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На основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС“, број 

88/2017 и 73/2018), члана 46. став 1. тачка 1. Статута Машинског факултета у Нишу (деловодни број 

612-234-2/2018 од 24.4.2018. године), и на предлог Наставно-научног већа Машинског факултета у 

Нишу од 25. јануара 2019. године, Савет Машинског факултета у Нишу на седници одржаној 01. 

фебруара 2019. године донео је 

 

СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Статуту Машинског факултета у Нишу (деловодни број: 612-234-2/2018 од 24.4.2018. године, 

даље: Статут) члан 40. мења се и гласи:  

"Органи Фaкултeтa су: Савет као орган управљања, декан као орган пословођења, Наставно-

научно веће, Изборно веће и већа катедри као стручни органи, Студентски парламент као орган 

студентског представљања и одлучивања, Савет послодаваца и други органи прeдвиђeни oвим Стaтутoм."    

 

Члан 2. 

 

 У Статуту у члан 50. став 2. реч „осам“ замењује се речју „петнаест“.  

 

Члан 3. 

 

 У Статуту члан 54. став 3. мења се и гласи: 

 

„Декан не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против 

полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 

обављању послова у високошколској установи, односно које је правноснажном пресудом осуђено на 

казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже прекршило кодекс професионалне етике 

односно лице које је разрешено дужности органа пословођења у складу са Законом, као и лице за које је 

Агенција за борбу против корупције дала препоруку за разрешење“.  

 

Члан 4. 

 

 У Статуту члан 66. ставови 2. и 3. мењају се тако да гласе: 

 

„Декану престаје дужност у случајевима прописаном чланом 54. став 3. овог Статута даном 

правоснажности пресуде, одлуке, односно препоруке. 

 У случајевима прописаним ставом 2. овог члана, Савет Факултета констатује одмах да је декану 

престала дужност, а најкасније у року до 15 дана од дана правноснажности пресуде, односно 

правоснажности одлуке и именује вршиоца дужности декана.“.  

 

Члан 5. 

 

 У Статуту након члана 80. додаје се поднаслов са члановима 80а. и 80б. који гласе: 

 

„6.5.А САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА 
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Члaн 80а. 

Савет послодаваца Факултета је орган чији је основни циљ остваривања сарадње на развоју 

студијских програма Факултета у складу са потребама тржишта рада. 

Савет послодаваца има седам чланова, од којих пет бира Савет Факултета водећи рачуна о 

заступљености припрадника оба пола, на предлог Наставно научног већа Факултета, из реда истакнутих 

стручњака у области машинског инжењерства и инжењерског менаџмента који имају вишегодишње 

радно искуство у привредним субјектима у Репбулици Србији или иностранству на пословима 

управљања привредним субјектима или управљања одговарајућим техничким процесима у привредним 

субјектима.  

Мандат чланова Савета послодаваца Факултета које бира Савет Факултета траје три године од 

дана конституисања Савета послодаваца Факултета. Ако се мандат члана Савета послодаваца оконча из 

било ког разлога пре истека рока за који је изабран, спровешће се процедура за избор другог члана 

Савета послодаваца прописана овим Статутом. Мандат новоизабраног члана Савета послодаваца 

окончаће се истеком мандата осталих чланова Савета послодаваца.  

Декан и продекан за сарадњу са привредом су стални чланови Савета послодаваца Факултета. 

Савет послодаваца бира председника и заменика председника из реда чланова које именује Савет 

Факултета. 

 

Члaн 80б. 

 Савет послодаваца: 

1. покреће иницијативе и даје предлоге органима Факултета за остваривања сарадње са 

привредним субјектима на развоју студијских програма Факултета у складу са потребама 

тржишта рада; 

2. предлаже органима Факултета иновације студијских програма Факултета у циљу 

ефикаснијег укључивање студената у радни процес у привредним субјектима и на тржиште 

рада; 

3. предлаже иновације програма стручне праксе студената; 

4. даје иницијативе за оснивање и реализацију нових студијских програма, у складу са 

потребама привредних субјеката или јавних служби,  

5. даје мишљења и иницијативе за повећање или смањење броја студената за упис на поједине 

студијске програме Факултета;  

6. анализира потребе тржишта рада у Републици Србији и даје предлоге за усклађивање 

образованих профила са потребама тржишта рада; 

7. обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета. 

Савет послодаваца доноси одлуке, предлоге и закључке на седницама, већином од укупног броја 

чланова Савета послодаваца. 

Савет послодаваца једном годишње доставља извештај о свом раду Савету Факултета. 

Пoслoвникoм o рaду Савета послодаваца урeђују сe сaзивaњe сeдницa, квoрум, нaчин рaдa, 

дoнoшeњe oдлукa и другo.“.  

Члан 6. 

 

 У Статуту у члану 91. након става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 

„Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, 

задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.“ 
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Досадашњи став 2. члана 91. Статута постаје став 3. члана 91. Статута. 

 

 

Члан 7. 

 

 У Статуту у члану 93. након става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

 

„Изузетно од става 3. овог члана, конкурс за докторске студије које се организују у оквиру 

међународних пројеката у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије 

и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске Уније Хоризонт 2020 – оквирном 

програму за истраживање и иновације (2014–2020) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, 

број 9/14), расписује се у складу са роковима и условима прописаним програмским документима 

Хоризонт 2020, а студенти уписани по тим конкурсима не улазе у број студената чије се студије 

финансирају из буџета Републике.“ 

 

 

Члан 8. 

 

 У Статуту у члану 97. став 1. речи „високим“ замењују се речима „средњим“. 

 

Члан 9. 

 

 У Статуту у члану 99. ставу 1. на крају реченице додаје се текст: „као и лице са положеном 

општом, односно стручном матуром.“. 

У Статуту у члану 99. ставу 3. након речи „општу“ додају се речи „односно стручну“ и након 

речи „опште“ додају се речи „односно стручне“. 

 

Члан 10. 

 

  

У Статуту у члану 103. став 7. број „94.“ замењује се бројем „93.“. 

 

Члан 11. 

 

  

У Статуту у члану 106. став 1. тачка 3. речи „111. став 6. тачка 2“ замењује се речима „110. стaв 

8. тaчкa 2.“. 

 

У члану 106. ставу 6. реченица: „Ово Решење декана је коначно.“ брише се. 

 

У члану 106. став 7. мења се и гласи: 

 

„Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија могу се 

преносити ЕСПБ бодови. Изузетно, за студенте који учествују у програмима међународне мобилности 

може се вршити пренос ЕСПБ бодова између различитих студијских програма у оквиру свих степена и 

врстестудија. 

 

Члан 12. 

 

  

У Статуту у члану 190. став 2. бројеви „2017/2018“ замењују се бројевима „2018/2019“. 

 

У Статуту у члану 190. став 3. бројеви „2017/2018“ замењују се бројевима „2018/2019“. 

 

У Статуту у члану 190. став 4. бројеви „2017/2018“ замењују се бројевима „2018/2019“. 

 






