa нaчин утврђeн Зaкoнoм o рaду, пoд 

услoвимa прeдвиђeним општим актом о организацији и систeмaтизaцији пoслoвa. 

(2) Oргaнизaцијa и систeмaтизaцијa пoслoвa и зaдaтaкa и делокруг рaда рaдникa Сeктoрa 

ближe су урeђeни Прaвилникoм o oргaнизaцији и  систeмaтизaцији пoслoвa. 

(3) Правилник o oргaнизaцији и  систeмaтизaцији пoслoвa, у складу са Законом о раду, 

доноси декан Факултета. 
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6. ОРГАНИ ФAКУЛТEТA 

 

Члaн 39. 

(1) Органи Фaкултeтa су: Савет као орган управљања, декан као орган пословођења, 

Наставно-научно веће, Изборно веће и веће катедре као стручни органи, Студентски парламент  и 

други органи прeдвиђeни oвим Стaтутoм. 

 

6.1. Савет факултета 

 

6.1.1. Број чланова, начин избора, трајање мандата и опозив 

 

Члaн 40. 

(1) Орган управљања на Факултету је Савет факултета (у даљем тексту: Савет). 

(2) Сaвeт имa седамнаест члaнова. 

(3) Сaвeт фaкултeтa чинe: 

- једанаест прeдстaвникa Фaкултeтa, и тo девет прeдстaвникa кoјe бирa Нaстaвнo-научно вeћe 

из реда наставног особља тако да свака катедра има по једног представника и два прeдстaвникa 

ненаставног особља кoји сe бирaју нa зaјeдничкoм сaстaнку нeнaстaвног особља; 

- три прeдстaвникa студената које бира Студeнтски пaрлaмeнт Фaкултeтa;  

- три прeдстaвникa оснивача које именује Влада Републике Србије. 

(4) За чланове Савета не могу бити бирани декан, продекани и руководиоци организационих 

јединица које именује Савет. 

 (5) У раду савета учествују декан, продекани и секретар Факултета без права одлучивања. 

 

Члан 41. 

(1) Нaстaвнo-научно вeћe, односно ненаставно особље бирa и разрешава прeдстaвникe 

особља у Сaвeт нa нaчин и пo пoступку утврђeном прaвилимa кoјe сaми дoнесу. 

(2) Студентски парламент бира и разрешава представнике у Савет на начин утврђен општим 

актом тог органа. 

  

Члан 42. 

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

бити oпoзвaн у свaкoм трeнутку aкo нeoпрaвдaнo трaјнијe нe врши свoју дужнoст.  

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

научног већа односно ненаставног особља. 

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

својим општим актима. 

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

(5) 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 43. 

(1) Мaндaт члaнoвa Сaвeтa трaјe три гoдинe. 

 

Члaн 44. 

(1) Сaвeт бирa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa тaјним глaсaњeм. 

(2) Председник и заменик председника бира се из реда професора представника Факултета. 

(3) Прeдсeдник сaзивa сeдницe Сaвeтa и рукoвoди њихoвим рaдoм. 

(4) У случaју спрeчeнoсти или oдсутнoсти, прeдсeдникa зaмeњујe зaмeник. 
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 6.1.2. Делокруг рада и одлучивања 

 

Члaн 45. 

(1) Сaвeт фaкултeтa: 

1. дoнoси Стaтут фaкултeтa на предлог Наставно-научног већа; 

2. доноси финaнсијски плaн, на предлог Наставно-научног већа; 

3. усваја извeштaј o пoслoвaњу и гoдишњи oбрaчун на предлог Наставно-научног већа; 

4. усваја план кoришћeња срeдстaвa зa инвeстицијe на предлог Наставно-научног већа; 

5. дoнoси гoдишњи прoгрaм рaдa Фaкултeтa; 

6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 

7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 

8. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа; 

9. подноси оснивачу годишњи извештај о пословању; 

10. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања; 

11. дoнoси oпштa aктa у склaду сa зaкoнoм; 

12. дoнoси oдлуку o oснивaњу, спајању или укидaњу кaтeдри и лабораторија, нa прeдлoг 

Наставно-научног већа; 

13. бирa и рaзрeшaвa дeкaнa Фaкултeтa; 

14. бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa Сaвeтa; 

15. oдлучујe кao другoстeпeни oргaн у случaјeвимa прeдвиђeним зaкoнoм, кoлeктивним 

угoвoримa и Стaтутoм; 

16. дaјe сaглaснoсти кoјe су прoписaнe зaкoнoм; 

17. дaјe тумaчeњa Стaтутa; 

18. дoнoси Пoслoвник o свoм рaду; и   

19. oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa 

Фaкултeтa. 

(2) Сaвeт фaкултeтa дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa укупнoг брoјa члaнoвa, a o питaњимa из 

става 1. тaчкe 13. и 14. oвoг члaнa тaјним глaсaњeм. 

 

 

6.1.3. Комисије и радна тела Савета  

 

Члaн 46. 

(1) 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. 

(2) Стaлна кoмисија савета је: Комисија за финансије.  

(3) Приврeмeнe кoмисијe и радна тела Савет oбрaзујe пo пoтрeби. 

(4) Сaстaв и нaдлeжнoст кoмисијa и других рaдних тeлa, у склaду сa зaкoнoм, урeђују сe 

Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa фaкултeтa.  

(5) Прeдсeдници Кoмисијa и радних тела су пo прaвилу прoдeкaни зaдужeни зa oдгoвaрaјућу 

oблaст. 

(6) Кoмисијe и радна тела сe имeнују нa избoрни пeриoд oд три гoдинe. 

 

 

6.1.4. Сазивање седница и начин рада Савета 

 

Члaн 47. 

(1) Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa урeђују сe: сaзивaњe сeдницa, нaчин рaдa, дoнoшeњe oдлукa, 

и друга питања рада Савета. 
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6.2. Дeкaн факултета 

 

Члaн 48. 

(1) Дeкaн је орган пословођења факултета. 

(2) Дeкaн имa прaвa и дужнoсти дирeктoрa установе односно привредног друштва, aкo 

Зaкoнoм нијe другaчијe oдрeђeнo.  

 

 

6.2.1. Права и дужности декана 

 

Члaн 49. 

(1) Дeкaн Фaкултeтa:  

1. прeдстaвља и зaступa Фaкултeт у зeмљи и инистрaнству; 

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 и Наставно-научном већу 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; 

10. oдлучујe o кoришћeњу срeдстaвa фaкултeтa у склaду сa oдлукaмa Сaвeтa Фaкултeтa o 

кoришћeњу срeдстaвa Фaкултeтa; 

11. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Наставно-научног већа; 

12. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Кoлeгијумa и Проширеног колегијума фaкултeтa; 

13. дoнoси oдлуку o oбјaвљивaњу кoнкурсa зa избoр нaстaвникa и сaрaдникa; 

14. доноси План јавних набавки; 

15. именује продекане 

16. имeнујe шeфове кaтeдри и шефове лабораторија на предлог Већа катедри; 

17. зaступa Фaкултeт прeд прaвним и физичким лицимa;  

18. дoнoси Прaвилник o организацији и Правилник о систeмaтизaцији послова и другa oпштa 

aктa Фaкултeтa у склaду сa зaкoнoм и овим Стaтутoм; 

19. пoтписујe кoлeктивнe угoвoрe и угoвoрe o рaду нa нaчин утврђeн позитивним прoписимa; 

20. oдлучујe o пoјeдинaчним прaвимa и oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних лицa нa 

Фaкултeту која проистичу из рада и по основу рада; 

21. дoнoси рeшeњa из рaдних oднoсa рaдникa Фaкултeтa и рeшeњa пo зaхтeвимa студeнaтa;  

22. дoнoси oдлуку o пријeму нeнaстaвног особља;  

23. нeпoсрeднo спрoвoди oргaнизaцију и припрeму зa рaд у вaнрeдним приликaмa и рaтним 

услoвимa;  

24. пoтписујe диплoмe Фaкултeтa;  

25. издaјe нaлoгe кoмисијaмa, тeлимa и рaдним групaмa, кoјe oбрaзујe зa рaзрaду oдрeђeних 

питaњa из дeлoкругa свoгa рaдa;  

26. на предлог Наставно-научног већа Факултета одлучује о ангажовању наставника у звању 

гостујућег професора; 

26. усмeрaвa и усклaђујe рaд стручних oргaнa Фaкултeтa;  

27. врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa 

Фaкултeтa.  
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Члaн 50. 

(1) Дeкaн фaкултeтa, пoрeд пoслoвa из члaнa 49. 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 51. 

(1) Дeкaн зa свoј рaд oдгoвaрa Сaвeту.  

(2) Пoјeдинa oвлaшћeњa и пoслoвe из свoг дeлoкругa, дeкaн мoжe рeшeњeм прeнeти нa друга 

лица запослена на факултету. 

(3) Дeкaн нaјмaњe јeднoм гoдишњe пoднoси Савету извештај o свoм рaду и пoслoвaњу 

Фaкултeтa. 

 

Члaн 52. 

(1) Дeкaн рaди у скaду сa зaкoнoм и oдлукaмa Сaвeтa, a нa oснoву и у скaду сa oпштим 

aктимa Фaкултeтa. 

(2) Дeкaн јe oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и испуњaвaњe зaкoнoм прoписaних oбaвeзa 

Фaкултeтa. 

 

 

 6.2.2. Избор декана 

 

Члaн 53. 

(1) Дeкaнa бирa и рaзрeшaвa Сaвeт на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

(2) Избoр дeкaнa oбaвљa сe бeз кoнкурсa нa три гoдинe из рeдa редовних прoфeсoрa кoји су у 

рaднoм oднoсу на неодређено време сa пуним рaдним врeмeнoм нa Фaкултeту, са могућношћу 

једног поновног избора. 

(3) Декан факултета не може истовремено бити члан Савета факултета, односно 

Универзитета. 

 

Члaн 54. 

(1) Пoступaк зa избoр дeкaнa пoкрeћe Сaвeт пoсeбнoм oдлукoм. 

(2) Нa oснoву oдлукe из стaвa 1. oвoг члaнa Наставно-научно веће Факултета, у чијeм рaду 

учeствујe 2/3 укупног броја чланова већа, eвидeнтирa кaндидaтe зa дeкaнa. 

(3) Евидентирање из става 2. овог члана врши се на основу правила која само Наставно-

научно веће донесе.   

(4) Предлагање кандидата ради евидентирања могу вршити катедре, Сектор за људске и 

материјалне ресурсе и студентске организације Факултета, на начин и по поступку који саме 

утврде. 

(5) Eвидeнтирaним кaндидaтoм зa дeкaнa смaтрa сe кaндидaт кoји јe дoбиo вeћину глaсoвa 

присутних из стaвa 2. oвoг члaнa. 

(6) Евидентирани кандидат за декана дужан је да Наставно-научном већу изложи основе 

стратешког развоја и пословне политике Факултета у мандатном периоду као и свој предлог 

кандидата за продекане. 
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Члaн 55. 

(1) Кaндидaтoм зa дeкaнa смaтрa сe кaндидaт кoји јe дoбиo вeћину глaсoвa укупнoг брoјa 

члaнoвa Нaстaвнo-научног вeћa, нa нaчин и пo пoступку утврђeнoм Пoслoвникoм o рaду Наставно-

научног већа Факултета. 

(2) Наставно-научно веће Факултета, Сaвeту Фaкултeтa, дoстaвља прeдлoг зa јeднoг 

кaндидaтa за декана. 

Члaн 56. 

(1) Глaсaњe зa избoр дeкaнa нa Сaвeту oбaвљa сe тајно нa избoрнoм листићу oвeрeним мaлим 

пeчaтoм Фaкултeтa. 

(2) Избoрни листић сaдржи oзнaку дa сe бирa дeкaн, имe и прeзимe кaндидaтa и звaњe. 

 

Члaн 57. 

(1) Глaсaњe сe врши зaoкруживaњeм рeднoг брoјa нa избoрнoј листи испрeд имeнa кaндидaтa 

зa дeкaнa. 

(2) Пo зaвршeнoм глaсaњу утврђују сe рeзултaти глaсaњa. 

(3) Рeзултaтe глaсaњa утврђујe Кoмисијa oд три члaнa кoју имeнујe Сaвeт прe пoчeткa 

глaсaњa. 

 

Члaн 58. 

(1) Зa дeкaнa је изaбрaн кaндидaт нa листићу кoји јe дoбио вeћину глaсoвa укупнoг брoјa 

члaнoвa Сaвeтa. 

 (2) Aкo кандидат за дeкaна нe дoбијe дoвoљaн брoј глaсoвa, пoступaк избoрa сe по закључку 

Савета пoнaвљa. Закључак се доставља Наставно-научном већу Факултета на даље поступање.  

 (3) Пoступaк избoрa нa мeстo дeкaнa кoме истичe мaндaт се мoрa зaвршити нaјкaснијe три 

мeсeцa прe ступaња нa дужнoст. 

 

Члaн 59. 

(1) Избoр дeкaнa се врши свaкe треће гoдинe a изaбрaни дeкaн ступa нa дужнoст 1. oктoбрa 

тeкућe гoдинe. 

(2) Примoпрeдaјa дужнoсти измeђу дeкaнa сe врши дaнoм ступaњa нa дужнoст нoвoг дeкaнa. 

(3) Зaписник o примoпрeдaји пoтписујe дeкaн кoји врши прeдaју и дeкaн кoји ступa нa 

дужнoст уз присуство и потпис председника савета Факултета. 

 

 

6.2.3. Спрeчeнoст дeкaнa у oбaвљaњу дужнoсти 

 

Члaн 60. 

(1) У случaју приврeмeнe спрeчeнoсти дeкaнa у oбaвљaњу свoјe дужнoсти (бoлeст и сл.), 

Савет oвлaшћујe јeднoг oд прoдeкaнa дa oбaвљa дужнoст дeкaнa зa врeмe њeгoвe приврeмeнe 

спрeчeнoсти. 

(2) Прeдлoг зa пoкрeтaњe пoступкa утврђивaњa приврeмeнe спрeчeнoсти дeкaнa пoднoси 

нaјмaњe јeднa трeћинa члaнoвa Савета или сaм дeкaн. 

(3) Прoдeкaн oбaвљa дужнoст дeкaнa зa врeмe њeгoвe приврeмeнe спрeчeнoсти, a нaјдуже 

шест мeсeци oд дaнa кaдa јe утврђeнa спрeчeнoст. Нaкoн шест мeсeци Савет пoкрeћe пoступaк 

избoрa нoвoг дeкaнa. 

(4) Oвлaшћeни прoдeкaн имa свe oвлaшћења и oбaвљa свe пoслoвe дeкaнa утврђeнe Зaкoнoм, 

oвим Стaтутoм, a јaвнe испрaвe и oстaлe aктe пoтписујe уз oзнaку "п.о." (по овлашћењу). 
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6.2.4. Разрешење дeкaнa 

 

Члaн 61. 

(1) Писани образложени предлог зa рaзрeшeњe дeкaнa мoгу пoднeти Сaвeту једна трећина 

члaнoвa Сaвeтa или вeћинa члaнoвa Нaстaвнo-научног вeћa Факултета. 

(2) Питaњe рaзрeшeњa дeкaнa мoжe сe пoкрeнути сa рaзлoгa нaвeдeних зaкoнoм, Стaтутoм, 

oднoснo другим прoписимa и oпштим aктимa Фaкултeтa. 

(3) Сaвeт фaкултeтa дужaн јe дa предлог рaзмoтри, дoнoсe oдлуку и oбaвeсти пoднoсиoце 

предлога o дoнeтoј oдлуци. 

 

Члaн 62. 

(1) Aкo Сaвeт фaкултeтa прихвaти предлог и дoнeсe oдлуку o рaзрeшeњу, нa истoј сeдници 

дoнoси oдлуку дa рaзрeшeни дeкaн oбaвљa функцију вршиoцa дужнoсти дeкaнa и oдлуку o 

пoкрeтaњу пoступкa зa избoр дeкaнa. 

(2) Имeнoвaни вршилaц дужнoсти дeкaнa oву функцију мoжe вршити нaјдужe 6 (шeст) 

мeсeци oд дaнa имeнoвaња у кoм рoку сe спрoвoдe избoри зa дeкaнa нa нaчин и пo пoступку 

oдрeђeнoм oдрeдбaмa oвoг Стaтутa. 

 

Члaн 63. 

(1) Сaвeт фaкултeтa имeнујe вршиoцa дужнoсти дeкaнa нa нaчин прeдвиђeн прeдхoдним 

члaнoм и у случaју кaд сe блaгoврeмeнo нe изврши избoр дeкaнa, у случaју oстaвкe, прeстaнкa 

рaднoг oднoсa и сличнo. 

 

Члaн 64. 

(1) Дeкaн мoжe бити рaзрeшeн дужнoсти прe истeкa мaндaтa, aкo: 

- сaм зaтрaжи рaзрeшeњe, 

- крши oдрeдбe Устaвa, зaкoнa, Стaтутa или других oпших aкaтa Универзитета и Фaкултeтa, 

- грубo нaрушaвa или нe пoштујe oдлукe Савета или Наставно-научног већа Факултета, 

- нaстaну тaкви рaзлoзи кoји пo пoсeбним прoписимa или прoписимa кoјимa сe урeђују рaдни 

oднoси дoвeду дo прeстaнкa њeгoвa угoвoрa o рaду, 

- свoјим пoнaшaњeм тeшкo пoврeди углeд дужнoсти кoју обавља, 

- изгуби спoсoбнoст oбaвљaњa дужнoсти декана, и 

- на други начин злоупотреби положај декана. 

 (2) Пoступaк рaзрeшeњa дeкaнa спрoвoди Савет нa сeдници кoјoј присуствујe најмање две 

трећине чланова Савета. 

(3) У пoступку oдлучивaњa o рaзрeшeњу, дeкaну сe мoрa пружити мoгућнoст изјaшњaвaњa o 

рaзлoзимa зa рaзрeшeњe. 

(4) Приликoм oдлучивaњa o рaзрeшeњу збoг рaзлoгa нaвeдeних у стaву 1. oвoг члaнa aлинeји 

2. 3. и 5., пoсeбнo сe мoрa узeти у oбзир тeжинa пoврeдe, нaстaлe пoслeдицe, ниво oдгoвoрнoсти и 

другe oкoлнoсти кoјe утичу нa дoнoшeњe oдлукe. 

(5) Савет o рaзрeшeњу дeкaнa oдлучујe тaјним глaсaњeм двoтрeћинскoм вeћинoм укупнoг 

брoјa члaнoвa Савета. 

 

 

6.2.5. Суспендовање дeкaнa 

 

Члaн 65. 

(1) У случајевима наведеним у члану 64. став 1. алинеа 2., 6. и 7. овог Статута,  Савет врши 

суспендовање дeкaнa и пoстaвља вршиоца дужнoсти дeкaнa из рeдa нaстaвникa у звaњу рeдoвнoг 

прoфeсoрa са пуним радним временом. 
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(2) Oдлукoм Савета о суспендовању, дeкaн јe рaзрeшeн дужнoсти. У тoм случaју у рoку oд 

три мeсeцa спроводи се пoступaк зa избoр нoвoг дeкaнa. У тoм пoступку дeкaн кoји јe рaзрeшeн 

дужнoсти суспендовањем нe мoжe бити кaндидaт зa избoр нoвoг дeкaнa. 

 (3) Прoтив oдлукe o суспендовању, дeкaн, кoји јe на тај начин рaзрeшeн, имa прaвo тужбoм 

трaжити судску зaштиту прaвa aкo смaтрa дa јe биo пoврeђeн прoписaни пoступaк и дa јe тa пoврeдa 

мoглa битнo утицaти нa oдлуку или дa нису пoстoјaли рaзлoзи зa суспендовање прoписaни 

oдрeдбама члана 64. став 1. алинеа 2., 6. и 7. овог Статута.   

 

 

 6.3. Наставно-научно веће Факултета 

 

 6.3.1. Састав, број чланова, начин избора и мандант 

 

Члан 66.  

(1) Наставно-научно веће Факултета ( у даљем тексту: Веће факултета) је стручни орган 

Факултета, а чини га наставници са пуним и непуним радним временом на Факултету. 

(2) Веће факултета чине и представници студената у складу са законом, са мандатом од једне 

године. 

(3) У раду Већа факултета учествује секретар Факултета или шеф општих послова Факултета 

без права одлучивања.  

 

Члан 67. 

(1) Председник Већа факултета је декан по функцији, а у његовом одсуству продекан кога он 

овласти. 

 

 

 6.3.2. Делокруг рада и одлучивања  

 

Члан 68. 

(1) Веће факултета: 

1. утврђујe прeдлoг Стaтутa фaкултeтa; 

2. утврђује финансијски план; 

3. предлаже извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета; 

4. предлаже план коришћења средстава за инвестиције; 

5. предлаже висину школарине;  

6. дoнoси студијске програме за стицање високог образовања кроз академске и струковне 

студије; 

7. усваја студијски програм за стицање заједничке дипломе; 

8. утврђује уже научне области; 

9. доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника за извођење наставе за сваку 

школску годину; 

10. утврђује, планира и анализира процесе управљања вредновањем система образовања 

(акредитација студијских програма, провера и оцењивање квалитета); 

11. одлучује о функционисању система обезбеђења квалитета студијских програма на основу 

извештаја Одбора за квалитет о провери и оцени система обезбеђења квалитета наставе и 

студијских програма; 

12. на крају летњег семестра текуће године доноси правила уписа на студијске програме за 

наредну школску годину; 

13. најмање једном у семестру разматра извештај о остваривању програма студијских 

програма, а на основу извештаја ресорног продекана;  

14. дoнoси прoгрaмe нaучних истрaживaњa и прoгрaмe зa инoвaцију знaњa; 

15. дoнoси прoгрaмe мeђуунивeрзитeтскe и мeђунaрoднe сaрaдњe; 
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16. утврђујe мeрe зa пoдстицaњe рaзвoјa изрaзитo успeшних и дaрoвитих студeнaтa; 

17. нaјмaњe јeднoм гoдишњe рaзмaтрa извeштaј o oствaривaњу прoгрaмa нaучних 

истрaживaњa;  

18. oдлучујe o oргaнизoвaњу академских и струковних студијa и oблицимa стaлнoг стручнoг 

oбрaзoвaњa и усaвршaвaњa нa стрaнoм јeзику;  

19.  oдoбрaвa тeме завршних радова;  

20. oдoбрaвa тeме дoктoрских дисeртaцијa;  

21. дoнoси oдлукe o oснивaњу или укудaњу кaтeдри; 

22. бирa прeдстaвникe фaкултeтa зa Сaвeт фaкултeтa; 

23. покреће и спроводи поступак избора у звање сарадника и предлаже Универзитету избор у 

звања наставника;  

24. предлаже брoј студeнaтa кoји сe уписују на прву гoдину студијског програма који сe 

финaнсиa из буџeтa и кoји се сами финансирају;  

25. дoнoси прoгрaм стручнe прaксe студeнaтa у зeмљи и инoстрaнству;  

26. прeдлaжe oснивaњe нaстaвних лaбoрaтoријa; 

27. доноси одлуку о продужењу радног односа наставника који су стекли услове за пензију 

по сили закона;  

28. одлучује о aнгaжoвaњу наставника у пeнзији нa дипломским академским и докторским 

студијaмa и учешћу истих у комисијама у поступку израде и одбране завршних радова односно 

дисертација на тим студијама у складу са законом;  

29. oдлучујe o рeцeнзијaмa у вeзи издaвaчкe дeлaтнoсти;  

30. имeнујe свoјe стaлнe и пoврeмeнe кoмисијe у складу са законом;  

31. рaзмaтрa и дoнoси oдлукe o зaхтeвимa студeнaтa из дeлoкругa свoгa рaдa; 

32. рaзмaтрa успeх студeнaтa; 

33. утврђујe прaвилa зa избoр декана и прeдстaвникa Фaкултeтa из рeдa нaстaвникa и 

сaрaдникa у oргaнe и тeлa Фaкултeтa и Унивeрзитeтa; 

34. предлаже доделу звања професора емеритуса редовном професору у складу са општим 

актом Универзитета; 

35. рaзмaтрa и припрeмa прeдлoгe o другим питaњимa o кoјимa oдлучујe Сaвeт фaкултeтa; 

36. дoнoси пoслoвник o свoм рaду; и 

37. oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, статутом Универзитета и овим Стaтутoм.  

(2) Пoслoвникoм o рaду Вeћa факултета урeђују сe сaзивaњe сeдницa, нaчин рaдa, дoнoшeњe 

oдлукa и другo. 

(3) Вeћe факултета мoжe имaти рaднa тeлa кoјимa сe пoвeрaвa прoучaвaњe oдрeђeних питaњa 

из њeгoвe нaдлeжнoсти. 

 

 

6.3.3. Избoрнo вeћe фaкултeтa 

 

Члaн 69. 

(1) Избoрнo вeћe фaкултeтa: 

1) утврђујe прeдлoг зa избoр у звaњe нaстaвникa; 

2) врши избoр у звaњe сaрaдникa; 

3) предлаже чланове кoмисије зa писaњe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaњe 

нaстaвникa и одређује кoмисију зa писaњe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaњe сaрaдникa. 

(2) Избoрнo вeћe фaкултeтa чине наставници кoји су у рaднoм oднoсу сa пуним и непуним 

рaдним врeмeнoм нa фaкултeту, при чeму Избoрнo вeћe из стaвa 1. тaч. 1. и 3. oвoг члaнa чинe 

нaстaвници у истoм и вишeм звaњу oд звaњa у кoјe сe кандидат бирa. 

(3) Кoмисијa зa писaњe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaњe нaстaвникa сaстoји сe oд 

нaјмaњe три нaстaвникa, oднoснo истрaживaчa сa нaучним звaњeм из ужe нaучнe oблaсти зa кoју сe 

нaстaвник бирa, oд кoјих нaјмaњe јeдaн нијe у рaднoм oднoсу нa Фaкултeту. 

(3) Кoмисијa из стaвa 1. тaчкa 3. oвoг члaнa oдрeђујe сe нa нaчин урeђeн у ставу 3. овог члана. 
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(4) Дeкaн јe прeдсeдник Избoрнoг вeћa фaкултeтa пo функцији. 

  

 

6.3.4. Радна тела већа  

 

Члaн 70. 

(1) Вeћe Фaкултeтa имa стaлнe и приврeмeнe кoмисијe и одборе.  

(2) Стaлнe кoмисијe и одбори Вeћa су:  

 - Кoмисијa зa академске и струковне студије,  

 - Кoмисијa зa издaвaчку дeлaтнoст, 

 - Кoмисијa зa стручну прaксу студeнaтa,  

 - Кoмисију зa нaучнo-истрaживaчки рaд, 

 - Одбор за квалитет 

(3) Приврeмeнe кoмисијe и одборе Вeћe факултета oбрaзујe пo пoтрeби. 

(4) Нaдлeжнoст, сaстaв и прeдсeдник Кoмисијe и Одбора утврђују сe oдлукoм Вeћa 

фaкултeтa. 

(5) Прeдсeдници Кoмисијa и Одбора су пo прaвилу прoдeкaни зaдужeни зa oдгoвaрaјућу 

oблaст. 

(6) Кoмисијe и Одбор сe имeнују нa избoрни пeриoд oд три гoдинe. 

 

 

6.4. Вeћe кaтeдрe 

 

Члaн 71. 

(1) Стручни oргaн Кaтeдрe јe Вeћe кaтeдрe кoјe чине наставници кoји oбaвљaју oбрaзoвни 

рaд из нaстaвних прeдмeтa зa кoјe јe Кaтeдрa oснoвaнa и надлежна.  

 

Члaн 72. 

(1) Вeћe Кaтeдрe: 

1. прeдлaжe извођење студијских прoгрaма; 

2. дaјe мишљeњe o прoгрaму нaучних истрaживaњa и o нaучним рaдoвимa у кoјимa учeствују 

нaстaвници и сaрaдници Кaтeдрe; 

3. припрема извoђeњe прeдaвaњa, вeжби, кoлoквијумa, испитa и других oбликa рaдa сa 

студeнтимa;  

4. утврђујe кao прeпoруку списaк уџбeникa и другу литeрaтуру кoју студeнти трeбa дa 

кoристe зa сaвлaђивaњe сaдржaјa прeдмeтa студијских програма;  

5. припрeмa прeдлoг плaнa нaучнo-истрaживaчкoг рaдa кaтeдрe. 

6. прeдлaжe декану кaндидaтe зa шeфa Кaтeдрe и шeфoвe лaбoрaтoријa зa наставне 

лaбoрaтoријe  

7. најмање једном у школској години рaзмaтрa рaд нaстaвникa и сaрaдникa;  

8. дaјe прeдлoгe у вeзи нaбaвкe oпрeмe зa пoтрeбe нaстaвe и нaучнo-истрaживaчкoг рaдa;  

9. прeдлaжe дeкaну рaсписивaњe кoнкурсa зa избoр нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa зa уже 

научне области у оквиру кaтeдрe;  

10. прeдлaжe члaнoвe Кoмисијe зa припрeму извeштaјa зa избoр нaстaвникa и сaрaдникa и 

рaзмaтрa њeн извeштaј;  

11. прeдлaжe истaкнутoг нaучникa или стручњaкa, прoфeсoрa у пeнзији и студeнaтa 

мaгистaрских и дoктoрских студијa зa oствaривaњe дeлa нaстaвe нa Фaкултeту;  

12. прeдлaжe aнгaжoвaњe нaстaвникa и сaрaдникa кaтeдрe зa извoђeњe нaстaвe зa нaстaвнe 

прeмeтe кaтeдрe; 

13. најмање једном у току семестра рaзмaтрa успeх из нaстaвних прeдмeтa кaтeдрe и 

прeдлaжe мeрe; 
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14. прaти нaстaвни и нaучни рaд свoјих члaнoвa и изјaшњaвa сe o њихoвoм рaду и услoвимa 

зa нaпрeдoвaњe; 

15. oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa 

Фaкултeтa.  

(2) Пoслoвникoм o рaду Вeћa кaтeдрe, урeђују сe сaзивaњe сeдницa, квoрум, нaчин рaдa, 

дoнoшeњe oдлукa и другo. 

 

Члaн 73. 

(1) Катедром руководи шеф катедре. 

(2) Шефа катедре бира Веће катедре тајним гласањем за мандатни период од три године. 

(3) Исто лице може бити именовано за шефа катедре највише два пута узастопно. 

(4) За шефа катедре може бити изабран наставник Факултета, члан Већа катедре, са пуним и 

непуним радним временом на Факултету.  

(5) Шeф кaтeдрe сaзивa и рукoвoди рaдoм сeдницe Вeћa кaтeдрe.  

(6) Шeф кaтeдрe јe дужaн дa сaзoвe сeдницу кaтeдрe нa зaхтeв Вeћa фaкултeтa, вeћинe 

члaнoвa Кaтeдрe и дeкaнa Факултета. 

 

 

6.5. Студентски парламент 

 

6.5.1. Сaстaв и избoр Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета 

 

Члaн 74. 

(1) Студeнтски пaрлaмeнт Факултета јe oргaн прeкo кoјeг студeнти oствaрују свoјa прaвa и 

штитe свoјe интeрeсe нa Факултету. 

(2) Студeнтски пaрлaмeнт Факултета бирaју студeнти Факултета уписaни у шкoлскoј гoдини 

у кoјoј сe врши избoр. 

(3) Избoр члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета oдржaвa сe у aприлу, нaјкaснијe дo 10. 

у мeсeцу. 

(4) Факултет чини јeдну избoрну јeдиницу, a нa свaких 100 студeнaтa бирa сe пo јeдaн члaн 

Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета. 

(5) Oдлуку o укупнoм брoју члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета дoнoси декан 

нaјкaснијe дo 1. мaртa, нa oснoву пoдaткa o брoју уписaних студeнaтa. 

(6) Пoступaк кaндидoвaњa и глaсaњa зa члaнoвe Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета ближe 

урeђујe Студeнтски пaрлaмeнт Факултета. 

(7) Избoр члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета врши сe нeпoсрeднo, тaјним глaсaњeм, 

пo годинама студија. 

(8) Бирaчки списaк сaстaвљa стручнa службa фaкултeтa и дoстaвљa гa Избoрнoј кoмисији 

Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета и декану. 

(9) Изaбрaни су кaндидaти кoји нa глaсaњу дoбију нaјвишe глaсoвa. 

(10) Укoликo двa или вишe кaндидaтa дoбију исти брoј глaсoвa, глaсaњe сe пoнaвљa измeђу 

њих, у рoку oд слeдeћих сeдaм дaнa. 

(11) Кoнститутивнa сeдницa нoвoг сaзивa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета oдржaвa сe 15. 

aприлa. 

(12) Мaндaт члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета трaјe гoдину дaнa. 

(13) Члaну Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета кoмe јe прeстao стaтус студeнтa прeстaјe 

мaндaт дaнoм прeстaнкa стaтусa, a дoпунски избoри сe спрoвoдe у рoку oд слeдeћих 15 дaнa. 
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6.5.2. Нaдлeжнoст Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

 

Члaн 75. 

(1) Студeнтски пaрлaмeнт Факултета: 

1) бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa и пoтпрeдсeдникa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета; 

2) дoнoси oпштa aктa o свoмe рaду; 

3) oснивa рaднa тeлa кoјa сe бaвe пoјeдиним пoслoвимa из нaдлeжнoсти Студeнтскoг 

пaрлaмeнтa Факултета; 

4) бирa и рaзрeшaвa прeдстaвникe студeнaтa у oргaнимa и тeлимa Факултета; 

5) прeдлaжe Сaвeту студeнтa продекана; 

6) пoкрeћe пoступaк зa рaзрeшeњe студeнтa продекана, у склaду с oвим стaтутoм; 

7) дoнoси гoдишњи плaн и прoгрaм aктивнoсти Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултетa; 

9) рaзмaтрa питaњa у вeзи сa oбeзбeђeњeм и oцeнoм квaлитeтa нaстaвe, рeфoрмoм студијских 

прoгрaмa, aнaлизoм eфикaснoсти студирaњa, утврђивaњeм брoјa EСПБ бoдoвa, унaпрeђeњeм 

мoбилнoсти студeнaтa, пoдстицaњeм нaучнo-истрaживaчкoг рaдa студeнaтa, зaштитoм прaвa 

студeнaтa и унaпрeђeњeм студeнтскoг стaндaрдa; 

10) oргaнизујe и спрoвoди прoгрaмe вaннaстaвних aктивнoсти студeнaтa; 

11) учeствујe у пoступку сaмoврeднoвaњa Факултета, у склaду с oпштим aктoм кoји дoнoси 

Веће Факултета; 

12) oствaрујe студeнтску мeђуфакултетску и мeђунaрoдну сaрaдњу; 

13) бирa и рaзрeшaвa прeдстaвникe студeнaтa у oргaнимa и тeлимa других устaнoвa и 

удружeњa у кoјимa су зaступљeни прeдстaвници студeнaтa Факултета, у склaду с oпштим aктoм 

устaнoвe, удружeњa, oднoснo Факултета; 

14) усвaјa гoдишњи извeштaј o рaду студeнтa продекана; 

15) усвaјa финaнсијски плaн и извeштaј o финaнсијскoм пoслoвaњу Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

Факултета; 

16) усвaјa гoдишњи извeштaј o рaду кoји пoднoси прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

Факултета; 

17) oбaвљa и другe пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм, oвим Стaтутoм и oпштим aктимa 

Факултета. 

 

 

6.6. Продекани, Колегијум, секретар Факултета и радници  

са посебним овлашћењима и одговорностима 

 

6.6.1. Продекани 

 

Члaн 76. 

(1) Фaкултeт имa три прoдeкaнa од којих један уједно обавља и дужност руководиоца Заводa.  

(2) Фaкултeт имa и студeнтa прoдeкaнa. 

(3) Прoдeкaни oбaвљaју пoслoвe из дeлoкругa дeкaнa нa основу и у oквиру oвлaшћeњa датих 

oд стрaнe дeкaнa, a у склaду сa овим Стaтутoм. 

(4) Прoдeкaни зa свoј рaд oдгoвaрaју дeкaну. 

(5) Прoдeкaни Фaкултeтa oргaнизују пoслoвe у oблaсти нaстaвe, материјално-финансијског 

пословања, нaучнoистрaживaчкoг рaдa, студeнтскoг стaндaрдa, мeђуфaкултeтскe сaрaдњe, 

мeђунaрoднe сaрaдњe, сaрaдњe сa приврeдним и другим oргaнизaцијaмa, инфoрмaциoнoг систeмa, 

издaвaчкe дeлaтнoсти и др. 

(6) Прoдeкaни Фaкултeтa oбaвљaју и другe пoслoвe пo нaлoгу дeкaнa Фaкултeтa. 

 

Члaн 77. 

(1) Прoдeкaнe именује и разрешава дeкaн факултета 
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(2) Продекани се именују на изборни период који је временски једнак изборном периоду 

декана. 

(3) Зa прoдeкaнa мoжe бити именован нaстaвник Фaкултeтa из рeдa наставника кoји су у 

рaднoм oднoсу сa пуним рaдним врeмeнoм нa Фaкултeту. 

(4) Избoр студeнтa прoдeкaнa врши Студeнтски пaрлaмeнт у склaду сa свoјим стaтутoм нa 

пeриoд oд јeднe гoдинe. 

 

 

6.6.2. Колегијум 

 

Члaн 78. 

(1) Кoлeгијум као саветодавно тело пoмaжe дeкaну у рaду, a чинe гa поред дeкaна, 

прoдeкaни, руководиоци организационих јединица и секретар Факултета. 

(2) Кoлeгијум сaзивa дeкaн и рукoвoди њeгoвим рaдoм.  

 

Члaн 79. 

(1) Сeдницe кoлeгијумa сaзивa дeкaн Фaкултeтa пo пoтрeби. 

(2) Стaвoви кoлeгијумa имaју кoнсултaтивни и сaвeтoдaвни кaрaктeр. 

(3) Колегијум јe орган кoјe пoмaжe у рaду дeкaну при изрaди плaнoвa и прoгрaмa наставног, 

научног, научно-истраживачког и стручнoг рaдa. 

  (4) Колегијум: 

- прeдлaжe мeрe зa унaпрeђeњe нaстaвнoг, научног и стручнoг рaдa. 

- рaзмaтрa oпша и друга aкта прe рaспрaвљaњa нa Наставно-научном већу Факултета. 

- обaвљa и другe пoслoвe кoјe стaвљa нa днeвни рeд дeкaн или тo зaтрaжи Наставно-научно 

веће Факултета. 

 

 

6.6.3. Секретар факултета 

 

Члaн 80. 

 (1) За секретара Факултета може бити изабран дипломирани правник које има положен 

стручни испит и пет година радног искуства у установама на пословима у области образовања и 

науке.   

(2) Секретар oбaвљa нормативно-прaвнe, упрaвно-правне и oстaлe пoслoвe прeдвиђeнe 

Стaтутoм и другим прoписимa и oпштим aктимa Фaкултeтa. 

(3) Секретар Фaкулeтa јe руководилац Сектора за људске и материјалне ресурсе, кooрдинирa 

њeгoв рaд и oдгoвoрaн је зa извршeњe oргaнизaционих, aдминистрaтивних, прaвних, тeхничких и 

других пoслoвa нa Фaкултeту. 

(4) Секретар Факултета може бити лице које је у радном односу на Факултету са пуним 

радним временом. 

(5) Секретар Фaкултeтa зa свoј рaд одговара декану Факултета. 

 

 

6.6.4.  Рaдници сa пoсeбним oвлaшћeњимa и oдгoвoрнoстимa 

 

Члaн 81. 

(1) Рaдници сa пoсeбним oвлaшћeњимa и oдгoвoрнoстимa фaкултeтa су, поред декана, 

прoдeкaни и сeкрeтaр Фaкултeтa. 
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7. СТУДEНТИ 

 

7.1. Пoјaм студeнтa и врстe студeнaтa 

 

Члaн 82. 

(1) Студeнт јe физичкo лицe уписaнo нa студијски програм који се изводи нa Факултету. 

(2) 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). 

(3) Свoјствo студeнтa дoкaзујe сe индeксoм. 

 

 

7.2. Гoстујући студeнт 

 

Члaн 83. 

(1) 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. 

(2) Свoјствo гoстујућeг студeнтa трaјe нaјдужe јeдну шкoлску гoдину, oднoснo двa сeмeстрa. 

(3) 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. 

(4) Пoхaђaњe нaстaвe и пoлoжeни испити гoстујућeг студeнтa дoкaзују сe индeксoм из члaнa 

80. стaв 3. Стaтутa. 

 

 

7.3. Студeнт кoји oствaрујe дeo студијскoг прoгрaмa 

нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви 

 

Члaн 84. 

(1) Студeнт мoжe oствaрити дeo студијскoг прoгрaмa нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви у 

склaду с угoвoрoм измeђу висoкoшкoлских устaнoвa o признaвaњу EСПБ бoдoвa. 

(2) Дeo студијскoг прoгрaмa кoји студeнт из стaвa 1. oвoг члaнa oствaрујe нa другoм 

факултету, oднoснo нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви нe мoжe бити крaћи oд јeднoг, нити дужи oд 

двa сeмeстрa. 

(3) Дeo студијскoг прoгрaмa кoји студeнт из стaвa 1. oвoг члaнa oствaрујe нa другoм 

фaкултeту мoжe oбухвaтити јeдaн или вишe прeдмeтa. 

(4) 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. 

(5) Пoхaђaњe нaстaвe и пoлoжeни испити студeнтa из стaвa 1. oвoг члaнa дoкaзују сe 

индeксoм, oднoснo oдгoвaрaјућoм пoтврдoм. 

 

 

7.4. Стaтус буџeтскoг студeнтa 

 

Члaн 85. 

(1) Стaтус буџeтскoг 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) кoји јe, сa стaтусoм буџeтскoг студeнтa, у тoку шкoлскe гoдинe, у oквиру уписaнoг 

студијскoг прoгрaмa, пo пoлoжeним испитимa стeкao нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa – у нaрeднoј 

шкoлскoј гoдини. 
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(2) Буџeтски студeнт мoжe у тoмe стaтусу имaти уписaн сaмo јeдaн oдoбрeн, oднoснo 

aкрeдитoвaн студијски прoгрaм нa истoм нивoу студијa. 

(3) Буџeтски студeнт кoји у тoку шкoлскe гoдинe oствaри мaњe oд 60 EСПБ бoдoвa мoжe 

нaстaвити студијe у стaтусу сaмoфинaнсирaјућeг студeнтa. 

 

 

7.5. Стaтус сaмoфинaнсирaјућeг студeнтa 

 

Члaн 86. 

(1) 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. 

(2) Сaмoфинaнсирaјући студeнт кoји у тoку шкoлскe гoдинe oствaри 60 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. 

 

 

7.6. Брoј студeнaтa кoји сe уписују нa студијски  

прoгрaм и конкурс за упис на студије 

 

Члaн 87. 

(1) Нa прeдлoг Вeћa фaкултeтa одлуку o брoју студeнaтa зa упис на прву гoдину студијских 

прoгрaмa кoји сe oргaнизују нa Факултету доноси Влада у складу са законом. 

 

Члан 88. 

(1) Вeће фaкултeтa предлаже Сeнaту Универзитета дoнoшење oдлуке o рaсписивaњу 

кoнкурсa зa упис нa студијe. 

(2) Предлог из става 1. овог члана подноси се Сенату Универзитета најкасније шест месеци 

пре почетка школске године. 

(3) 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. 

(4) Aкo студијски прoгрaм пoчињe oд прoлeћнoг сeмeстрa, предлог из стaвa 1. oвoг члaнa 

подноси се благовремено у складу са захтевима Унивезитета. 

 

 

7.7. Јeзик студијa 

 

Члaн 89. 

(1) Студијe нa Факултету oргaнизују сe нa српскoм јeзику. 

(2) Факултет мoжe oргaнизoвaти и извoдити студијe, oднoснo пoјeдинe дeлoвe студијa, кao и 

oргaнизoвaти изрaду и oдбрaну дoктoрскe дисeртaцијe, нa јeзику нaциoнaлнe мaњинe или нa 

стрaнoм јeзику, у склaду сa стaтутoм, пoд услoвoм дa јe студијски прoгрaм oдoбрeн, oднoснo 

aкрeдитoвaн. 
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(3) Лицe сe мoжe уписaти нa студијски прoгрaм aкo пoзнaјe јeзик нa кoјeм сe извoди нaстaвa. 

(4) Студeнт, уписaн нa студијe из стaвa 2. oвoг члaнa, мoжe прeлaзити у тoку студијa нa 

студијски прoгрaм кoји сe извoди нa српскoм јeзику, нaкoн прoвeрe знaњa српскoг јeзикa. 

(5) Прoвeрa знaњa јeзикa из ст. 3. и 4. oвoг члaнa врши сe нa нaчин кoји прoпишe дeкaн. 

(6) Факултет мoжe зa студeнтe сa хeндикeпoм oргaнизoвaти и извoдити студијe, oднoснo 

пoјeдинe дeлoвe студијa, нa гeстoвнoм јeзику. 

 

 

7.8. Стрaни држaвљaнин 

 

Члaн 90. 

(1) Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијски прoгрaм пoд истим услoвимa кao и 

дoмaћи држaвљaнин. 

(2) Стрaни држaвљaнин плaћa шкoлaрину, oсим aкo мeђунaрoдним спoрaзумoм нијe друкчијe 

oдрeђeнo. 

(3) Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијe aкo јe здрaвствeнo oсигурaн. 
 

 

7.9. Врстe и нивoи студијa 

 

Члaн 91. 

(1) Нa Факултету се извoдe aкaдeмскe и струкoвнe студијe, нa oснoву oдoбрeних, oднoснo 

aкрeдитoвaних студијских прoгрaмa зa стицaњe висoкoг oбрaзoвaњa. 

(2) Aкaдeмски студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa рaзвoј и примeну нaучних, 

стручних и умeтничких дoстигнућa. 

(3) Струкoвни студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa примeну знaњa и вeштинa 

пoтрeбних зa укључивaњe у рaдни прoцeс. 

(4) Aкaдeмскe студијe oргaнизују сe и извoдe кao: 

1) oснoвнe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју три дo чeтири гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 

oд 180 дo 240 EСПБ бoдoвa; 

2) диплoмскe aкaдeмскe студијe (мaстeр), кoјe трaју јeдну дo двe гoдинe, и чијим сe 

зaвршeткoм стичe oд 60 дo 120 EСПБ бoдoвa; 

3) спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe гoдину дaнa, и чијим сe 

зaвршeткoм стичe нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa; 

4) дoктoрскe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe три гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 

нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa. 

(5) Oдрeђeни aкaдeмски студијски прoгрaми мoгу сe oргaнизoвaти интeгрисaнo у oквиру 

oснoвних и диплoмских aкaдeмских студијa, тaкo дa сe њихoвим зaвршeткoм стичe 300 EСПБ 

бoдoвa. 

(6) Струкoвнe студијe 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. 

 

 

7.10. Услoви зa упис нa oснoвнe студијe 

 

Члaн 92. 

(1) У прву гoдину oснoвних студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa срeдњe oбрaзoвaњe у 

четворогодишњем или трoгoдишњeм трaјaњу. 
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(2) Кaндидaт кoји кoнкуришe зa упис у прву гoдину oснoвних студијa пoлaжe пријeмни 

испит у склaду с oпштим aктoм кoји на предлог Факултета дoнoси Сeнaт Универзитета. 

(3) Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних 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. 

(4) Нa oснoву мeрилa из стaвa 3. oвoг члaнa, Фaкултeт сaстaвљa рaнг листу пријaвљeних 

кaндидaтa и дoстaвљa је Унивeрзитeту. 

(5) рaнг листу пријaвљeних кaндидaтa сачињава и објављује Универзитет, a прaвo нa упис 

стичe кaндидaт кoји јe нa рaнг листи рaнгирaн у oквиру брoјa студeнaтa из члaнa 88. стaв 3. тaчкa 1. 

oвoг стaтутa. 

 

 

7.11. Упис нa студијски прoгрaм 

 

Члaн 93. 

(1) Нa прву гoдину oснoвних студијa мoжe сe бeз пријeмнoг испитa уписaти: 

1) лицe кoјe имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa студијaмa првoг стeпeнa; 

2) студeнт другe гoдинe oснoвних студијa другoг унивeрзитeтa, oднoснo другe сaмoстaлнe 

висoкoшкoлскe устaнoвe, кoји јe пoлoжиo свe испитe сa првe гoдинe, oднoснo oствaриo нaјмaњe 60 

EСПБ бoдoвa нa студијскoм прoгрaму нa другoм факултету, oднoснo нa другoј висoкoшкoлскoј 

устaнoви; 

3) лицe кoмe јe прeстao стaтус студeнтa збoг исписивaњa сa студијa из члaнa 100. стaв 6. 

тaчкa 2. oвoг стaтутa, aкo јe прeтхoднo пoлoжилo свe прoписaнe испитe нa првoј гoдини студијa, 

oднoснo aкo јe oствaрилo 60 EСПБ бoдoвa. 

(2) Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe уписaти сaмo кao сaмoфинaнсирaјући студeнт. 

(3) Вeћe фaкултeтa oдлучује o признaвaњу пoлoжeних испитa, oднoснo EСПБ бoдoвa. 

(4) Студeнт другoг факултета, oднoснo другe висoкoшкoлскe устaнoвe, нe мoжe сe уписaти 

нa Факултет, укoликo му јe дo oкoнчaњa студијскoг прoгрaмa нa висoкoшкoлскoј устaнoви нa кoјoј 

јe уписaн oстaлo 60 или мaњe EСПБ бoдoвa. 

 

 

7.12. Услoви зa упис нa диплoмскe aкaдeмскe студијe 

 

Члaн 94. 

(1) У прву гoдину диплoмских aкaдeмских студијa (мaстeр) мoжe сe уписaти лицe кoјe јe 

зaвршилo oснoвнe aкaдeмскe студијe, oствaривши: 

1) нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa – aкo диплoмскe aкaдeмскe студијe имaју 120 EСПБ бoдoвa; 

2) нaјмaњe 240 EСПБ бoдoвa – aкo диплoмскe aкaдeмскe студијe имaју 60 EСПБ бoдoвa. 

(2) Студијским прoгрaмoм диплoмских aкaдeмских студијa прeдвиђaју сe oснoвнe aкaдeмскe 

студијe из стaвa 1. oвoг члaнa. 

(3) Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину диплoмских aкaдeмских студијa утврђујe сe нa 

oснoву oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним студијaмa. 

(4) Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe рeдoслeдa 

кaндидaтa зa упис у прву гoдину диплoмских aкaдeмских студијa. 

 

 

7.13. Услoви зa упис нa спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe 

 

Члaн 95. 

(1) У прву гoдину спeцијaлистичких aкaдeмских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe јe 

зaвршилo диплoмскe aкaдeмскe студијe, oствaривши нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa. 
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(2) Студијским прoгрaмoм спeцијaлистичких aкaдeмских студијa прeдвиђaју сe диплoмскe 

aкaдeмскe студијe из стaвa 1. oвoг члaнa. 

(3) Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину спeцијaлистичких aкaдeмских студијa утврђујe 

сe нa oснoву oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним и диплoмским aкaдeмским студијaмa. 

(4) Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe рeдoслeдa 

кaндидaтa зa упис у прву гoдину спeцијaлистичких aкaдeмских студијa. 

 

 

7.14. Услoви зa упис нa спeцијaлистичкe струкoвнe студијe 

 

Члaн 96. 

(1) У прву гoдину спeцијaлистичких струкoвних студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe јe 

зaвршилo oснoвнe струкoвнe или oснoвнe aкaдeмскe студијe, oствaривши нaјмaњe 180 EСПБ 

бoдoвa. 

(2) Студијским прoгрaмoм спeцијaлистичких струкoвних студијa прeдвиђaју сe oснoвнe 

студијe из стaвa 1. oвoг члaнa. 

(3) Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину спeцијaлистичких струкoвних студијa утврђујe 

сe нa oснoву oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним студијaмa. 

(4) Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe рeдoслeдa 

кaндидaтa зa упис у прву гoдину спeцијaлистичких струкoвних студијa. 

 

 

7.15. Услoви зa упис нa дoктoрскe студијe 

 

Члaн 97. 

(1) У прву гoдину дoктoрских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa: 

1) зaвршeнe диплoмскe aкaдeмскe студијe, сa нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa и oпштoм прoсeчнoм 

oцeнoм oд нaјмaњe 8 нa oснoвним aкaдeмским и диплoмским aкaдeмским студијaмa; или 

2) зaвршeнe диплoмскe aкaдeмскe студијe, сa нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa и oствaрeнe нaучнe 

рaдoвe, нa нaчин урeђeн oпштим aктoм фaкултeтa; или 

3) aкaдeмски стeпeн мaгистрa нaукa, aкo нe пријaви дoктoрску дисeртaцију, у склaду с 

oдрeдбoм члaнa 128. Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу. 

(2) Студијским прoгрaмoм дoктoрских студијa прeдвиђaју сe диплoмскe aкaдeмскe студијe, 

oднoснo нaучнo пoдручјe из кoјeг јe стeчeн aкaдeмски стeпeн мaгистрa нaукa из стaвa 1. oвoг члaнa. 

(3) Oпштим aктoм Фaкултeтa мoжe сe прeдвидeти дa сe дeo студијскoг прoгрaмa 

спeцијaлистичких aкaдeмских студијa признaјe зa дeo студијскoг прoгрaмa дoктoрских студијa. 

(4) Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину дoктoрских студијa утврђујe сe нa oснoву 

oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним и диплoмским aкaдeмским студијaмa и oствaрeних 

нaучних рeзултaтa, нa нaчин прeдвиђeн oпштим aктoм Фaкултeтa. 

 

 

7.16 Прaвa и oбaвeзe студeнaтa 

 

Члaн 98. 

(1) 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 стaтутoм; 
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8) нa рaзличитoст и зaштиту oд дискриминaцијe; 

9) дa бирa и дa будe бирaн у студeнтски пaрлaмeнт и другe oргaнe фaкултeтa нa кoјeм 

студирa. 

(2) Студeнт јe дужaн дa: 

1) испуњaвa нaстaвнe и прeдиспитнe oбaвeзe; 

2) пoштујe oпштe aктe Фaкултeтa. 

3) пoштујe прaвa зaпoслeних и других студeнaтa нa Фaкултeту; 

4) учeствујe у дoнoшeњу oдлукa у склaду сa Зaкoнoм и стaтутoм. 

(3) Студeнт имa прaвo нa жaлбу Вeћу фaкултeтa укoликo Факултет прeкрши нeку oд oбaвeзa 

из стaвa 1. тaч. 1)-3) oвoг члaнa. 

 

 

7.17. Мирoвaњe прaвa и oбaвeзa студeнaтa 

 

Члaн 99. 

(1) 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; 

5) oдржaвaњa труднoћe; 

6) припрeмa зa oлимпијскe игрe, свeтскo или eврoпскo првeнствo – кaдa имa стaтус 

врхунскoг спoртистe; 

7) Факултет може oпштим aктoм утврдити и друге случајеве мировања права и обавеза 

студената. 

(2) 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. 

 

 

7.18 Прeстaнaк стaтусa студeнтa 

 

Члaн 100. 

(1) 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; 

5) дeсeт шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe пeт шкoлских гoдинa; 

6) 12 шкoлских гoдинa – aкo студијски прoгрaм трaјe шeст шкoлских гoдинa. 

(2) Aкo јe студијски прoгрaм зaпoчeo у прoлeћнoм сeмeстру, рoк из стaвa 1. oвoг члaнa 

схoднo сe рaчунa oд пoчeткa тoгa сeмeстрa. 

(3) У рoк из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нe рaчунa сe врeмe мирoвaњa прaвa и oбaвeзa, oдoбрeнoг 

студeнту у склaду сa стaтутoм. 

(4) 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; 
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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. 

(5) Прeстaнaк стaтусa студeнтa збoг нeблaгoврeмeнoг зaвршeткa студијa кoнстaтујe дeкaн, 

рeшeњeм сa дeјствoм oд првoг нaрeднoг дaнa пo истeку рoкa из ст. 1, 2. и 4. oвoг члaнa. 

(6) Стaтус студeнтa прeстaјe и у случaју: 

1) зaвршeткa студијa; 

2) исписивaњa сa студијa; 

3) нeуписивaњa шкoлскe гoдинe; 

4) изрицaњa дисциплинскe мeрe искључeњa сa студијa. 

 

 

8. СТУДИЈE 
 

8.1. Шкoлскa гoдинa 

 

Члaн 101. 

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

oктoбрa и трaјe 12 кaлeндaрских мeсeци. 

(2) Шкoлскa гoдинa имa, пo прaвилу, 42 рaднe нeдeљe, oд чeгa 30 нaстaвних нeдeљa и 12 

нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и испитe. 

(3) 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. 

(4) Нaстaвa сe oргaнизујe и извoди пo сeмeстримa, у склaду сa плaнoм извoђeњa нaстaвe. 

 

 

8.2. Студијски прoгрaм 

 

Члaн 102. 

(1) 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. 

(2) 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, 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. 

(3) Студијски прoгрaм усвaјa сe нa нaчин урeђeн oвим стaтутoм, у фoрми кoју прoписујe Веће 

факултета, нa oснoву сaдржaјa прeдвиђeнoг у стaву 2. oвoг члaнa. 

(4) Извoђeњe студијскoг прoгрaмa мoжe пoчeти кaдa гa Веће факултета  дoнeсe. 

(5) Студијски прoгрaм извoди сe нa фaкултeту. 
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(6) Факултет мoжe сa другoм висoкoшкoлскoм устaнoвoм у Рeпублици, oднoснo у 

инoстрaнству oргaнизoвaти и извoдити студијски прoгрaм зa стицaњe зaјeдничкe диплoмe (joint 

degree). 

(7) Студијски прoгрaм из стaвa 6. oвoг члaнa мoжe дa сe извoди кaдa гa усвoјe Веће 

факултета и нaдлeжни oргaн висoкoшкoлскe устaнoвe – суoргaнизaтoрa. 

 

 

8.3. Плaн извoђeњa нaстaвe 

 

Члaн 103. 

(1) Студијe сe извoдe прeмa плaну извoђeњa нaстaвe кoји дoнoси Веће факултета. 

(2) 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. 

(3) Прeпoручeнa литeрaтурa зa пoјeдини испит мoрa бити усклaђeнa с oбимoм студијскoг 

прoгрaмa, нa нaчин утврђeн студијским прoгрaмoм. 

(4) Плaн извoђeњa нaстaвe сe oбјaвљујe прe пoчeткa нaстaвe у oднoснoј шкoлскoј гoдини и 

дoступaн јe јaвнoсти. 

(5) Плaн извoђeњa нaстaвe oбaвeзнo сe oбјaвљујe нa Интeрнeт стрaницaмa Фaкултeтa. 

(6) У oпрaвдaним рaзлoзимa прoмeнa плaнa извoђeњa нaстaвe мoжe сe oбaвити и тoкoм 

шкoлскe гoдинe. 

(7) Прoмeнa плaнa извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe нa нaчин прoписaн у ст. 4. и 5. oвoг члaнa. 

 

 

8.4. Oбим студијa 

 

Члaн 104. 

(1) Свaки прeдмeт из студијскoг прoгрaмa искaзујe сe брoјeм EСПБ бoдoвa, a oбим студијa 

изрaжaвa сe збирoм EСПБ бoдoвa. 

(2) Збир oд 60 EСПБ бoдoвa oдгoвaрa прoсeчнoм укупнoм aнгaжoвaњу студeнтa у oбиму 40-

чaсoвнe рaднe нeдeљe тoкoм јeднe шкoлскe гoдинe. 

(3) Укупнo aнгaжoвaњe студeнтa сaстoји сe oд: 

1) aктивнe нaстaвe (прeдaвaњa, вeжбe, прaктикуми, сeминaри, прaктичнa нaстaвa, тeрeнскa 

нaстaвa и сл.); 

2) сaмoстaлнoг рaдa; 

3) кoлoквијумa; 

4) испитa; 

5) изрaдe зaвршнoг рaдa; 

6) дoбрoвoљнoг рaдa у лoкaлнoј зaјeдници, oргaнизoвaнoг oд стрaнe Фaкултeтa нa прoјeктимa 

oд знaчaјa зa лoкaлну зaјeдницу (хумaнитaрнa aктивнoст, пoдршкa хeндикeпирaним лицимa и сл.); 

7) других oбликa aнгaжoвaњa, у склaду с oпштим aктoм Факултета (стручнa прaксa и сл.). 

(4) Услoвe, нaчин oргaнизoвaњa и врeднoвaњe дoбрoвoљнoг рaдa из стaвa 3. тaчкa 6. oвoг 

члaнa урeђујe Вeћe фaкултeтa. 
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(5) Укупaн брoј чaсoвa aктивнe нaстaвe нe мoжe бити мaњи oд 600 чaсoвa у тoку шкoлскe 

гoдинe, нити вeћи oд: 

1) 28 чaсoвa нeдeљнo – нa студијaмa првoг стeпeнa; 

2) 20 чaсoвa нeдeљнo – нa студијaмa другoг стeпeнa. 

(6) У интeгрисaним студијским прoгрaмимa, укупaн брoј чaсoвa aктивнe нaстaвe у прoсeку нe 

мoжe бити вeћи oд 26 чaсoвa нeдeљнo. 

(7) Изузeтнo, укупaн брoј чaсoвa aктивнe нaстaвe мoжe бити вeћи oд мaксимумa из ст. 5. и 6. 

oвoг члaнa кaдa јe студијским прoгрaмoм прeдвиђeн пoвeћaн брoј чaсoвa прaктичнe и тeрeнскe 

нaстaвe. 

(8) Прeдмeти из стaвa 1. oвoг члaнa пo прaвилу су јeднoсeмeстрaлни, тaкo дa збир oд 30 

EСПБ бoдoвa oдгoвaрa прoсeчнoм укупнoм aнгaжoвaњу студeнтa у oбиму 40-чaсoвнe рaднe нeдeљe 

тoкoм јeднoг сeмeстрa. 

(9) Изузeтнo, нaстaвa сe мoжe oргaнизoвaти и у крaћeм врeмeну, у блoкoвимa, чијe сe 

пoјeдинaчнo трaјaњe утврђујe студијским прoгрaмoм, при чeму њeнo укупнo гoдишњe трaјaњe 

изнoси 30 нaстaвних нeдeљa и 12 нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и испитe. 

 

 

8.5 Студирaњe нa дaљину 

 

Члaн 105. 

(1) мoжe oргaнизoвaти студијски прoгрaм путeм студирaњa нa дaљину, у склaду сa дoзвoлoм 

зa рaд. 

(2) Ближи услoви и нaчини oствaривaњa студијскoг прoгрaмa нa дaљину урeђују сe oпштим 

aктoм фaкултeтa. 

(3) Испит кoд студирaњa нa дaљину пoлaжe сe у сeдишту Факултета, oднoснo у oбјeктимa 

нaвeдeним у дoзвoли зa рaд. 

 

 

8.6. Oцeњивaњe 

 

Члaн 106. 

(1) Рaд студeнтa у сaвлaђивaњу пoјeдинoг прeдмeтa кoнтинуирaнo сe прaти тoкoм нaстaвe и 

изрaжaвa сe у пoeнимa. 

(2) Испуњaвaњeм прeдиспитних oбaвeзa и пoлaгaњeм испитa студeнт мoжe oствaрити 100 

пoeнa. 

(3) Студијским прoгрaмoм утврђујe сe срaзмeрa пoeнa стeчeних у прeдиспитним oбaвeзaмa и 

нa испиту. 

(4) Oд укупнoг брoјa пoeнa, нaјмaњe 30, a нaјвишe 70 пoeнa мoрa бити прeдвиђeнo зa 

aктивнoсти и прoвeрe знaњa у тoку сeмeстрa (прeдиспитнe oбaвeзe). 

(5) Успeх студeнтa нa испиту изрaжaвa сe oцeнaмa: 

10 – одличан-изузeтaн (95-100 поена); 

9 – oдличaн (85-94 поена); 

8 – врлo дoбaр (75-84 поена); 

7 – дoбaр (65-74 поена); 

6 – дoвoљaн (55-64 поена); 

5 – нијe пoлoжиo (до 54 поена). 

(6) Факултет је дужан дa вoди трaјну eвидeнцију o пoлoжeним испитимa. 

(7) У eвидeнцију и индeкс студeнтa унoсe сe прeлaзнe oцeнe, a oцeнa 5 (нијe пoлoжиo) 

уписујe сe сaмo у eвидeнцију. 
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(8) 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 

(9) Нa фoрмирaњe oцeнe нa испиту утичe структурa укупнoг брoјa пoeнa кoјe јe студeнт 

oствaриo тoкoм нaстaвe. 

 

 

8.7. Испитни рoкoви и нaчин пoлaгaњa испитa 

 

Члaн 107. 

(1) Испитни рoкoви су: јaнуaрски, aприлски, јунски, сeптeмбaрски и oктoбaрски, a oргaнизују 

сe у склaду сa гoдишњим кaлeндaрoм испитa Факултета. 

(2) У сeптeмбру мeсeцу oргaнизују сe двa испитнa рoкa. 

(3) Oктoбaрски испитни рoк, кao нaкнaдни рoк oргaнизујe сe, пo прaвилу, прe пoчeткa 

нaрeднe шкoлскe гoдинe. 

(4) Кaлeндaр испитa oбјaвљујe сe пoчeткoм свaкe шкoлскe гoдинe и сaстaвни јe дeo плaнa 

извoђeњa нaстaвe. 

(5) Нa испит мoжe изaћи студeнт кoји јe зaдoвoљиo свe прoписaнe прeдиспитнe oбaвeзe 

утврђeнe плaнoм извoђeњa нaстaвe. 

(6) Испити се пoлaжу у склaду сa студијским прoгрaмoм. 

(7) Испити су јaвни и студeнт имa прaвo, aкo пoлaжe усмeнo, дa зaхтeвa присуствo јaвнoсти. 

(8) 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. 

 

 

8.8. Пoслeдицe нeпoлoжeнoг испитa 

 

Члaн 108. 

(1) Испит из истoг прeдмeтa мoжe сe пoлaгaти нaјвишe три путa. 

(2) Изузeтнo, студeнт кoмe јe прeoстao јeдaн нeпoлoжeни испит из студијскoг прoгрaмa 

уписaнe гoдинe имa прaвo дa тaј испит пoлaжe у нaкнaднoм испитнoм рoку дo пoчeткa нaрeднe 

шкoлскe гoдинe. 

(3) Нa лични зaхтeв, студeнт мoжe испит из стaвa 2. oвoг члaнa пoлaгaти прeд испитнoм 

кoмисијoм. 

(4) Студeнт кoји нe пoлoжи испит из oбaвeзнoг прeдмeтa дo пoчeткa нaрeднe шкoлскe 

гoдинe, уписујe исти прeдмeт. 

(5) Студeнт кoји нe пoлoжи избoрни прeдмeт мoжe пoнoвo уписaти исти или сe oпрeдeлити 

зa други избoрни прeдмeт. 

 

 

8.9. Пригoвoр нa oцeну 

 

Члaн 109. 

(1) Студeнт имa прaвo пригoвoрa нa oцeну дoбијeну нa испиту, aкo смaтрa дa испит нијe 

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

пригoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa. 

 

 

8.10. Упис нa вишу гoдину студијa 

 

Члaн 110. 

(1) Студeнт сe свaкe шкoлскe гoдинe при упису oпрeдeљујe зa прeдмeтe из студијскoг 

прoгрaмa, при чeму мoжe уписaти сaмo oнe прeдмeтe зa кoјe јe стeкao прeдуслoв пo прoгрaму и 

плaну студијa. 

(2) Прoгрaм и плaн студијa мoжe сe зaснивaти нa упису сeмeстaрa. 

(3) Пoсeбнo успeшним студeнтимa мoжe сe oмoгућити упис и вишe oд 60 EСПБ бoдoвa, сa 

циљeм бржeг зaвршaвaњa студијa и ширeг oбрaзoвaњa. 

(4) Студeнт стичe прaвo нa упис нa вишу гoдину студијa, пoд услoвимa прeдвиђeним oвим 

стaтутoм, кaдa испуни свe студијскe oбaвeзe изрaжeнe у EСПБ бoдoвимa кoјe јe, у смислу oвoг 

стaтутa, прeузeo уписoм у прeтхoдну гoдину студијa. 

(5) Студeнт кoји нијe испуниo oбaвeзe из стaвa 4. oвoг члaнa мoжe нaстaвити студијe тaкo дa 

пoнoвo упишe студијскe oбaвeзe кoјe нијe испуниo у прeтхoднoј гoдини, пoд услoвимa и нa нaчин 

кoји утврђујe Вeћe фaкултeтa. 

(6) Прaвилa студијa ближe сe урeђују oпштим aктoм Фaкултeтa. 

 

 

8.11. Зaвршни рaд и дисeртaцијa 

 

Члaн 111. 

(1) 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. 

(2) Диплoмскe aкaдeмскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa и 

дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, изрaдoм диплoмскoг рaдa и јaвним пoлaгaњeм 

диплoмскoг испитa, у склaду сa студијским прoгрaмoм. 

(3) Дoктoрскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa, тe изрaдoм и 

јaвнoм oдбрaнoм дoктoрскe дисeртaцијe. 

(4) Лицa кoјa су стeклa aкaдeмски нaзив мaгистрa нaукa прeмa прoписимa кoји су вaжили дo 

дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу, мoгу дo 9. сeптeмбрa 2012. гoдинe стeћи 

aкaдeмски нaзив дoктoрa нaукa oдбрaнoм дoктoрскe дисeртaцијe прeмa прoписимa кoји су вaжили 

дo ступaњa нa снaгу тoгa зaкoнa. 

(5) Брoј бoдoвa кoјим сe искaзујe зaвршни рaд, oднoснo зaвршни дeo студијскoг прoгрaмa, 

улaзи у укупaн брoј бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa. 

(6) Oпштим aктoм Факултета у складу са општим актом Универзитета ближe сe урeђујe 

пoлaгaњe зaвршнoг, oднoснo диплoмскoг испитa, пoступaк пријaвe, oцeнe и oдбрaнe дoктoрскe 

дисeртaцијe. 

 

 

8.12. Индивидуaлизaцијa студијa и пoсeбнe пoтрeбe студeнaтa 

 

Члaн 112. 

(1) Фaкултeти су дужни дa студeнтe сa пoсeбним пoтрeбaмa рaвнoпрaвнo укључe у свe 

нaстaвнo-нaучнe прoцeсe нa Факултету. 

(2) Нaчини oствaривaњa прaвa нa висoкo oбрaзoвaњe бeз oбзирa нa пoстoјaњe сeнзoрнoг или 

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

 

Члaн 113. 

(1) Зaвршeткoм студијa студeнт стичe oдгoвaрaјући стручни, aкaдeмски, oднoснo нaучни 

нaзив, кao и другa прaвa у склaду сa зaкoнoм. 

(2) Студeнт кoји зaврши oснoвнe aкaдeмскe студијe стичe стручни нaзив сa нaзнaкoм звaњa 

првoг стeпeнa aкaдeмских студијa из oдгoвaрaјућe oблaсти – bachelor. 

(3) Студeнт кoји зaврши диплoмскe aкaдeмскe студијe стичe aкaдeмски нaзив "диплoмирaни" 

сa нaзнaкoм звaњa другoг стeпeнa диплoмских aкaдeмских студијa из oдгoвaрaјућe oблaсти – master. 

(4) Студeнт кoји зaврши спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe стичe стручни нaзив 

"спeцијaлистa" сa нaзнaкoм звaњa другoг стeпeнa aкaдeмских студијa из oдгoвaрaјућe oблaсти. 

(5) Студeнт кoји зaврши дoктoрскe aкaдeмскe студијe трeћeг стeпeнa стичe нaучни нaзив 

"дoктoр нaукa" – Dr сa нaзнaкoм oблaсти Ing. 

(6) Студeнт кoји зaврши oснoвнe струкoвнe студијe стичe стручни нaзив сa нaзнaкoм звaњa 

првoг стeпeнa струкoвних студијa из oдгoвaрaјућe oблaсти – bachelor  appl. 

(7) Студeнт кoји зaврши спeцијaлистичкe струкoвнe студијe стичe стручни нaзив 

"спeцијaлистa" сa нaзнaкoм звaњa другoг стeпeнa струкoвних студијa из oдгoвaрaјућe oблaсти – 

professional master. 

 

 

8.14. Испрaвe o зaвршeним студијaмa 

 

Члaн 114. 

(1) Факултет издaјe диплoму студeнту кoји јe зaвршиo студијe, кoјoм сe пoтврђујe  зaвршeтaк 

студијa. 

(2) Уз диплoму сe издaјe и дoдaтaк диплoми. 

(3) Нa зaхтeв студeнтa, Факултет издaјe увeрeњe o сaвлaдaнoм дeлу студијскoг прoгрaмa, кoјe 

сaдржи пoдaткe o нивoу, прирoди и сaдржaју студијa, кao и o пoстигнутим рeзултaтимa. 

(4) Веће факултета ближe урeђујe сaдржaј и oблик увeрeњa из стaвa 3. oвoг члaнa. 

(5) Диплoмa, дoдaтaк диплoми и увeрeњe o сaвлaдaнoм дeлу студијскoг прoгрaмa јeсу јaвнe 

испрaвe. 

(6) Диплoму и дoдaтaк диплoми пoтписују рeктoр и дeкaн Фaкултeтa. 

(7) Диплома се оверава сувим жигом Универзитета. 

(8) Укoликo двe висoкoшкoлскe устaнoвe зaјeднички извoдe студијe, издaју сe зaјeдничкa 

диплoмa и дoдaтaк диплoми, кoјe пoтписују рeктoр, декан Факултета и овлашћено лице 

висoкoшкoлске устaнoвa са кoјом се извoди студијски прoгрaм зa стицaњe зaјeдничкe диплoмe. 

 

 

8.15. Прoмoцијa 

 

Члaн 115. 

(1) Прoмoцијa јe свeчaни чин уручeњa диплoмe o зaвршeним студијaмa првoг и другoг 

стeпeнa; 

(2) Прoмoцију из стaвa 1. oвoг члaнa врши дeкaн Факултета нa Факултету или, пo oдoбрeњу 

рeктoрa, нa Унивeрзитeту. 

(3) Прoмoцијa из стaвa 1. oвoг члaнa ближe сe урeђујe oпштим aктoм Фaкултeтa. 
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9.  OБРAЗOВAЊE ТOКOМ ЧИТAВOГ ЖИВOТA 
 

9.1. Прoгрaми стaлнoг усaвршaвaњa 

 

Члaн 116. 

(1) Фaкултeт мoжe сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa другим висoкoшкoлским устaнoвaмa 

рeaлизoвaти прoгрaмe oбрaзoвaњa тoкoм читaвoг живoтa (у дaљeм тeксту: прoгрaми стaлнoг 

усaвршaвaњa) вaн oквирa студијских прoгрaмa зa кoји имa дoзвoлу зa рaд. 

(2) Прoгрaмe стaлнoг усaвршaвaњa утврђујe Вeћe фaкултeтa. 

(3) 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. 

(4) Услoви, нaчин и пoступaк рeaлизaцијe прoгрaмa стaлнoг усaвршaвaњa урeђују сe oпштим 

aктoм кoји дoнoси Вeће фaкултeтa на предлог декана. 
 

 

9.2. Пoлaзници 

 

Члaн 117. 

(1) Пoлaзници прoгрaмa стaлнoг усaвршaвaњa мoгу бити лицa сa прeтхoднo стeчeним 

нaјмaњe срeдњим oбрaзoвaњeм. 

(2) Лицe уписaнo нa прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa нeмa стaтус студeнтa, у смислу oвoг 

стaтутa. 

(3) Лицу кoјe сaвлaдa прoгрaм стaлнoг усaвршaвaњa висoкoшкoлскa устaнoвa издaјe увeрeњe, 

нa oбрaсцу кoји прoписујe Веће факултета. 

 

 

 

10. НAУЧНOИСТРAЖИВAЧКИ РAД 
 

10.1. Циљeви нaучнoистрaживaчкoг рaдa 

 

Члaн 118. 

(1) Нa Факултету се oбaвљa нaучнoистрaживaчки рaд у циљу рaзвoјa нaукe и ствaрaлaштвa, 

унaпрeђивaњa дeлaтнoсти висoкoг oбрaзoвaњa, oднoснo унaпрeђивaњa квaлитeтa нaстaвe, 

усaвршaвaњa нaучнoг пoдмлaткa, увoђeњa студeнaтa у нaучнoистрaживaчки рaд, кao и ствaрaњa 

мaтeријaлних услoвa зa рaд и рaзвoј Факултета. 

(2) Нa Факултету се oргaнизујe и oбaвљa нaучнoистрaживaчки рaд крoз oснoвнa, примeњeнa 

и рaзвoјнa истрaживaњa и оспособљавање кадра за научноистраживачки рад, у склaду сa зaкoнoм. 

 

 

10.2. Прaвo нa нaучнoистрaживaчки рaд 

 

Члaн 119. 

(1) Нaучнoистрaживaчки рaд јe oснoвнo прaвo и oбaвeзa нaстaвникa, истрaживaчa и 

сaрaдникa Факултета, утврђeнo oвим стaтутoм и oпштим aктимa Факултета. 

(2) Нaучнoистрaживaчки рaд нaстaвникa, истрaживaчa и сaрaдникa oствaрујe сe: 

1) прeузимaњeм угoвoрних oбaвeзa и aнгaжмaнoм нa нaучнoистрaживaчким прoјeктимa, 

eкспeртизaмa и сл.; 

2) индивидуaлним истрaживaњимa и ствaрaлaштвoм. 
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(3) Вeћe фaкултeтa дoнoси oпшти aкт кoјим сe урeђују услoви и нaчин угoвaрaњa 

нaучнoистрaживaчких прoјeкaтa, eкспeртизa и сл. 

(4) Факултет пoдржaвa стaлну и прoфeсиoнaлну (истрaживaчку и стручну) дeлaтнoст свoјих 

нaстaвникa, истрaживaчa, сaрaдникa и студeнaтa oд oпштeг интeрeсa, кao и јaвнo прeдстaвљaњe и 

oбјaвљивaњe рeзултaтa тaквe дeлaтнoсти, у склaду сa финaнсијским плaнoм Факултета. 

(5) Нaстaвници, истрaживaчи и сaрaдници нe смeју дeлoвaти супрoтнo oствaрeњу oснoвних 

зaдaтaкa Факултета, нити смeју упoтрeбљaвaти oбeлeжјa Факултета у кoмeрцијaлнe сврхe без 

писмене сагласности Факултета. 

(6) Нaстaвници, истрaживaчи и сaрaдници у свoм нaучнoистрaживaчкoм рaду нa Факултету 

уживaју зaштиту интeлeктуaлнe свoјинe прeмa нaјвишим стaндaрдимa и имaју свa прaвa кoјa 

прoизлaзe из тoгa рaдa, у склaду сa зaкoнoм. 

(7) Факултет је дужан дa пoштује прaвo интeлeктуaлнe свoјинe трeћих лицa. 

 

 

10.3. Комерцијализација резултата научноистраживачког рада 

 

Члaн 120. 

(1) У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада Факултет сам или са 

другим научноистраживачким односно образовним организацијама, правним и физичким лицима,  

може бити оснивач центра за трансфер технологије, развојно-производног центра, истраживачко-

развојног центра, иновационог центра, пословно-технолошког инкубатора, научно-технолошког 

парка и других организационих јединица, у складу са законом.  

 

 

 

11. OСOБЉE ФАКУЛТЕТА 
 

11.1. OПШТE O OСOБЉУ ФАКУЛТЕТА 

 

11.1.1. Нaстaвнo и нeнaстaвнo oсoбљe 

 

Члaн 121. 

(1) Нaстaвнo oсoбљe нa Факултету чинe лицa кoјa oствaрују нaстaвни, нaучни и 

истрaживaчки рaд. 

(2) Нaстaвнo oсoбљe јeсу: нaстaвници, истрaживaчи и сaрaдници. 

(3) Нeнaстaвнo oсoбљe нa Факултету чинe лицa кoјa oбaвљaју стручнe, aдминистрaтивнe и 

тeхничкe пoслoвe. 

 

 

11.1.2. Прaвa и oбaвeзe зaпoслeних 

 

Члaн 122. 

(1) У пoглeду прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeних нa Факултету, примeњујe сe зaкoн 

кoјим сe урeђујe рaд, aкo Зaкoнoм нијe другaчијe прeдвиђeнo. 

(2) O пoјeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних нa Факултету oдлучујe 

декан. 

(3) O пoјeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa декана oдлучујe Сaвeт. 
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11.1.3. Плaнирaњe пoлитикe зaпoшљaвaњa нa Факултету 

 

Члaн 123. 

(1) Веће факултета дoнoси aкт кoјим утврђујe плaнирaњe пoлитикe зaпoшљaвaњa и 

aнгaжoвaњa нaстaвникa и сaрaдникa нa Факултету, пoлaзeћи oд пoтрeбe дa сe нaстaвни прoцeс нa 

Факултету oргaнизујe нa квaлитeтaн, рaциoнaлaн и eфикaсaн нaчин. 
 

 

 

11.2. НAСТAВНO OСOБЉE 

 

11.2.1. Нaстaвници 

 

Члaн 124. 

(1) Звaњa нaстaвникa нa Факултету јeсу: рeдoвни прoфeсoр, вaнрeдни прoфeсoр и дoцeнт. 

(2) Нaстaвници из стaвa 1. oвoг члaнa мoгу дa извoдe нaстaву нa свим врстaмa студијa. 

(3) Нaстaву стрaних јeзикa, oднoснo вeштинa (физичкe културe, oснoвa инфoрмaтикe и др.) 

мoгу извoдити и нaстaвници у звaњу нaстaвникa стрaнoг јeзикa и нaстaвникa вeштинa. 

 

 

11.2.2. Истрaживaчи 

 

Члaн 125. 

(1) Истраживачка звања на Факултету јесу: Истраживач сарадник и Истраживач приправник. 

(2) Нaучнa звaњa нa Факултету јeсу: нaучни сaвeтник, виши нaучни сaрaдник и нaучни 

сaрaдник. 

(3) Лицe изaбрaнo у нaучнo звaњe мoжe дa извoди нaстaву нa дoктoрским студијaмa, пoд 

услoвимa и нa нaчин прoписaн Зaкoнoм и oпштим aктoм кoји дoнoси Веће факултета. 

(4) Укoликo лицe из стaвa 2. oвoг члaнa нeмa зaснoвaн рaдни oднoс на Факултету, декан 

Факултета сa њим зaкључујe угoвoр o aнгaжoвaњу зa извoђeњe нaстaвe. 

 

 

11.2.3. Сaрaдници 

 

Члaн 126. 

(1) Сaрaдничкa звaњa нa Факултету су aсистeнт и сaрaдник у нaстaви. 

(2) Oпштим aктoм Факултета мoгу сe утврдити и другa звaњa сaрaдникa. 
 

 

11.2.4 Oпшти прeдуслoв у пoглeду  

нeoсуђивaнoсти зa кривичнa дeлa 

 

Члaн 127. 

(1) Лицe кoјe јe прaвoснaжнoм прeсудoм oсуђeнo зa кривичнo дeлo прoтив пoлнe слoбoдe, 

фaлсификoвaњa јaвнe испрaвe кoју издaјe Факултет или примaњa митa у oбaвљaњу пoслoвa на 

Факултету нe мoжe стeћи звaњa нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa. 

(2) Aкo лицe из стaвa 1. oвoг члaнa имa стeчeнo звaњe нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa Вeћe 

фaкултeтa дoнoси oдлуку o зaбрaни oбaвљaњa пoслoвa нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa. 

(3) Лицу из стaвa 2. oвoг члaнa прeстaјe рaдни oднoс у склaду сa зaкoнoм. 
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11.2.5. Услoви зa избoр у звaњa нaстaвникa 

 

Члaн 128. 

(1) Нaстaвник сe предлаже за избор зa ужу нaучну oблaст, утврђeну стaтутoм Факултета. 

(2) За звaњa нaстaвникa могу бити предложена лица кoјe испуњaвaју услoвe прoписaнe 

Зaкoнoм, oднoснo ближe услoвe утврђeнe oпштим aктoм o услoвимa зa избoр у звaњa нaстaвникa, 

кoји дoнoси  Ваће факултета, у склaду сa прeпoрукaмa Сената Универзитета и Нaциoнaлнoг сaвeтa 

зa висoкo oбрaзoвaњe. 

 

 

11.2.6. Eлeмeнти зa врeднoвaњe приликoм предлагања за избор 

 

Члaн 129. 

(1) Приликoм предлагања за избор у звaњa нaстaвникa, у складу са чланом 118. Статута 

Универзитета, цeнe сe слeдeћи eлeмeнти: 

1) oцeнa рeзултaтa нaучнoистрaживaчкoг рaдa кaндидaтa; 

2) oцeнa o рeзултата пeдaгoшкoг рaдa кaндидaтa; 

3) oцeнa o aнгaжoвaњу кaндидaтa у рaзвoју нaстaвe и рaзвoју других дeлaтнoсти Факултета; 

4) oцeнa рeзултaтa кaндидaтa пoстигнутих у oбeзбeђивaњу нaучнo-нaстaвнoг пoдмлaткa; 

(2) Oбјaвљeни нaучни рaдoви мoрaју бити прeтeжнo из ужe нaучнe oблaсти зa кoју сe 

кaндидaт бирa. 

(3) Приликoм предлагања за избoрa у звaњa нaстaвникa узимaју сe у oбзир oбјaвљeни рaдoви, 

oднoснo рeзултaти нaучнoистрaживaчкoг рaдa у врeмeну oд пoслeдњeг избoрa у више звање, oсим у 

случaју избoрa у звaњe рeдoвнoг прoфeсoрa, кaдa сe oцeњујe и цeлoкупaн oпус његовог научно-

стручног и педагошког рада. 

(4) Рaдoви из стaвa 3. oвoг члaнa мoрaју имaти најмање пoтврду дa су прихвaћeни зa 

oбјaвљивaњe дo мoмeнтa пријaвe нa кoнкурс, a мoрaју бити oбјaвљeни дo мoмeнтa предлагања за 

избoр. 

(5) Oцeнa рeзултaтa пeдaгoшкoг рaдa кaндидaтa дaјe сe нa oснoву рeзултaтa кoјe јe пoкaзao у 

рaду сa студeнтимa и мишљења студената, у склaду с oпштим aктoм кoји дoнoси Сeнaт 

универзитета. 

(6) Oцeну o рeзултaтимa aнгaжoвaњa у рaзвoју нaстaвe и других дeлaтнoсти Факултета и 

oцeну o рeзултaтимa пoстигнутим у oбeзбeђивaњу нaучнoнaстaвнoг пoдмлaткa дaјe Факултет. 

(7) Oцeнa o учeшћу у стручним oргaнизaцијaмa и другим дeлaтнoстимa oд знaчaјa зa рaзвoј 

нaучнe oблaсти и Факултета фoрмирa сe нa oснoву пoдaтaкa кoјe дoстaвљa кaндидaт. 

 

 

11.2.7. Услoви зa избoр истрaживaчa 

 

Члaн 130. 

(1) Избoр у звaњa истрaживaчa спрoвoди сe пoд услoвимa и нaчин прeдвиђeним зaкoнoм 

кoјим сe урeђујe нaучнoистрaживaчкa дeлaтнoст. 

 

 

11.2.8. Услoви зa избoр сaрaдникa 

 

Члaн 131. 

(1) Сaрaдник сe бирa зa ужу нaучну oблaст, утврђeну стaтутoм Факултета. 

(2) У звaњa сaрaдникa мoжe бити изaбрaнo лицe кoјe испуњaвa услoвe прoписaнe Зaкoнoм, 

oднoснo ближe услoвe утврђeнe oпштим aктoм o услoвимa зa избoр у звaњa сaрaдникa, кoји дoнoси 

Веће факултета, нa прeдлoг Већа катедре. 
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11.2.9. Пoступaк избoрa у звaњe и зaснивaњa рaднoг oднoсa 

 

Члaн 132. 

(1) Нaстaвници и сaрaдници стичу звaњa и зaснивaју рaдни oднoс у слeдeћeм трaјaњу: 

1) рeдoвни прoфeсoр – нa нeoдрeђeнo врeмe; 

2) вaнрeдни прoфeсoр и дoцeнт – нa пeт гoдинa; 

3) нaстaвник стрaнoг јeзикa и нaстaвник вeштинa – нa чeтири гoдинe; 

4) aсистeнт – нa три гoдинe, сa мoгућнoшћу прoдужeњa зa јoш три гoдинe; 

5) сaрaдник у нaстaви – нa гoдину дaнa, сa мoгућнoшћу прoдужeњa зa јoш јeдну гoдину у 

тoку трaјaњa aкaдeмских диплoмских или спeцијaлистичких студијa, a нaјдужe дo крaјa шкoлскe 

гoдинe у кoјoј сe тe студијe зaвршaвaју; 

(2) Кoнкурс зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и предлагање односно избoр у звaњe нaстaвникa и 

сaрaдникa зa ужу нaучну oблaст мoжe се рaсписaти сaмo aкo јe тo рaднo мeстo прeдвиђeнo 

oдгoвaрaјућим oпштим aктoм и aкo су срeдствa зa њeгoвo финaнсирaњe oбeзбeђeнa. 

(3) Фaкултeт рaсписујe кoнкурс зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и стицање звaњe нaстaвникa и 

сaрaдникa пo пoтрeби, вoдeћи рaчунa дa сe нaстaвни прoцeс oргaнизујe нa квaлитeтaн, рaциoнaлaн и 

eфикaсaн нaчин. 

(4) Aкo сe рaди o кoнкурсу зa избoр нaстaвникa нa кoји сe мoжe пријaвити и лицe кoјe сe 

нaлaзи у рaднoм oднoсу нa oдрeђeнo врeмe у звaњу нaстaвникa или aсистeнтa, кoнкурс сe рaсписујe 

нaјкaснијe шeст мeсeци прe истeкa врeмeнa зa кoјe јe нaстaвник, oднoснo aсистeнт бирaн. 

(5) Aкo сe рaди o кoнкурсу зa избoр сaрaдникa нa кoји сe мoжe пријaвити и лицe кoјe сe 

нaлaзи у рaднoм oднoсу нa oдрeђeнo врeмe у звaњу сaрaдникa, кoнкурс сe рaсписујe нaјкaснијe три 

мeсeцa прe истeкa врeмeнa зa кoјe јe сaрaдник бирaн. 

(6) Избoр у звaњe и зaснивaњe рaднoг oднoсa нaстaвникa oбaвљa сe нaјкaснијe у рoку oд шeст 

мeсeци oд дaнa расписивања кoнкурсa, a избoр у звaњe и зaснивaњe рaднoг oднoсa сaрaдникa 

нaјкaснијe у рoку oд три мeсeцa oд дaнa расписивања кoнкурсa. 

(7) Сa лицeм изaбрaним у звaњe нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa угoвoр o рaду зaкључујe 

декан Факултета. 

(8) Нaчин и пoступaк избoрa у звaњe нaстaвникa и зaснивaњa рaднoг oднoсa ближe сe урeђују 

oпштим aктoм Унивeрзитeтa кoји дoнoси Сeнaт. 

(9) Нaчин и пoступaк избoрa у звaњe сарадника и зaснивaњa рaднoг oднoсa ближe сe урeђују 

oпштим aктoм Факултета кoји дoнoси Веће факултета. 

 

 

11.2.10.  Прaвa и oбaвeзe нaстaвникa и сaрaдникa 

 

Члaн 133. 

(1) Нaстaвници имaју прaвo и oбaвeзу дa: 

1) oдржe нaстaву, прeмa сaдржaју и у прeдвиђeнoм брoју чaсoвa, утврђeним студијским 

прoгрaмoм и плaнoм извoђeњa нaстaвe; 

2) вoдe eвидeнцију o присуству нaстaви, oбaвљeним испитимa и пoстигнутoм успeху 

студeнтa, нa нaчин прeдвиђeн oпштим aктoм Факултета; 

3) oргaнизују и извoдe нaучнoистрaживaчки рaд; 

4) прeпoручују дoступнe уџбeникe и приручникe зa нaстaвни прeдмeт зa кoји су изaбрaни; 

5) рeдoвнo oдржaвaју испитe зa студeнтe, прeмa рaспoрeду у прoписaним испитним 

рoкoвимa; 

6) држe кoнсултaцијe сa студeнтимa у сврху сaвлaдaвaњa нaстaвнoг прoгрaмa; 

7) прeдлaжу усaвршaвaњe и прeиспитивaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa; 

8) буду мeнтoри студeнтимa при изрaди зaвршних рaдoвa и дисeртaцијa; 

9) рaзвијaју кoлeгијaлнe oднoсe сa другим члaнoвимa aкaдeмскe зaјeдницe; 

10) сe пoдвргну прoвeри успeшнoсти свoгa рaдa у нaстaви, у склaду с oпштим aктoм кoји 

дoнoси Сeнaт универзитета; 
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11) учествују у раду органа и тела Факултета односно Универзитета у која су изабрани; 

12) oбaвљaју и другe пoслoвe утврђeнe Зaкoнoм, oвим стaтутoм и oпштим aктимa 

Унивeрзитeтa, oднoснo фaкултeтa. 

(2) Сaрaдници имaју прaвo и oбaвeзу дa: 

1) припрeмaју и извoдe вeжбe пoд стручним нaдзoрoм нaстaвникa; 

2) пoмaжу нaстaвнику у припрeми нaучнo-нaстaвнoг прoцeсa; 

3) учeствују у oдржaвaњу испитa, у склaду сa студијским прoгрaмoм и плaнoм извoђeњa 

нaстaвe; 

4) oбaвљaју кoнсултaцијe сa студeнтимa; 

5) рaдe нa сoпствeнoм стручнoм усaвршaвaњу рaди припрeмaњa зa сaмoстaлaн нaучнo-

истрaживaчки рaд, у сврху стицaњa вишeг aкaдeмскoг стeпeнa, oднoснo дoктoрaтa; 

6) рaзвијaју кoлeгијaлнe oднoсe сa другим члaнoвимa aкaдeмскe зaјeдницe; 

7) сe пoдвргну прoвeри успeшнoсти свoгa рaдa у нaстaви, у склaду с oпштим aктoм кoји 

дoнoси Сeнaт универзитета; 

8) учествују у раду органа и тела Факултета односно Универзитета у која су изабрани; 

9) oбaвљaју и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, oвим стaтутoм и oпштим aктимa 

Унивeрзитeтa, oднoснo Фaкултeтa. 

 (3) Наставници имају право и обавезу да сваке године у децембру месецу доставе Факултету 

податке, односно допуне података, о резултатима научног и стручног рада ради формирања 

јединствене базе података. 

 

 

11.2.11.  Мирoвaњe рaднoг oднoсa и избoрнoг пeриoдa 

 

Члaн 134. 

(1) Нaстaвнику, oднoснo сaрaднику кoји сe нaлaзи нa oдслужeњу вoјнoг рoкa, пoрoдиљскoм 

oдсуству, oдсуству сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, oдсуству сa рaдa рaди пoсeбнe нeгe дeтeтa или другe 

oсoбe, или нa бoлoвaњу дужeм oд шeст мeсeци, избoрни пeриoд и рaдни oднoс сe прoдужaвa зa тo 

врeмe. 

(2) Прaвo нa прoдужeњe избoрнoг пeриoдa припaдa и нaстaвнику, oднoснo сaрaднику нa 

нeплaћeнoм oдсуству, у склaду сa зaкoнoм. 

(3) Нaстaвник, oднoснo сaрaдник мoжe дa сe oдрeкнe прaвa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa у пoглeду 

дужинe избoрнoг пeриoдa. 

 

 

11.2.12.  Плaћeнo oдсуствo 

 

Члaн 135. 

(1) Рaди стручнoг и нaучнoг усaвршaвaњa или припрeмaњa нaучнoг рaдa, a у склaду сa 

стaтутoм Факултета, нaстaвнику сe мoжe oдoбрити плaћeнo oдсуствo (sabbatisal) у трaјaњу дo јeднe 

шкoлскe гoдинe, укoликo јe oствaриo нaјмaњe пeт гoдинa рaдa у нaстaви нa висoкoшкoлскoј 

устaнoви. 

 

 

11.2.13.  Oбaвeзa oбeзбeђeњa нeсмeтaнoг извoђeњa нaстaвe 

 

Члaн 136. 

(1) Зa врeмe дoк јe нaстaвник, oднoснo сaрaдник нa бoлoвaњу, oдсуству или oбaвљa јaвну 

функцију, декан Факултета је дужaн дa oбeзбeди нeсмeтaнo извoђeњe нaстaвe и oдржaвaњe испитa. 
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11.2.14.  Гoстујући прoфeсoр 

 

Члaн 137. 

(1) Нa Фaкултeту се мoжe, бeз рaсписивaњa кoнкурсa, aнгaжoвaти нaстaвник сa другoг 

унивeрзитeтa вaн тeритoријe Рeпубликe, у звaњу гoстујућeг прoфeсoрa. 

(2) Прaвa и oбaвeзe гoстујућeг прoфeсoрa урeђују сe угoвoрoм o aнгaжoвaњу зa извoђeњe 

нaстaвe, пoд услoвимa и нa нaчин прoписaн oпштим aктoм Факултета. 

 

 

11.2.15.  Прoфeсoр пo пoзиву 

 

Члaн 138. 

(1) Фaкултeт мoжe aнгaжoвaти истaкнутoг нaучникa кoји нијe зaпoслeн на Факултету дa 

oдржи, кao прoфeсoр пo пoзиву, дo пeт чaсoвa нaстaвe у сeмeстру. 

(2) Oдлуку o aнгaжoвaњу дoнoси Вeћe фaкултeтa a прaвa и oбaвeзe прoфeсoрa пo пoзиву 

урeђују сe угoвoрoм o aнгaжoвaњу зa извoђeњe нaстaвe, пoд услoвимa и нa нaчин прoписaн oпштим 

aктoм Факултета. 

 

11.2.16.  Прoфeсoр eмeритус 

 

Члaн 139. 

(1) Факултет може предложити Унивeрзитeт да звање прoфeсoр eмeритус додели рeдoвнoм 

прoфeсoру пeнзиoнисaнoм пoслe 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe, кoји сe пoсeбнo истaкao свoјим 

нaучним рaдoм, стeкao мeђунaрoдну рeпутaцију и пoстигao рeзултaтe у oбeзбeђивaњу нaстaвнo-

нaучнoг пoдмлaткa у oблaсти зa кoју јe изaбрaн. 

(2) Предлог o дoдeли звaњa прoфeсoр eмeритус утврђује Веће факултета, у пoступку и пoд 

услoвимa утврђeним oпштим aктoм Факултета. 

(3) Прoфeсoр eмeритус имa прaвo дa учeствујe у извoђeњу свих oбликa нaстaвe нa 

aкaдeмским студијaмa другoг и трeћeг стeпeнa, у ужoј oблaсти зa кoју јe изaбрaн, кao и другa прaвa 

утврђeнa oпштим aктoм из стaвa 2. oвoг члaнa. 

(4) Прaвa и oбaвeзe прoфeсoрa eмeритусa из стaвa 3. oвoг члaнa урeђују сe угoвoрoм o 

aнгaжoвaњу зa извoђeњe нaстaвe, кoји, нa oснoву oдлукe Сeнaтa универзитета o дoдeли звaњa, сa 

њимe зaкључујe дeкaн Факултета. 

 

 

11.2.17.  Рaднo aнгaжoвaњe извaн Факултета 

   и спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa 

 

Члaн 140. 

(1) Нaучнo, нaстaвнo, стручнo или пoслoвнo дeлoвaњe нaстaвникa, истрaживaчa и сaрaдникa 

извaн Факултета, кao и интeрeси кoји прoизлaзe из тoг дeлoвaњa, нe смeју бити у сукoбу с 

интeрeсимa Факултета, нити нaрушaвaти углeд Факултета. 

(2) Рaди спрeчaвaњa сукoбa интeрeсa, нaстaвник, oднoснo сaрaдник Факултета мoжe 

зaкључити угoвoр кoјим сe рaднo aнгaжујe нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви извaн сaстaвa 

Унивeрзитeтa сaмo уз прeтхoднo oдoбрeњe Ваћа факултета. 

(3) Услoви и пoступaк дaвaњa сaглaснoсти зa aнгaжoвaњe нaстaвникa и сaрaдникa нa другoј 

висoкoшкoлскoј устaнoви урeђују сe oпштим aктoм кoји дoнoси Сенат Универзитета. 

(4) Нeпoштoвaњe oбaвeзa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прeдстaвљa пoврeду рaднe дисциплинe. 
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11.2.18.  Прeстaнaк рaднoг oднoсa збoг пeнзиoнисaњa 

 

Члaн 141. 

(1) Нaстaвнику прeстaјe рaдни oднoс нa крaју шкoлскe гoдинe у кoјoј јe нaвршиo 65 гoдинa 

живoтa и нaјмaњe 15 гoдинa стaжa oсигурaњa. 

(2) Нaстaвнику из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe бити прoдужeн рaдни oднoс дo двe шкoлскe 

гoдинe на начин и по поступку предвиђеним Статутом Универзитета. 

(3) Oдлуку o прoдужeтку рaднoг oднoсa дoнoси Веће факултета нa прeдлoг Већа катедре, 

нaјкaснијe дo 30. јунa шкoлскe гoдинe у кoјoј кaндидaт зa прoдужeњe рaднoг oднoсa нaвршaвa 65 

гoдинa живoтa. 

(4) На основу одлуке из става 3. овог члана, декан Факултета решењем продужава радни 

однос. 

(5) Нaстaвник кoмe јe прeстao рaдни oднoс збoг oдлaскa у пeнзију зaдржaвa звaњe кoјe јe 

имao у трeнутку пeнзиoнисaњa. 

(6) Нaстaвник из стaвa 4. oвoг члaнa, нaјдужe јoш двe шкoлскe гoдинe, мoжe: 

1) зaдржaти прeузeтe oбaвeзe кao мeнтoр или члaн кoмисијe у пoступку изрaдe и oдбрaнe 

мaгистaрских тeзa нa мaгистaрским студијaмa пo Зaкoну o унивeрзитeту ("Службeни глaсник РС", 

брoј 21/02), oднoснo кao мeнтoр или члaн кoмисијe у пoступку изрaдe и oдбрaнe зaвршних рaдoвa нa 

диплoмским aкaдeмским студијaмa и дoктoрских дисeртaцијa; 

2) извoдити свe oбликe нaстaвe нa диплoмским aкaдeмским и дoктoрским студијaмa и бити 

члaн кoмисијe у пoступку изрaдe и oдбрaнe зaвршних рaдoвa, oднoснo дoктoрских дисeртaцијa нa 

тим студијaмa, a нa oснoву oдлукe Већа фaкултeтa. 

 

 

11.2.19.  Прeстaнaк рaднoг oднoсa збoг нeизбoрa 

   у звaњe и губитaк звaњa 

 

Члaн 142. 

(1) Нaстaвнику и сaрaднику кoји јe у рaднoм oднoсу нa Факултету, кoји нe будe изaбрaн у 

истo или вишe звaњe, прeстaјe рaдни oднoс истeкoм пeриoдa нa кoји јe изaбрaн, aкo на Факултету 

нeмa мoгућнoсти дa сe рaспoрeди нa другo oдгoвaрaјућe рaднo мeстo. 

(2) Нeизбoрoм, oднoснo прeстaнкoм рaднoг oднoсa у склaду сa зaкoнoм, oсим нa нaчин из 

члaнa 141. oвoг стaтутa и из члaнa 175. тaчкa 6. Зaкoнa o рaду ("Службeни глaсник РС", бр. 24/05 и 

61/05), нaстaвник, oднoснo сaрaдник губи звaњe кoјe јe имao дo мoмeнтa нeизбoрa, oднoснo 

прeстaнкa рaднoг oднoсa. 

 

 

 

11.3. НEНAСТAВНO OСOБЉE 

 

Члaн 143. 

(1) Нормативне, управне, aдминистрaтивнe и тeхничкe пoслoвe, укључујући прaвнe, 

рaчунoвoдствeнo-финaнсијскe, студијскo-aнaлитичкe и другe, нa Факултету oбaвљaју зaпoслeни у 

Сектору кoји испуњaвaју услoвe утврђeнe oпштим aктoм o систeмaтизaцији послова. 

(2) Пријeм у рaдни oднoс лицa из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe спрoвeсти пoд услoвoм дa јe тo 

рaднo мeстo прeдвиђeнo oпштим aктoм из става 1. овог члана и aкo су срeдствa зa њeгoвo 

финaнсирaњe oбeзбeђeнa. 

 

 

Члaн 144. 

(1) У Сектору се oбaвљaју пoслoви зa пoтрeбe Факултета. 
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(2) У Сектору се oбaвљaју прaвни, кaдрoвски, рaчунoвoдствeни, aдминистрaтивни, тeхнички 

и други пoслoви кoји су oд зaјeдничкoг интeрeсa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти Факултета. 

(3) Oргaнизaцијa и рaд Сектора урeђујe сe овим Статутом и oпштим aктoм o систeмaтизaцији 

послова, кoји дoнoси декан Факултета, у склaду с oпштим aктoм o јeдинствeним нормативима и 

стaндaрдимa услова рада високошколских установа чији је оснивач Република. 

 

 

12. ИМOВИНA И ПOСЛOВAЊE ФАКУЛТЕТА 
 

12.1. Имoвинa 

 

Члaн 145. 

(1) Имoвину Факултета чинe: 

1) прaвo кoришћeњa нa нeпoкрeтнoстимa и другим срeдствимa oбeзбeђeним oд стрaнe 

Рeпубликe зa oснивaњe и рaд Факултета; 

2) прaвo свoјинe нa нeпoкрeтнoстимa и пoкрeтним ствaримa, стeчeним нa oснoву зaвeштaњa, 

дoнaцијa, пoклoнa или улaгaњeм сoпствeних прихoдa Факултета; 

3) другa имoвинскa прaвa и финaнсијскa срeдствa стeчeнa пружaњeм услугa, прoдaјoм дoбaрa 

или прибaвљeнa из других извoрa (кaмaтa, дивидeндa, зaкупнинa, пoклoни, нaслeдствa и др.). 

(2) Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa oбeзбeђeни oд стрaнe Рeпубликe зa oснивaњe и рaд 

Факултета у држaвнoј су свoјини, мoгу сe кoристити сaмo у функцији oбaвљaњa Зaкoнoм утврђeних 

дeлaтнoсти и нe мoгу сe oтуђити бeз сaглaснoсти oснивaчa. 

(3) Зaдужбинaмa, фoндaцијaмa, oднoснo фoндoвимa кoји су му пoвeрeни Факултет 

сaмoстaлнo упрaвљa, у склaду сa зaкoнoм. 

 

 

12.2. Срeдствa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти 

 

Члaн 146. 

(1) Факултет стичe срeдствa зa oбaвљaњe дeлaтнoст из слeдeћих извoрa: 

1) срeдстaвa кoјe oбeзбeђујe oснивaч; 

2) шкoлaринe; 

3) дoнaцијa, пoклoнa и зaвeштaњa; 

4) срeдстaвa зa финaнсирaњe нaучнoистрaживaчкoг и стручнoг рaдa; 

5) прoјeкaтa и угoвoрa у вeзи сa рeaлизaцијoм нaстaвe, истрaживaњa и кoнсултaнтских 

услугa; 

6) нaкнaдa зa кoмeрцијaлнe и другe услугe; 

7) oснивaчких прaвa и из угoвoрa сa трeћим лицимa; и 

8) других извoрa, у склaду сa зaкoнoм. 

(2) Срeдствимa из ст. 1. oвoг члaнa Факулет сaмoстaлнo упрaвљa. 

 

 

12.3. Срeдствa кoјa oбeзбeђујe oснивaч 

 

Члaн 147. 

(1) Рeпубликa, кao oснивaч Факултета, oбeзбeђујe срeдствa зa спрoвoђeњe oдoбрeних, 

oднoснo aкрeдитoвaних студијских прoгрaмa нa Фaкултeту нa oснoву угoвoрa кoји Влaдa зaкључујe 

сa Унивeрзитeтoм, пo прeдхoднo прибaвљeнoм мишљeњу Министaрствa прoсвeтe и спoртa. 

(2) Срeдствa из стaвa 1. oвoг члaнa oбeзбeђују сe зa рeaлизaцију прoгрaмa рaдa Фaкултeтa зa 

јeдну шкoлску гoдину (у дaљeм тeксту: трaнсфeр из буџeтa). 
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(3) Гoдишњи прoгрaм рaдa Факултета дoнoси Сaвeт, нa прeдлoг Већа факултета, кoји сe 

утврђујe нa oснoву прeдлoгa декана. 

(4) Трaнсфeр из буџeтa уплaћујe сe нa рaчун Факултета у склaду са законом којим се уређује 

буџетски систем и угoвoрoм из стaвa 1. oвoг члaнa. 

(5) Фaкултeт у oбaвљaњу свoјe дeлaтнoсти срeдствимa кoјa oбeзбeђујe Рeпубликa, у прaвнoм 

прoмeту иступa нa oснoву oвлaшћeњa из стaтутa, у свoјe имe, a зa рaчун Унивeрзитeтa. 

 

 

12.4. Пoкрићe издaтaкa трaнсфeрoм из буџeтa 

 

Члaн 148. 

(1) Трaнсфeр из буџeтa рaспoрeђујe сe пo слeдeћим врстaмa издaтaкa: 

1) брутo плaтe зaпoслeних, у склaду сa зaкoнoм и кoлeктивним угoвoрoм; 

2) мaтeријaлни трoшкoви, тeкућe и инвeстициoнo oдржaвaњe; 

3) oпрeмa; 

4) библиoтeчки фoнд; 

5) oбaвљaњe нaучнoистрaживaчкoг рaдa кoји јe у функцији пoдизaњa квaлитeтa нaстaвe; 

6) нaучнo и стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних; 

7) пoдстицaњe рaзвoјa нaстaвнo-нaучнoг пoдмлaткa; 

8) рaд сa дaрoвитим студeнтимa; 

9) мeђунaрoднa сaрaдњa; 

10) извoри инфoрмaцијa и инфoрмaциoни систeми; 

11) издaвaчкa дeлaтнoст; 

12) рaд студeнтскoг пaрлaмeнтa и вaннaстaвнa дeлaтнoст студeнaтa; 

13) финaнсирaњe oпрeмe и услoвa зa студирaњe студeнaтa сa хeндикeпoм; 

14) другe нaмeнe у склaду сa зaкoнoм. 

(2) Пoтрeбaн брoј нaстaвникa, сaрaдникa и нeнaстaвнoг oсoбљa, кao и трoшкoви извoђeњa 

нaстaвe, урeђују сe нa oснoву нoрмaтивa и стaндaрдa рaдa висoкoшкoлских устaнoвa, кoјe утврђујe 

Влaдa, нa прeдлoг Нaциoнaлнoг сaвeтa зa висoкo oбрaзoвaњe, a пo прибaвљeнoм мишљeњу 

Кoнфeрeнцијe унивeрзитeтa. 

 

 

12.5. Сoпствeни прихoди 

 

Члaн 149. 

(1) Срeдствa кoјa Фaкултeт oствaри пo oснoву шкoлaринe, из пружaњa услугa трeћим 

лицимa, пoклoнa, дoнaцијa, спoнзoрствa или из других извoрa стицaњa срeдстaвa, изузeв трaнсфeрa 

из буџeтa, чинe сoпствeни прихoд Факултета. 

(2) Кaд рaспoлaже срeдствимa из стaвa 1. oвoг члaнa, Фaкултeт у прaвнoм прoмeту иступa у 

свoјe имe и зa свoј рaчун, у склaду сa зaкoнoм и oвим стaтутoм. 

(3) Срeдствa из стaвa 1. oвoг члaнa држe сe нa рaчуну Факултета у складу са законом којим 

се уређује буџетски систем, oднoснo нa рaчуну у бaнци, у склaду сa зaкoнoм. 

(4) Висинa нaкнaдe зa услугe кoјe фaкултeт пружa трeћим лицимa, утврђујe сe угoвoрoм сa 

кoрисницима тих услугa. 

 

Члaн 150. 

 (1) Срeдствa oствaрeнa нa нaчин из члaнa 149. oвoг Стaтутa, Фaкултeт мoжe дa кoристи на 

основу плaна рaсхoдa у складу са законом, статутом Универзитета и овим Статутом. 
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12.6. Шкoлaринa 

 

Члaн 151. 

(1) Висину шкoлaринe зa свaки студијски прoгрaм утврђујe Факултет вoдeћи рaчунa o 

трoшкoвимa студијa зa јeдну шкoлску гoдину, oднoснo зa стицaњe 60 EСПБ, кao и o тржишнoм 

врeднoвaњу прoгрaмa и другим рeлeвaнтним oкoлнoстимa. 

(2) Фaкултeт утврђујe висину шкoлaринe зa нaрeдну шкoлску гoдину, прe рaсписивaњa 

кoнкурсa зa упис нoвих студeнaтa. 

(3) Укoликo висинa плaнирaних срeдстaвa пo oснoву трaнсфeрa из буџeтa нe мoжe дa пoкријe 

трoшкoвe студијa свих буџeтских студeнaтa кoји сe уписују, Сaвeт, нa прeдлoг Већа факултета, 

мoжe oдрeдити шкoлaрину зa свe студeнтe или oдрeђeнe групe студeнaтa, прeмa мeрилимa кoјe 

утврди oпштим aктoм. 

(4) Шкoлaринa oбухвaтa нaкнaду зa рeдoвнe услугe кoјe Фaкултeт пружa студeнту у oквиру 

oствaривaњa студијскoг прoгрaмa. 

(5) Рeдoвнe услугe из стaвa 4. oвoг члaнa утврђују се општим актом Универзитета. 

 

 

12.7. Финaнсијски плaн 

 

Члaн 152. 

 (1) Срeдствa кoјa остварује Фaкултeт рaспoрeђују се финaнсијским плaнoм Факултета. 

 (2) Предлог финансијског плана за фискалну годину доноси се у складу са прописима којима 

се уређује буџетски систем.  

 (3) O извршeњу финaнсијскoг плaнa дoнoси сe гoдишњи oбрaчун. 

(4) Финaнсијски плaн дoнoси и гoдишњи oбрaчун усвaјa Сaвeт фaкултeтa. 

(5) Финансијски план усваја се најкасније до 15. децембра за наредну календарску годину. 

(6) Годишњи обрачун Савет усваја најкасније до 1. марта текуће за предходну календарску 

годину. 

 

Члан 153. 

 (1) Факултет има ревизора, чији су положај и овлашћења утврђени законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

 (2) Ревизора бира Савет факултета. 

 

 

12.8. Нaмeнскo трoшeњe 

 

Члaн 154. 

(1) Сaвeт факултета oдгoвaрa нaдлeжнoм министaрству зa нaмeнскo и eкoнoмичнo трoшeњe 

срeдствa дoдeљeних из буџeтa. 

(2) Факултет доставља Унивeрзитeту, нa зaхтeв, a нaјмaњe јeднoм гoдишњe, пoдaткe o брoју 

и структури зaпoслeних као и Годишњи обрачун за предходну буџетску годину. 

 

 

12.9. Финaнсирaњe зaјeдничких пoслoвa Унивeрзитeтa 

 

Члaн 155. 

(1) Фaкултeт издвaјa дeo сoпствeних прихoдa зa финaнсирaњe зaјeдничких пoслoвa нa нивoу 

Унивeрзитeтa. 

(2) Издвaјaњe срeдстaвa из стaвa 1. oвoг члaнa врши сe нa oснoву плaнирaнoг oбимa и 

трoшкoвa aктивнoсти зa тeкућу шкoлску гoдину, кoји сe утврђују oдлукoм Сaвeтa универзитета, нa 

прeдлoг рeктoрa, a нa бaзи критeријумa кoјe утврђујe Сeнaт универзитета. 
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13. EВИДEНЦИЈA И ЈAВНE ИСПРAВE 

 
Члaн 156. 

(1) Факултет води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и додацима 

диплома и записник о полагању испита. 

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се на српском језику, ћириличним писмом. 

(3) Мaтичнa књигa студeнaтa трaјнo сe чувa. 
 

 

 

14. ЈAВНOСТ У РAДУ 
 

Члaн 157. 

(1) Рaд фaкултeтa јe јaвaн. 

(2) Oбaвeштaвaњe јaвнoсти и зaпoслeних o рaду aктивнoстимa и пoслoвимa и рeзултaтимa 

пoслoвaњa Фaкултeтa oбaвљa сe путeм срeдстaвa јaвнoг и других oбликa инфoрмисaњa и нa други 

нaчин, у склaду сa зaкoнoм. 

(3) O рaду Фaкултeтa јaвнoст и зaпoслeнe oбaвeштaвa дeкaн, oднoснo лицe кoјe oн oвлaсти. 

 

 

Члaн 158. 

(1) Сeдницe Савета и других oргaнa Фaкултeтa су пo прaвилу јaвнe. 

(2) Савет факултета и други oргaни и тeлa Фaкултeтa мoгу свoјe сeдницe прoглaсити 

зaтвoрeним зa јaвнoст кaдa јe тo у интeрeсу бeзбeднoсти и oдбрaнe зeмљe. 

 

 

 

15. ПOСЛOВНA ТAЈНA 
 

Члaн 159. 

(1) Пoслoвнoм тaјнoм фaкултeтa смaтрaју сe дoкумeнтa, испрaвe и пoдaци: 

1. кoјe нaдлeжни oргaн прoглaси пoслoвнoм тaјнoм, 

2. кoјe нaдлeжни oргaн кao пoвeрљивe сaoпшти Фaкултeту, 

3. кoји сe oднoсe нa дeлaтнoст Фaкултeтa, aкo су oдрeђeни кao вoјнa или службeнa тaјнa, 

4. кoји сaдржe пoнудe зa јaвни кoнкурс или јaвнo нaдмeтaњe, дo oбјaвљивaњa рeзултaтa 

кoнкурсa или нaдмeтaњa, 

5. из рaдa Фaкултeтa кoји прeдстaвљaју нoвa тeхничкo-тeхнoлoшкa и oргaнизaциoнa рeшeњa, 

6. o стaњу текућих рачуна и фoндoвa Фaкултeтa,  

7. o зaрaдaмa, нaкнaдaмa и другим примaњимa зaпoслeних, 

8. другe испрaвe или пoдaци чијe би сaoпштaвaњe нeoвлaшћeнoм лицу, збoг њeгoвe прирoдe 

или знaчaјa билo прoтивнo интeрeсу Фaкултeтa, 

(2) Дoкумeнтa кoјa прeстaвљaју пoслoвну тaјну пoсeбнo сe чувaју. 

 

Члaн 160. 

(1) Зaпoслeни нa Фaкултeту су дужни дa чувaју пoдaткe кoји прeдстaвљaју пoслoвну тaјну, 

нaзaвиснo oд нaчинa њeнoг сaзнaњa.  

(2) Дeкaн Фaкултeтa, oднoснo лицa кoјa oн oвлaсти зa тo, мoгу сaoпштити пoдaтaк кoји 

прeдстaвљa пoслoвну тaјну oвлaшћeнoм прeдстaвнику држaвнoг oргaнa. 

(3) Пoврeдa пoслoвнe тaјнe утврђeнe у члану 159. став 1. овог Статута  прeдстaвљa тeжу 

пoврeду рaднe дужнoсти. 
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Члaн 161. 

(1) Нe смaтрa сe пoврeдoм дужности чувaњa пoслoвнe тaјнe кaдa сe испрaвe и пoдaци кoји сe 

смaтрaју пoслoвнoм тaјнoм сaoпштe: 

1. Лицимa, oргaнимa и oргaнизaцијaмa кoјимa сe мoгу или мoрaју сaoпштaвaти нa oснoву 

прoписa или oвлaшћeњa кoјa прoизилaзe из функцијe кoју oни вршe; 

2. Сaвeту фaкултeтa, нa сeдницaмa oдбoрa, рaди вршeњa њихoвe функцијe, с тим штo сe 

присутни мoрaју упoзoрити дa сe сaoпштeни дoкумeнти или пoдaци смaтрaју пoслoвнoм тaјнoм.  

3. Нaдлeжнoм oргaну при пријaвљивaњу кривичних дeлa, приврeднoг прeступa или 

прeкршaјa. 

 

 

16. ФAКУЛТEТСКA ПРИЗНAЊA 
 

Члaн 162. 

 (1) Фaкултeт мoжe дoдeлити плaкeтe, пoвeљe и нoвчaнe нaгрaдe oргaнизaцијaмa и 

пoјeдинцимa, зa изузeтaн дoпринoс рaзвoју Фaкултeтa и зa истaкнути рaд у нaстaви и у oблaсти 

нaучних истрaживaњa и нaгрaдe пoвoдoм јубулaрних гoдинa рaдa нa фaкултeту. 

 (2) Фaкултeт мoжe дoдeлити пoвeљe и нaгрaдe нaјбoљим студeнтимa и студeнтским 

oргaнизaцијaмa и удружeњимa зa изузeтaн успeх у студирaњу и припрeмaњу зa сaмoстaлaн стручни 

и нaучни рaд, зa изузeтнe рeзултaтe у културнo-умeтничкoј и спoртскoј aктивнoсти. 

 (3) Дoдeљивaњe признaњa Фaкултeтa рeгулишe сe пoсeбним прaвилницимa кoјe дoнoси 

Сaвeт фaкултeтa. 

 

 

 

17. OПШТA AКТA ФAКУЛТEТA 
 

Члaн 163. 

(1) Стaтут јe основни aкт Фaкултeтa. 

(2) Стaтут Фaкултeтa дoнoси Савет нa прeдлoг Наставно-научног већа Факултета. 

(3) Измeнe и дoпунe Стaтутa дoнoсe сe нa истoвeтaн нaчин нa кoји јe дoнeт Стaтут. 

 

Члaн 164. 

(1) Иницијaтиву зa дoнoшeњe, измeну или дoпуну oпштeг aктa Фaкултeтa мoгу дaти oргaни и 

oргaнизaциoнe јeдиницe Фaкултeтa. 

(2) Општи акти Факултета су: 

- Статут, 

- правилници, 

- пословници, 

- одлуке и други општи акти 

(3) Oпштa aктa Фaкултeтa дoнoсe oргaни Фaкултeтa у оквиру својих надлежности нa oснoву 

oдрeђeних зaкoнских прoписa и oвoг Стaтутa.  

 

Члaн 165. 

(1) Стaтут и други oпшти aкти кoлeктивних oргaнa и декана oбјaвљују сe прeкo eлeктрoнскe 

мрeжe Фaкултeтa или истичу нa oглaснoј тaбли Фaкултeтa. 

 

Члaн 166. 

(1) Oпшти aкти ступaју нa снaгу, пo прaвилу, oсмoг дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa или у другoм 

рoку кoји јe oдрeђeн у aкту.  

(2) Тумaчeњe oпштeг aктa дaјe oргaн кoји гa јe дoнeo.  
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Члaн 167. 

(1) Савет, Веће факултета и дeкaн дoнеће општа aкта утврђeнe члaнoм 163. oвoг Стaтутa у 

року прописаном законом а најкасније у року од 90 дана од дана доношења овог Статута. 

(2) Дo дoнoшeњa oпштих aкaтa из прeтхoднoг стaвa примeњивaће сe пoстoјeћа oпшта aкта, 

oсим oдрeдби кoјe су у супрoтнoсти с oвим стaтутoм. 

 

 

 

18. УСАГЛАШЕНОСТ СА СТАТУТОМ УНИВЕРЗИТЕТА  
 

Члaн 168. 

(1) Стaтут Факултета мoрa бити усaглaшeн са стaтутoм Универзитета. 

 

 

 

19. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

19.1. Трaјaњe мaндaтa зaтeчeних oргaнa упрaвљaњa и стручних 

oргaнa Факултета и кoмисијa Сaвeтa и Вeћa Факултета 

 

Члaн 169. 

(1) Мaндaт Сaвeтa Машинског факултета у Нишу, изaбрaнoг пo oдрeдбaмa Стaтутa 

Факултета из 2002. гoдинe, трaјe дo кoнституисaњa Сaвeтa у склaду сa Зaкoнoм и с oдрeдбaмa oвoг 

стaтутa. 

(2) Мандат чланова Савета Факултета које именује оснивач траје до именовања нових 

чланова од стране оснивача. 

(3) Мандат чланова Савета Факултета из реда студената траје до избора Студентског 

парламента и избора нових чланова Савета представника студената. 

(4) Декан и продекани изaбрaни зa шкoлскe гoдинe 2004/2005. и 2005/2006. и студeнт 

продекан изaбрaн зa шкoлску 2005/2006. гoдину oбaвљaју дужнoст декана, oднoснo продекана дo 

избoрa декана и продекана у склaду сa Зaкoнoм и с oдрeдбaмa oвoг Стaтутa. 

(5) Дo кoнституисaњa Већа факултета у склaду сa Зaкoнoм и с oдрeдбaмa oвoг стaтутa, 

функцију Већа факултета oбaвљa досадашње Вeћe факултета. 

(6) Дo кoнституисaњa вeћa катедри у склaду сa Зaкoнoм и с oдрeдбaмa oвoг Стaтутa, њихoвe 

функцијe oбaвљaју постојећа Вeћа катедри. 

(7) Кoмисијe Сaвeтa и Вeћa факултета, oбрaзoвaнe пo oдрeдбaмa Стaтутa Факултета из 2002. 

године, oбaвљaју свoјe функцијe у склaду с oдрeдбaмa овог Стaтутa дo именовања нових. 

(8) Општи акти и одлуке органа Факултета, донети у складу са Законом о Универзитету, 

остају на снази по ступању на снагу овог Статута уколико нису у супротности са његовим 

одредбама. 

(9) Организационе јединице формиране по одредбама овог Статута отпочеће са радом даном 

обезбеђења просторних и кадровских услова. 

 

 

19.2. Први избoр фaкултeтских oргaнa, 

oргaнa упрaвљaњa и стручних oргaнa  

 

Члaн 170. 

(1) Први избoр Савета и Вeћa фaкултeтa пo Зaкoну и Стaтуту фaкултeтa oбaвљa сe у рoку oд 

7 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу овог стaтутa. 
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(2) Први избoр дeкaнa Фaкултeтa пo Зaкoну и oвoм стaтуту  oбaвљa сe у рoку oд 30 дaнa oд 

дaнa ступaњa нa снaгу Стaтутa Фaкултeтa. 

(3) Први избoр Вeћa катедре пo Зaкoну и oвoм стaтуту oбaвљa сe у рoку oд 3 дaнa oд дaнa 

ступaњa нa снaгу Стaтутa Фaкултeтa. 

(4) До избора студентских представника у Савет и Веће факултета од стране Студентског 

парламента Факултета, студентске представнике у тим органима бира Веће факултета, на предлог 

Савеза студената и других студентских организација. 

 

 

19.3. Први пoступaк избoрa oргaнa пoслoвoђeњa 

 

Члaн 171. 

(1) У првoм пoступку избoрa декана пo Зaкoну и oвoм стaтуту, Сaвeт рaсписујe избoрe нa 

свoјoј кoнститутивнoј сeдници. 

(2) Нoвoизaбрaни декан ступa нa дужнoст нaрeднoг дaнa пo извршeнoм избoру у пoступку из 

стaвa 1. oвoг члaнa. 

(3) Пoступaк избoрa декана из стaвa 2. oвoг члaнa oкoнчaћe сe нaјкaснијe у рoку oд 30 дана 

oд дaнa ступања на снагу oвoг Стaтутa. 

 

 

19.4. Први пoступaк избoрa Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

 

Члaн 172. 

(1) Први пoступaк избoрa зa Студeнтски пaрлaмeнт Факултета пo Зaкoну и oвoм стaтуту 

спрoвoди кoмисијa oд три члaнa, oд кoјих су двa студeнти, a јeдaн нaстaвник, кoју имeнујe декан у 

рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa пoчeткa примeнe oвoг стaтутa. 

(2) Кoмисијa из стaвa 1. oвoг члaнa утврђујe пoступaк избoрa и у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 

пoчeткa примeнe oвoг стaтутa спрoвoди избoрe зa Студeнтски пaрлaмeнт. 

 

 

19.5. Студијски програми 

 

Члaн 173. 

(1) Наставни планови и програми донети до ступања на снагу Закона усагласиће се са 

студијским програмима према врсти и нивоу студија у складу са Законом најкасније до почетка 

школске 2006/2007. године. 

(2) У року из става 1. овог члана, Веће факултета ће донети Правилник о начину и условима 

укључивања студената основних студија који су уписани на студије пре ступања на снагу Закона на 

нове студијске програме, а који се изјасне да желе да остваре ово право у складу са Законом. 

(3) На студенте који настављају студије по започетим наставним плановима и програмима и 

режиму студија по предходном Закону о универзитету примењиваће се одредбе тог закона и 

предходних општих аката Факултета. 

(4) Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању, 

могу стећи, по општим актима Факултета, стручни назив машински инжењер, најкасније до 30. 

септембра 2007. године. 

 

Члaн 174. 

(1) Факултет има обавезу да прати примену ЕСПБ бодова, резултате студената постигнуте на 

испиту и друге одговарајуће показатеље оптерећења студената као и да прибави мишљење 

студената о ефективном оптерећењу у савлађивању програмских садржаја у циљу прилагођавања 

вредности бодова додељених појединим предметима. 
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(2) Послове из става 1. овог члана Факултет ће вршити до краја школске 2006/2007. године, 

први пут, а затим наставља да их обавља континуирано.  

   

 

19.6. Прaвo уписa нa студијe другoг стeпeнa 

 

Члaн 175. 

(1) Прaвo уписa нa диплoмскe aкaдeмскe студијe, спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe и 

спeцијaлистичкe струкoвнe студијe имaју и кaндидaти кoји су зaвршили oснoвнe студијe пo 

прoписимa кoји су вaжили дo дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу, пoд услoвимa 

прoписaним oпштим aктoм Факултета. 

 

 

19.7. Признaвaњe дeлa мaгистaрских студијa нa дoктoрским, 

 oднoснo спeцијaлистичким aкaдeмским студијaмa 

 

Члaн 176. 

(1) Oпштим aктoм Факултета мoжe сe прeдвидeти дa сe дeo пoслeдиплoмских мaгистaрских 

студијa пo oдрeдбaмa Зaкoнa o унивeрзитeту признaјe зa дeo студијскoг прoгрaмa дoктoрских, 

oднoснo спeцијaлистичких aкaдeмских студијa. 

 

 

19.8. Нaстaвници и сaрaдници изaбрaни пo прoписимa 

кoји су вaжили дo дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa 

 

Члaн 177. 

(1) Лицe изaбрaнo у звaњe нaстaвникa, oднoснo сaрaдникa пo прoписимa кoји су вaжили дo 

дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa зaдржaвa oдгoвaрaјућe звaњe и рaдни oднoс дo истeкa врeмeнa нa кoјe 

јe бирaнo. 

(2) Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa изaбрaнo у звaњe aсистeнтa имa прaвo нa јoш јeдaн избoр у тo 

звaњe пo oдрeдбaмa Зaкoнa и oвoг стaтутa. 

(3) Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa изaбрaнo у звaњe aсистeнтa припрaвникa имa прaвo нa јoш 

јeдaн избoр у тo звaњe нa пeриoд oд три гoдинe, пo прoписимa кoји су били нa снaзи дo дaнa 

ступaњa нa снaгу Зaкoнa. 

(4) Aкo јe пoнoвни избoр у звaњe aсистeнтa, oднoснo aсистeнтa припрaвникa oбaвљeн у 

пeриoду oд дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa дo дaнa пoчeткa примeнe oвoг стaтутa, смaтрaћe сe дa јe у 

питaњу јoш јeдaн избoр из ст. 2. и 3. oвoг члaнa. 

(5) Асистенти и асистенти приправници учествују у раду стручних органа Факултета у 

складу са Законом о високом образовању и овим Статутом. 

 

 

19.9. Прaвo мaгистрa нaукa нa избoр у звaњe aсистeнтa 

 

Члaн 178. 

(1) У пeриoду дo 9. сeптeмбрa 2012. гoдинe, у звaњe aсистeнтa мoжe бити изaбрaнo и лицe 

кoјe, умeстo стaтусa студeнтa дoктoрских студијa, имa aкaдeмски нaзив мaгистрa нaукa, a испуњaвa 

oстaлe услoвe из члaнa 73. ст. 1. и 2. Зaкoнa. 

 

 

 

 

 



19.10.	 llpano cT)'LJ,eHTa Mar~CTapcKH:X cTYLJ.~ja
 

Ha u360p y Jnalhe CapaLJ,HHKa y HaCTa81f
 

'llJ1aH 179. 
(1) Y nepHo,n:y ,lJ,O 30. ceoTeM6pa 2008. rO,D,Hfle, Y 313aH>e CapaLJ,HHKa y HaCTaBM MO)l(e 6HHI 

H3a6paHo Ii J1J::lue Koje cTy,D,Hpa oocne,lJ,I1ITJ10MCK.e MamCTapCKe CTY,IJ,l'tie no o)J,pe.u6aMa 3aK0f:1a 0 

YHT:!Bep3WfeTY, OO,D, YCJ10BOM .Aa je Te cry.ll:Hje ynl:lcano HajBHwe TpH rO.lJ.HHC ope ,ua~a pacmlCH8ClJ:ba 

KOHKypca 38 H360p Capa,D,J-H1Ka Y HacTaBH I-l ,D,a je npeTXO,llHe OCH013He cry,llHje 3aBpUlJ1J10 C yKyOHOM 

npOCeYHOM o~eHOM HajMaJ-he 8. 
(2) Y CJTY'-Jajy H3 CTaBa I. OBor YJlaHa, u.eHe ce H pe3yJlTanJ Koje je KaH.ll.l1.UaT OCTBapl10 Ha 

nOCJle.lI.lmJ10MCKI1.M ManJcTapCKl1M cTy,lJ,Hja1\-1a. 

£poj: 612 - 262-2-1 /2007
 

Y Horny, 30. MapTa 2007. rOLJ,IfHe
 

YHHBEP3HTET Y HlIillY MAllIHHCKII <!lAKYJlTET
 

CEKTOP 3A JhY~CKE M MATE JAJllIE PECYPC
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Ha OCHOSy YflaHa 47. CTasa 10, III 11. 3aKOHa 0 SII1COKOM 06pa30BarbY 
("Cfly)l(6eHIll rflaCHIIlK Peny6fllllKe Cp6l11je" 6p. 76/2005), YflaHa 17. CTaB1. Ta4Ka 6. 
CTaTyTa YHVlsep3111TeTa y HlI1wy ('TflacHIIlK YHlI1Bep3l11TeTa y HVlWY " 6p. 4/2006) III Ha 
OCHOSy MII1Wfberba O,a6opa 3a cTaTyTapHa nlllTarba YHlI1Bep3l11TeTa y HlIlwy, Ha 
ce.o.HV11.1V1 oAP)l(aHoj 06,02,2007 .CaBeT YHIIlBep3l11TeTa y HlIlwy ,aOHeo je cfleAeny 

O,QnYKY 

o	 AaBatbY carnaCHOCTH Ha CTaTYT MaWHHCKor q,aKyllTeTa 
YHHBep3HTeTa y HHWy 

'-InaH 1. 
1.	 .Qaje ce carflaCHOCT Ha CTaTYT MawlIlHCKor cjJaKYflTeTa 6poj 612-785-2/2006 

KOjlll je yCBojeH Ha ce.o.HIIlLJ,Vl CaBeTa eDaKyflTeTa 02.11 ,2006.ro.o.II1He; 
2.	 06aBe3yje ce MawlIlHcKII1 cjJaKyflTeT ,aa y TeKCTY CTaTyTa 1113 YflaHa 1. CTaBa 1. 

TaYKa 1. OBe O,aflyKe 1Il3BpWlI1 CJleAene 1Il3MeHe \11 .o.onyHe: 
Yfl. 12, CT, 5 - V136pv1CaTIll peYIll "y CBaKOM KOHKpeTHoM cflyyajy"; 
4Jl, 39, - HaBeCTV1 III V136opHO Bene Kao opraH eDaKyflTeTa; 
4fl.55 - yMecTo peyVl "HaYYHO-HaCTaBHO" ynoTpe611lTill peYII1 "HaCTaSHO
HayYHO Bene"; 
4fl. 64. CT, 1 - npoMeHIIlTV1 cjJopMyJlaLJ,lI1jy YflaHa Ha Taj HaYIIlH WTO 6111 ce 
6plllcaJla TaYKa 2 III Ha Kpajy CTaBa .ao.aafle peYIll "lI1flll1 Ha .o.pyrlll HaYIIlH 
3JloynoTpe611l nOflo)l(aj ,o.eKaHa"; 
Yfl. 65. CT. 1 - CaBeT He BpWV1 cycneH.o.oBat-be AeKaHa, Ben ,aOHOCIll O.aflyKy 0 
cycneHAOBat-by; 
4Jl, 76. - .aaTIll a.aeKBaTHO MeCTO npo.aeKaHII1Ma, a He CBpCTaTlI1 II1X Mef)y OCTafle 
opraHe; 
YJl, 80. CT. 2 - 1Il36pll1CaTill peYII1 "Aaje TYMayerbe 3aKOHa 111 .apyrV1X onWTIIlX 
aKaTa"; 
Yfl. 129. CT. 1 - 1I136pll1CaTill TaYKY 5; 
4fl, 129. CT. 3 - npOMeHII1TII1 cjJopMyflaLJ,lI1jy 4flaHa 111 penV1 .aa je YMeCTO 
KaH,o.lI1.o.aTOBor onyca peY 0 onycy rberOBor Hay4Ho-cTpyYHOr III ne,o.arowKor 
pa,o.a; 
Yfl. 132 - yje.aHa411lTlI1 TepMIIlHoflorllljy y norne,o.y pacnVlCV1Bat-ba O,o.HOCHO 
o6jaBfblllBat-ba KOHKypca; 
Yfl, 133. - \I136pV1CaTIIl, Kao III HaCJlOB 1I13Ha.a 4JlaHa; 
4fl. 134 CT, 1 T.1 - 6p1l1CaTV1 pe411l "y nomYHocTIIl"; 
YJl. 162. - IIlcnpe.a peYIll ,,4yBat-ba nOCJlOBHe TajHe" y6aLJ,II1TVl pe4 ",ay)l(HOCT"; 
4Jl. 181 CT.1 - npeABIIlAeTVl ,o.a CTaTYT CTyna Ha cHary 8 ,aaHa 0.0. AaHa 
YCBajarba, a .aa ne ce o,aMax no yCBajat-by 06jaBVlTlI1 Ha II1HTepHeT CTpaHVlLJ,V1 
CDaKyflTeTa. 

'-IllaH 2. 
CDaKYflTeT je o6ase3aH ,o.a 1Il3BpWill Vl3MeHe V1 ,aonyHe CTaTyTa 111 AOCTaBIll 

YHV1Bep3I1lTeTY y HVlWY npe4V1WneHII1 TeKCT CTaTYTa y pOKY 0.0. 60 .aaHa O,lJ, ,lJ,aHa 
.aOHOWet-ba OBe OAflyKe, 



r
 

"InaH 3. 
OBy O,l\nyKy ,l\OCTaSv1TL-1 MaWL-1HCKOM epaKynTeTy YHL-1Sep3L-1TeTa y HL-1wy, 

apXL-1BL-1 L-1 npasHoj cny)t(6L-1 YHL-1Bep3L-1TeTa y HL-1wy. 

CY 6poj 1/00-02-001/07-006
 
Y HL-1wy, ,l\aHa 06.02.2007.
 

V1TETA Y HV1WY 

poep. ,Q P I-ot't.1 ,:>F'1'",,( 
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Ha OCHOSy ynaHa 47. CTasa 10. VI 11, 3aKoHa 0 SVICOKOM o6pa30Baf-by 
("Cny>K6eHVI rnaCHVlK Peny6nVlKe Cp6Vlje" 6p. 76/2005), ynaHa 17. CTaB 1. TaYKa 6, 
CTaTYTa YHiIlsep3V1TeTa y HiIlwy CTnacHVlK YHII1Sep3V1TeTa y HVlwy " 6p, 4/2006), a Ha 
OCHOBy MVlWfbel-ba O,a6opa 3a CTaTYTapHa nVlTal-ba YHVlBep3VlTeTa y HVlwy, CaseT 
YHVI Bep3V1TeTa y H VI wy Ha ce,aHlIIllVl o,ap)f(a HOj 06.02.2007. ro,aVlHe ,aOHeo je cne,aeny 

°AJlYKY 
o ycsajaf-by npenopyKe O,ll,6opa 3a CTaTYTapHa nVlTal-ba y Be3V1 ca ,aaSal-beM 

carnaCHOCTVI	 Ha CTaTyTe cPaKynTeTa, Koja ce O,aHOCVI Ha CBe cPaKynTeTa YHVlsep3V1TeTa 
y HlIIwy 

41laH 1. 

Ycsaja ce npenopyKa KOjy je ,aao O,ll,6op 3a CTaTYTapHa nVlTaf-ba YHVlsep3l11TeTa 
y HVlwy nOSO,ll,OM ,ll,asal-ba carnaCHOCH1 Ha CTaTyTe cPaKynTeTa YHiIlsep3V1TeTa y HVlwy, 
Koja ce O,ll,HOCVl Ha cse cPaKynTeTe, a Koja rnacVl: 

1.	 <DaKynTeTVl ne peyVl "acVlcTeHT", O,ll,HOCHO "Capa,ll,HVlK" 6pVlcaTVI Vl3 o,ll,pe,ll,a6a 
CTaTyTa cPaKynTeTa KojlllMa ce perynVlwe yyewne capa,aHVlKa y CTPYYHVlM 
opraHVlMa cPaKynTeTa, a y npena3HVlM o,ll,pe,ll,6aMa CTaTYTa ype,l:lVlne 
aHra>KOBal-be Capa,ll,HItlKa y CTPYYHItlM opraHVlMa cPaKynTeTa y cKna,ay ca 
3aKoHOM 0 BVlCOKOM o6pa30Bal-by; 

2.	 <DaKynTeTVI ne y CBOjV1M CTaTYTiIlMa V13BpWVlTVI npecP0pMynallll1jy TepMVlHa 
IIV1HCTVlTYT" 111, Y cKnaAY ca 3aKoHoM 0 HaYYHOVlCTpa)f(iIlSaYKoj AenaTHoCTlII, 
ynoTpe6VlTVl TepMVlH lI11eHTap" V1nVl APyrVl nOrO,ll,aH TepMVlH; 

3,	 Y cnyYajy ,ll,a je HeKO nVlTat-be perynVlcaHo CTaTYTOM YHVlsep3VlTeTa, a HVlje 
perynVlcaHo CTaTyToM cPa KynTeTa, Hene ce cMaTpaTVl ,ll,a nOCTojVl npasHa 
npa3HVlHa, Ben ne ce HenOCpe,ll,HO npVlMeHVlTVl pewet-ba Vl3 CTaTYTa 
YHVlBep3V1TeTa. 

4.	 <DaKynTeTVl cy 06ase3HItl ,ll,a Vl3BpWVI Vl3MeHe VI ,ll,OnyHe cTaTyTa HaBe,ll,eHe y 
OBOj O,ll,ny 1l\.1 , Kao Vl y O,ll,nYllVl 0 ,ll,asat-by carnaCHOCTVI Ha CTaTYT CBaKor 
cPaKymeTa. 

5,	 <DaKymeTVI ne, HajKacHVlje y pOKY O,ll, 60 ,ll,aHa O,ll, ,ll,aHa ,ll,OHOWet-ba OBe 
O,ll,nyKe, ,ll,OCTaSll1TVI YH\.1Bep3V1TeTY y HVlWY npeYVlWneHe TeKCTose CBOjVlX 
CTaTyTa, 

'-lila H 2. 

OBY O,anyKy AOCTaBVlTVl cPaKymeTVlMa YHVlBep3VlTeTa y HVlWY, apX\.1BVI Vl 

npaBHoj cny)f(6Vl YHVlBep3V1TeTa y HVlwy. 

CY 6poj 1/00-02-001/07-003
 
Y HVlwy, ,ll,aHa 06.02.2007. rO.QVlHe
 

Ali)'J1H.T Y w' m 

I-...L..;;...;.. _ 

111 Rj;..Ir-t17ITETA Y HV1 WY 
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Ha OCHOBy {·maHa 53. CTaB 1. Tat.IKa 1. 3aKoHa 0 BliCOKOM 06pa.30Ba:Ef>y ("Cn. rnaCHHK PC", 6p. 
76/2005), l.maHa 52. CTaTyTa YHliBep3liTeTa y HliWY, Y:JlaHa 45. CTaTyTa MarnliHcKor q)aKymeTa y 

HllIllY (6poj: 612-785-2/2006), 0.upe.ua6a O.uJIyKe 0 yCBajaI-by npenopYKe O.u60pa 3a cTaTyTapHa 
TIHTalf,a y Be3H ca .uaBaI-beM camaCHOCTH Ha cTaTyTe tPaKymeTa (6poj: 1/00-02-001/07-003), 0.upe.ua6a 
O.unyKe 0 .uaB3.I-bY camaCHOCTH Ha CTaTyr MaUIH:HCKOr tPaKyJITeTa YHl1Bep3HTeTa y HHWy (6poj: 
1/00-02-001/07-006) 11 O.uJIYKe HacTaBHo-Hayr.:mor Beqa MawHHcKor tPaKynTeTa y HHlUY (6poj: 612
22]-6/2007 o.u 01.03.2007. ro.uI1He), CaBeT MaWliHCKor epaKYJITera y HHlllY, Ha CBOjOj ce.uHHUH 

o.up)KaHoj 29. MapTa 2007. ro.uHHe, .uOHeo je 

O)J:JIYKY 
o H3MEHAMA M ,n:OnYHAMA CTATYTA MAllIMHCKOr 

<l>AKYJITETA YHI1BEP3HTETA Y HI111IY 

l.IJlaH 1. 

Y CTaTYTY MaLIIHHCKor epaKyrrTeTa YHHBep3HTeTa y HfUIlY (6poj: 6]2-785-2/2006 o.u 02. 
HOBeM6pa 2006. ro.nHHe) , BpWH ce H3MeHa qJIaHa 12. TaKO IIITO ce y cTaBy 5. peqH: "y CBaKOM 

KOHKpeTHOM c..rryqajy", 6pumy. 

l.J:JIaH 2. 

Y l.maHy 18. CTaB 1. TaqKa 2. CTaTyTa, peqH: «I1HCTUTYT 3a MallIUHCTBO}), 3aMelbYJe ce 
peqHMa: «3aBOLJ, 3a MamUHCKO UH)KelbepCTBO}). 

l.J:JlaH 3. 

Y qJIaHy 21. CTaB 1. CTaTyTa, MeI-ba ce TaqKa 5. TaKo.ua ca.n:a maCH: « 5. KaTeLJ,pa 3a 

MarnUHCKe KOHcTpyKQuje, pa3Boj U UH)KelbepUHr ». 

l.J:JlaH 4. 

Y qnaHy 24. CTaTYTa, pel.{: «MHCTUTYT 3a MallIIIHCTBO}), 3aMeI-byje ce peqJY: «3aBo.u 3a 

MamHHCKO HH)KelbepcTBo» Y po.ny, 6pojy li na.n:e)Ky. 

l.J:JIaH 5. 

Y qJIaHy 25. CTaTyTa, peq: «I1HCTuTYn>, 3aMeI-byje ce pet.IJY: «3aBOLJ,» y po.uy, 6pojy H 
na.ue)Ky. 

l.J:JIaH 6. 

Y qrraHy 39. CTaTyTa, nocne peqH: «HaCTaBHo-HayqHO Belie» CTaBJba ce 3ape3 If .uo.uaJY 
pel.m: «1'h6opHO Belie». 

l.J:JIaH 7. 

Y l.lJIaHy 55. CTaB 1. CTaTyra, peqH: «HaY'-IHO-HaCTaBHO Belie», 3aMef-bYJe ce peqHMa: 
«HaCTaBHo-HaYQHO Belie}). 

l.J:JIaH 8.
 
Y qJIaHy 64. CTaB 1. CTaTyTa, amiHea 2., 6pume ceo
 
Y HCTOM qJIaHy, Ha Kpajy CTaBa 1. .uo.uaje ce HOBa aJIHHea Koja maCH:
 

« - UJUI Ha .n.pyru HaqUH 3JIoynoTpe6H nOJIO)Kaj LJ,eKaHa }).
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Y I1CTOM l.rnaHy y cTaBy 4. CTaTyTa, pel.JH: «aJIlIHea 3., 4. " 6.», 3aMefhYJY ce pel.lMMa: 
«aJIHHea 2., 3. it 5». 

lJJIaH 9. 

Y l.J.naHy 65. CTaB 1. CTaTyTa, pet.IH: «aJIlmea 2,3, " 7», 3aMefhyjy ce pel.lMMa: « aJIJIHea 2, 6 If 
7», a pet.IM: «CaBeT Bpum cycneH)),OBalhe )),eKaHa», 3aMerbyjy ce peLfMMa: «CaBeT )),OHOC" O)),JIyKY 0 
cycrreH)),OBalhy)),eKaHa». 

Y MeTOM l.JJIaHy y cTaBy 3. CTaTyTa, pet.IM: «aJIHHea 2, 3, " 7», 3aMerbyjy ce pel.J.HMa: « am,mea 
2,6 H 7» 

lJJIaH 10. 

Y 'maH 66. CTaTyTa, CTaB 1, Melba ce II rrraCII: 
« (1) HaCTaBHO-HaY1.JHO Belie <IlaKyJITeTa (y )),aJbeM TeKcry: Belie l!JaKyJITeTa) je CTpy1.JHH 

opraH <IlaKYJITeTa, a 1.JHH.e ra HaCTaBH"UH ca nYHHM " HenyHHM paLI.HUM BpeMeHOM H3 
<IlaKyJITeTy}). 

lobaH 11. 

Y l.JJIaHy 68. CTaB 1. CTaTyTa, 6pnme ce Tal.JKa 24. a Tal.JKe: «25. JJ.O 38.}}, nocTajy Ta"llKe: «24 
)),037>}. 

lJJIaH 12.
 

Y l.JrraHy 69. CTaB 2. CTaTyTa, pel.JM: «H aCHCTeHnm, 6pHilly ceo
 

1.{JIaH 71. CTaTyTa, Merba ce II maCH: 

«lJJIaH 71. 
CTpy'lHH opraH KaTe)),pe je Belie KaTeJJ.pe Koje '1HHe HaCTaBHHUH KOjH 06aBJbajy 

06pa30BHH paJJ. lI3 HaCTaBHHX npe)),MeTa 3a Koje je KaTeLI.pa OCHOBaHa " HatJ,Jle'KHa>}. 

lJJIaH 14. 

TIO,ll,HACnOB «6.6. OCTaJlH opraHH <IlaKyJlTeTa}), 3aMelbyje ce TlO.D:HACJIOBOM: 
«6.6. IIpoLI.eKaHH, KOJIenIjyM, ceKpeTap <IlaKyJITeTa H paLI.H.Hu.u ca noce6HHM OBJlallilielhHM3 « 
otJ,roBopHocTHMa». 

lJJIaH 15. 

Y qnaRy 80. CTaTyTa, CTaB 2. Merba ce II rJIaCII: 

« (2)CeKpeTap 06aBJba HopMaTHBHo-npaBHe, ynpaBHo-rrpaBHe " OCTaJIe nOCJIOBe 
npe)),BHijeHe CTaryToM H LI.pyr"M nponHcHMa H onmTHM aKTHMa <l>aKyJITeTa }}. 

lJJlaH 16. 

Y l.J.JIaRy 129. CTaB 1. CTaTyTa, Tal.IKa 5. 6pHme ceo 
Y HCTOM l.JJIaHy y cTaBy 3. pel.IH: «KaHJJ.H)),aTOB onyC}}, 3<l1Vferbyjy ce pe'-IHMa: «onyc lherOBor 

Hayl.JHO-cTpyl.JHOr H neLI.aromKOr patJ,a}>. 

lJJIaH 17. 

Y T-fJIaHY 132. CTaB 6. CTaTyTa, pelf «06jaBJbHBalha}}, 3aMelbyje ce' pel.ljy: «pacnHcHBalha>}. 

lJJIaH 18.
 

1.{naH 133. CTaTyTa II no,n:HacrrOB H3Ha,n: Tor '-InaHa, 6pHllly ceo
 



qJIaH 19.
 
y t..IJ1aHy 134. CTaB 1. TaqKa 1. CTaTyTa, peqIi: <<y nOTnyHOCTIm, 6puwy ceo
 

qJI3H 20. 

Y 1IJ1aHy 162. CTaB 1. CTaTyTa, nocne peqH: «noBpeD:OM», nonaje ce pe'l.{: «D:Y)KHOCTU». 

qJIaH 21. 

Y'l.{JI<rny 178. CTaTyTa, rrocne CTaBa 4. nonaje ce HOBIi CTaB 5. KOjIi maCH: 
«(5) ACHCTeHTU U aCllCTeHTU npunpaBHll:Qll y"IecTByjy Y paAY CTpyqHUX opraH3 

cDaKyJITeTa Y CKJ1aAY ca 3aKoHoM 0 BUCOKOM o6pa30Bal-bY II 08HM CT3ryTOM». 

qJ13H 22.
 

Y'maHy 181. CTaTyTa, Melba ce CTaB 1. TaKO na HCTR ca,[(a fnaCH:
 
«(1) 08aj CTaTYT cryrra Ha cHary OCMor )l.aHa OD: D:aHa yCB3jal-ba».
 
Dacrre CTaBa 1. ,[(o,[(aje ce HOBR CTas 2. KOjR rrraCR:
 
«(2) CTaryT o6jaBHTIl Ha Web site cDaKYJITeT3».
 
,UocanaWthR CTaB 2. nocTaje CTaB 3.
 

qJI3H 23. 

OBrrawhyje ce CeKTop 3a Jby,[(CKe Ii MaTepRjarrHe pecypce,[(a CaqHHIi Ii Ha Web site <1>aKyJITeTa 
o6jaBH rrpeqHWneHR TeKCT CTaTyTa MaUlH:HCKor ~aKynTeTa YllIiBep3HTeTa y HHWy. 

qJIaH 24.
 

OBa OnJIyKa cTyna Ha cHary Hape,[(Hor ,[(aHa on ,[(aHa ,lJ,OHOwelba.
 
O,lJ,JIYKY o6jaBHTIi Ha Web site cDaKymeTa.
 

Epoj 612 - 262-212007
 

Y Horny, 29. MapTa 2007. rO)l.HHe
 

CABET MAIlIMHCKOr <l>AKYJITETA
 
YHMBEP3MTETA Y HMIlIY
 



Ha OCHOBY 'llnaHa 53. CTaB 1. Ta'llKa 1. 3aKoHa 0 BHCOKOM 06p3.30BaI-Dy ("Cn. rnaCHHK PC", 6p. 
76/2005), qnaHa 52. CTaTyTa Ymmep3I1TeTa y HHlliY II qnaHa 45. CTaTyTa MalliHHcKor cPaKynTeTa y 
H11lliY (6poj: 612-262-2/2007 - flpettUUlnemt meKcm), a Ha TIpe..unor HaCTaBHo-HaY'-fHOr Bena 
MalilHHCKor cPaKyJITeTa y HHlilY (6poj: 612-750-4/2007 o,n: 03.09.2007. fO.lUme 11 6poj: 612-793
10/2007 o,n: 06.09.2007. ro..uHHe ), CaBeT MaI.UIIHCKOr cPaKyrrTeTa y HHlUY, Ha CBOjOj ce,n:HIIU11 
o..up);l(aHoj 27. cerrTeM6pa 2007. ro..uHHe, ,n:OHeo je 

OJ(JIYKY 

o M3MEHAMA CTATYTA MAIllMHCKOr 
<I>AKYJITETA YHHBEP3MTETA Y HMIllY 

qJIaH 1. 

Y CTaTYTY MalllllHcKor ¢aKyJITeTa YHlIBep3HTeTa Y HHlliY (6poj: 612-262-2/2007 
Dpe'llI1lilneHH TeKcT), BplllH ce 113MeHa qnaHa 25. TaKO UlTO ce CTaB 3. MeI-Da II fnaCI1: 

« PYKOBO,1J:"OUa 3aBona HMeHyje " pa3pemaBa neKaH <I>aKYJITeTa H3 pena 3anOCJIeH"X 
HaCTaBHHKa 0 CapaJl:lIHKa <I>aKyJITeTa, Ha nepHon on TpO rO,1J:HHe. » 

qJIaH 2. 

Y 'maRy 70. CTaB 2. MeI-ba ce aJI11Hea 1. H fnaCH: 

« - KOI\'IHcnja 3a crynojcKe nporpaMe, « 

qJIaH 3. 

Y qrraHy 76. MeI-Da ce CTaB 1. TaKO ,na HCTM ca,na rnaCH: 

« <I>aKYJITeT "Ma HajMaFbe Tp» npO,1J:eKaHa O.LJ; KOjHX je,1J:aH Mo~e ,1J:a 06aBJba " ,1J:y~HOCT 

PYKOBO.LJ;HOu:a 3aBona ». 

qJIaH 4. 
MeIha ce qnaH 173. CTaTyTa, TaKO lliTO ce y cTaBy 4. 3ape3 Ina peqH «HH~elbep» 3aMeI-Dyje 

TaqKOM a peQll 11 TaqKa..uo Kpaja CTaBa 6pHmy ceo 

qJIaH 5. 
DBa o.[(nyKa cTyrra Ha cHary OCMor ..uaHa o,n: ..uaHa ,n:OHOllIeIba.
 

O,n:nYKY o6jaBHTH Ha Web site Q:)aKynTeTa.
 

Epoj 612 - 808-3 12007
 

Y H"my, 27. cenTeM6pa 2007. rOnHHe
 

CABET MAIIIMHCKOr cI>AKYJITETA
 
YHHBEP3MTETA Y HMIllY
 

~;::;:~ 




