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

РС“, број 88/2017...67/2021), члана 46. став 1. тачка 1. Статута Машинског факултета у Нишу 

(деловодни број 612-234-2/2018 од 24.4.2018. године и деловодни број 612-118-2/2019 од 

01.02.2019. године), и на предлог Наставно-научног већа Машинског факултета у Нишу од 19. 

јануара 2022. године, Савет Машинског факултета у Нишу на седници одржаној 10. фебруара 

2022. 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 и и деловодни број 612-118-2/2019 од 01.02.2019. године даље: Статут) члан 8. мења се 

и гласи:  

 

"На Факултету су у употреби велики и мали печат за отисак хемијском бојом, као и 

квалификовани електронски печат. 

Фaкултeт имa две врсте пeчaтa за отисак хемијском бојом, и тo: 

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

"Рeпубликa Србијa, УНИВEРЗИТEТ У НИШУ, МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ У НИШУ" 

овај пeчaт користи се зa oвeру јaвних испрaвa кoјe издaјe Фaкултeт,  

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

"Рeпубликa Србијa, УНИВEРЗИТEТ У НИШУ, МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ У НИШУ" 

овај пeчaт користи се за оверу осталих исправа и аката Факултета. 

У срeдини oбе врсте пeчaтa за отисак хемијском бојом угрaвирaн јe грб Рeпубликe 

Србијe. 

Тeкст oбе врсте пeчaтa за отисак хемијском бојом јe нa српскoм јeзику и нa ћириличнoм 

писму. 

Печат се користи и у квалификованој електронској форми (даље: Е-печат) када се 

придружује електронском документу. 

Факултет користи Е-печат када врши послове из свог делокруга употребном 

информационо-комуникационих технологија. 

Е-печат садржи податке утврђене законом којим се уређује печат државних и других 

органа и Статутом Факултета: грб Републике Србије и текст на српском језику и на ћириличком 

писму: „Република Србија, Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, Ниш“. Текст у 

спољном приказу E-печата исписује се у правоугаоном пољу најмање ширине 30 mm и висине 

20 mm, тако да се са леве стране приказује грб Републике Србије, а десно од грба исписује се 

садржина печата, утврђена законом и Статутом Факултета, по левој маргини. Е-печат може 

садржати и друге податке у складу са законом и прописима којима се уређују услуге од 

поверења у електронском пословању.  

Веза између података за валидацију E-печата и идентитета печатиоца садржана је у 

електронској потврди, односно квалификованом сертификату за електронски печат. 
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Факултет има најмање један Е-печат. Сваки Е-печат Факултета има јединствени серијски 

број који је садржан у квалификованом сертификату за Е-печат,  када се придужује 

електронском документу, у складу са законом и прописима којима се уређују услуге од 

поверења у електронском пословању."    

 

Члан 2. 

 

 У Статуту у члан 70. став 3. мења се и гласи: 

 "При расправљању и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно оним 

која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, 

уписну политику Факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна статута Факултета, предлагање кандидата за 

декана Факултета и предлагање финансијског плана Факултета, у раду Наставно-научног већа 

Факултета учествују представници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова 

Наставно-научног већа Факултета. Студентске представнике у Наставно-научном већу 

Факултета бира Студентски парламент Факултета у складу са законом којим се уређује 

студентско организовање и високо образовање, водећи рачуна о сразмерној заступљености 

мање заступљеног пола и студената уписаних по афирмативним мерама. Студенти чланови 

Наставно-научног већа Факултета чине 20% од укупног броја чланова Наставно-научног већа 

Факултета.“. 

 

Члан 3. 

 

 У Статуту члан 78. мења се и гласи: 

 

„Студентски парламент Факултета заступа и штити права и интересе свих студената 

Факултета и разматра питања и активности у интересу студената. 

Рад Студентског парламента Факултета је јаван. 

Средства за финансирање рада Студентског парламента Факултета и ваннаставних 

активности студената Факултета, утврђују се финансијским планом Факултета. 

Право да буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти Факултета 

уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује 

студентска организација регистрована у складу са законом којим се уређује студентско 

организовање или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку 

најмање 10% укупног броја студената Факултета, у складу са општим актом Студентског 

парламента Факултета. 

Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним 

мерама заступљени су у чланству Студентског парламента Факултета сразмерно 

процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се бира 

Студентски парламент Факултета.  

Начин и поступак избора, као и број чланова Студентског парламента Факултета 

утврђује се општим актом Студентског парламента Факултета, уз обезбеђивање равноправне 

заступљености студената и студенткиња, водећи рачуна о заступљености свих студијских 

програма. 

Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се сваке друге године у 

априлу, тајним и непосредним гласањем.  

Изборе за Студентски парламент Факултета расписује председник Студентског 

парламента Факултета.  
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Студентски парламент Факултета се конституше најкасније до краја октобра месеца 

текуће године.  

Мандат чланова Студентског парламента Факултета почиње даном конституисања 

студентског парламента и траје две године.  

У случају да студент који је изабран за члана Судентског парламента Факултета заврши 

степен студија на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља функцију, ако 

упише наредни степен студија у првом наредном уписном року на Факултету, не дуже од три 

месеца. 

Уколико услов из претходног става овог члана није испуњен, могу се расписати 

допунски избори у складу са општим актом Студентског парламента Факултета“.  

 

Члан 4. 

 

 У Статуту члан 79. мења се и гласи: 

 

„Студентски парламент Факултета: 

1. доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, 

начин и поступак избора својих чланова - Пословник о раду Студентског парламента 

Факултета и Правилник о избору чланова Студентског парламента Факултета;  

2. бира и разрешава представнике студената у органима Факултета;  

3. бира и разрешава студента продекана из реда студената Факултета који имају просечну 

оцену студија најмање осам;  

4. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента Факултета и 

утврђује друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења 

Студентског парламента Факултета;  

5. учествује у процесу самовредновања Факултета; 

6. обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, 

сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског 

стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената 

у наставном процесу;  

7. покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за 

студенте;  

8. покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета које се 

односе на положај студената у наставном процесу и управљању Факултетом;   

9. доноси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о раду;  

10. доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског парламента;  

11. обавља друге активности у складу са законом и општим актима Факултета;  

12. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом 

Универзитета и Факултета;   

13. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, студентске 

научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и 

иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, 
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хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске 

часописе и сл.;  

14. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом Студентског парламента Факултета; 

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

Факултета. 

  Савет Факултета усваја финансијски извештај Студентског парламента Факултета из 

става 1. тачка 10. овог члана у оквиру финансијског извештаја Факултета“.  

 

Члан 5. 

 

 У Статуту након члана 98. додаје се поднаслов са члановима 98а. који гласи: 

 

„7.8.3. Студијски програми по дуалном моделу 

Члaн 98а. 

На Факултету је могуће реализовати студијске програме и по дуалном моделу студија. 

Основ за реализацију дуалног модела студија је студијски програм Факултета акредитован у 

складу са стандардима за акредитацију утврђеним у складу са законом којим се уређује високо 

образовање и законом којим се уређује дуални модел студија у високом образовању и 

стандардом квалификације утврђеним у складу са законом којим се уређује национални оквир 

квалификација Републике Србије. 

Дуални модел студија може се акредитовати као самостални студијски програм 

Факултета или као један од модула у оквиру студијског програма Факултета и поред елемената 

прописаних законом који уређује високо образовање и стандардима за акредитацију, садржи 

опис и обим учења кроз рад исказан у сатима и ЕСПБ бодовима. 

Садржај и начин остваривања дуалног модела студија на студијским програмима 

Факултета, узајамна права и обавезе студената, Факултета и послодаваца, материјално и 

финансијско обезбеђење студената, специфичне услове за упис студената на студијске програме 

по дуалном моделу, услове преласка студената са дуалног на друге моделе студија, односно 

преласка на дуални модел студија,  потребне компетенције које мора поседовати ментор код 

послодавца за реализацију учења кроз рад, начин провере компетенција ментора код 

послодавца, као и друга питања од значаја за реализацију студија по дуалном моделу прописују 

се законом којим се уређује дуални модел студија у високом образовању и општим актом 

Факултета који доноси Наставно научно веће Факултета.“ 

 

Члан 6. 

У Статуту у члану 99. став 1. мења се и гласи:  

„У прву гoдину oснoвних академских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa срeдњe 

oбрaзoвaњe у четворогодишњем трaјaњу, уз вредновање одговарајуће матуре“. 

У Статуту у члану 99. ставу 3. речи „односно стручну“ и речи „односно стручне“ бришу 

се. 

 

У Статуту у члану 99. став 5. мења се и гласи: 
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„Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању и на 

матурским испитима и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним 

општим актом из става 2. овог члана. Кандидатима за упис у прву годину основних академских 

студија се вреднује општа матура. Општим актом из става 2. овог члана утврђује се који се 

испити са опште матуре вреднују приликом уписа на студије и утврђују критеријуми на основу 

којих се обавља класификација и избор кандидата за упис на основне академске студије.“ 

 

 

Члан 7. 

 

 У Статуту у члану 103. став 1. мења се и гласи: 

„У прву гoдину oснoвних струковних студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa срeдњe 

oбрaзoвaњe у четворогодишњем трaјaњу, уз вредновање одговарајуће матуре“. 

 

 

У Статуту у члану 103. став 3. мења се и гласи: 

 

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

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању и на 

матурским испитима и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним 

општим актом из става 2. овог члана. Кандидатима за упис у прву годину основних струковних 

студија се вреднује стручна матура. Општим актом из става 2. овог члана утврђује се који се 

испити са стручне матуре вреднују приликом уписа на студије и утврђују критеријуми на 

основу којих се обавља класификација и избор кандидата за упис на основне струковне 

студије.“ 

 

Члан 8. 

 

 У Статуту у члану 104. став 1. након речи „основне струковне студије“ додају се речи 

„или основне академске студије“. 

У Статуту у члану 104. став 2. након речи „основне струковне студије“ додају се речи 

„или основне академске студије“. 

У Статуту у члану 104. став 3. након речи „основним струковним студијама“ додају се 

речи „или основним академским студијама“. 

 

Члан 9. 

 У Статуту у члану 109. у ставу 1. реч „Универзитета“ замењује се речју „Факултета“. 

У Статуту у члану 109. у став 4. мења се и гласи: 

„Општим актом о дисциплинској одговорности студената Факултета, који доноси Савет 

Факултета, утврђују се лакше и теже дисциплинске повреде обавеза студената, дисциплинске 

мере, дисциплински органи и правила дисциплинског поступка за утврђивање одговорности 

студента.“. 

 

Члан 10. 

 

У Статуту у члану 147. након става 3. додаје се став 4. који гласи: 
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„Изузетно, са лицем изабраним у звање наставника које је јавни функционер или има 

заснован радни однос са пуним радним временом у органу јавне власти, а коме је у складу са 

прописима о спречавању сукоба интереса допуштено да обавља наставну делатност и 

научноистраживачки рад као други посао, односно делатност, односно лицем коме је поверено 

јавно овлашћење, декан Факултета закључује уговор о допунском раду највише до једне 

трећине пуног радног времена.“. 

 

Члан 11. 

 

У Статуту у члану 157. након става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Наставник у звању редовног професора који је испунио услове за пензију и коме је 

продужен радни однос уговором на одређено време са Факултетом, у складу са ставом 1. овог 

члана, не може бити биран у орган пословођења и орган управљања Факултета и 

организационих јединица Факултета.“ 

 

Члан 12. 

 

У Статуту након члана 189. додаје се члан 189а који гласи: 

 

„Члан 189а. 

 

Наставник у звању редовног професора који је испунио услове за пензију и коме је 

продужен радни однос уговором на одређено време са Факултетом пре ступања на снагу Закона 

о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ 

број 67/2021), који је изабран у органе Факултета, може да остане на тој дужности до истека 

мандатног периода на који је изабран на ту дужност, односно до истека рока који је одређен 

одлуком о продужењу радног односа.“ 

 

Члан 13. 

  

У Статуту у члану 190. став 2. бројеви „2018/2019“ замењују се бројевима „2021/2022“. 

 

У Статуту у члану 190. став 3. бројеви „2018/2019“ замењују се бројевима „2021/2022“. 

 

У Статуту у члану 190. став 4. бројеви „2018/2019“ замењују се бројевима „2021/2022“. 

 

Члан 14. 

 До ступања на снагу и почетка примене општег акта о дисциплинској одговорности 

студената Факултета донетог у складу са чланом 9. овог Статута о изменама и допунама 

Статута Факултета, на утврђивање дисциплинских повреда обавеза студената Факултета, 

дисциплинске мере, дисциплинске органе и правила дисциплинског поступка за утврђивање 

одговорности студента Факултета наставиће да се примењује важећи општи акт Универзитета у 

Нишу који уређује ову област – Правилник о дисциплинској одговорности студената 

Универзитета у Нишу. 

 

Члан 15. 

 Статут о изменама и допунама Статута Машинског факултета у Нишу ступа на снагу по 

добијању сагласности Савета Универзитета у Нишу, а примењиваће се од осмог дана од дана 

објављивања на интернет адреси Факултета. 






