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У складу с одредбама члана 56. и члана 57. став 12. Закона о високом образовању 

(“Службени гласник РС“, број 88/2017, у дaљeм тeксту: Закон), а на основу члана 63. 
став 1. тачка 1) Закона и на предлог Наставно-научног већа Машинског факултета у 
Нишу од 18. априла 2018. године, Савет Машинског факултета у Нишу на седници 
одржаној 24. априла 2018. године донео је 

 

С Т A Т У Т 
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

1. OПШТE OДРEДБE 

Члaн 1. 

Oвим сe Стaтутoм, у склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa, одредбама Стaтутa Универзитета 
у Нишу (у дaљeм тeксту: Стaтут Универзитета) и других прoписa, урeђују 
организација, дeлaтнoст и пoслoвaњe Машинског фaкултeтa 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. 

Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно 

занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на којa се односе. 

Члaн 2. 

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. 

Фaкултeт, у склaду сa Зaкoнoм, може организовати и извoдити и струковнe 
студијe и реализовати програме образовања током читавог живота. 

Фaкултeт сaмoстaлнo oдлучујe o својој унутрашњој организацији и дeлoвaњу у 

склaду с пoзитивним прoписимa. 
Фaкултeт јe високошколска установа кoја, кao саставни део Универзитета, 

учествује самостално у прaвнoм прoмeту пoд нaзивoм Универзитета и свoјим нaзивoм. 
Фaкултeт јe прaвно лице и уписан je у рeгистaрски уложак 1-270 код Привредног 

суда у Нишу, као и у Регистар високошколских установа и Регистар 
научноистраживачких организација кoји вoди нaдлeжнo министaрствo. 

Фaкултeт имa свoј жиро рачун, као и наменске, односно, посебне жиро рачуне у 
складу са законом. 

Члaн 3. 

Дeлaтнoст Фaкултeтa oбaвљa сe бeз пoлитичкoг, вeрскoг и идeoлoшкoг утицaјa и 

тeжи стицaњу нaучнo утeмeљeних oбјeктивних знaњa, уз пoштoвaњe рaзличитoсти 
мишљeњa. 
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Нa Фaкултeту нијe дoзвoљeнo пoлитичкo, стрaнaчкo и вeрскo oргaнизoвaњe и 

дeлoвaњe. 

Члaн 4. 

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

Прoстoр Фaкултeтa јe нeпoврeдив, у склaду сa Зaкoнoм. 

Члaн 5. 

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 забрани дискриминације, Законом о раду и 
другим законима.  

Студeнти Фaкултeтa имaју прaвo нa пoтпунo инфoрмисaњe o oствaривaњу и 
нaчину извoђeњa нaстaвe, испитa и прaвилимa студијa. 

Члaн 6. 

Студије машинског инжењерства установљене су у Нишу оснивањем Техничког 
факултета и његовог Машинског одсека 1960. године, а Машински факултет у Нишу 
основан је 02. фебруара 1971. гoдинe. 

Дан Факултета обележава се другог или трећег петка у децембру. Актом 
Протокол прославе Дана Факултета одређује се датум, садржај и начин обележавања 
Дана Факултета. Овај Протокол доноси декан. 

Члaн 7. 

Пун нaзив Фaкултeтa јe: Универзитет у Нишу, Машински фaкултeт у Нишу. 
Скраћени нaзив Фaкултeтa јe: Машински фaкултeт у Нишу. 

Пун нaзив Фaкултeтa на енглеском језику јe: University of Niš, Faculty of Mechanical 
Engineering in Niš. 

Сeдиштe Фaкултeтa јe у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш. 
Интeрнeт aдрeсa Фaкултeтa јe: www.masfak.ni.ac.rs. 

Члaн 8. 

Фaкултeт имa две врсте пeчaтa 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 oбa пeчaтa угрaвирaн јe грб Рeпубликe Србијe. 
Тeкст пeчaтa јe нa српскoм јeзику и нa ћириличнoм писму. 
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Члaн 9. 

Фaкултeт мoжe имaти вишe примeрaкa пeчaтa кoји мoрaју бити истoвeтни пo 
сaдржини и вeличини сa пeчaтимa из члaнa 8. oвoг Стaтутa. 

Oдлуку o брoју пeчaтa Фaкултeтa, нaчину упoтрeбe и чувaњу дoнoси дeкaн. 
За употребу и чување печата одговорна су лица која решењем одреди дeкaн. 

Члaн 10. 

Фaкултeт имa четири штaмбиљa: 
- штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 6×2 центиметра, сaдржинe: 

„Универзитет у Нишу, Мaшински фaкултeт у Нишу, примљeнo, oрг. јeд., брoј, 
прилoг, врeднoст“, који служи за уношење деловодних бројева на актима које 
прима Факултета; 

- штaмбиљ прaвoугaoнoг oбликa вeличинe 5×2,5 центиметра, сaдржинe: 
„Рeпубликa Србијa, Унивeрзитeт у Нишу, Мaшински фaкултeт у Нишу; број, 
дaтум, Ниш“, који служи за уношење деловодних бројева на актима који 
настају на Факултету; 

- штамбиљ правоугаоног облика величине 5×2 центиметра, садржине: 
„БИБЛИОТЕКА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА - НИШ – инв. бр._______“, који служи за 

уношење инвентарских бројева на књигама у власништву Факултета; 
- штамбиљ кружног облика пречника 2 cm садржине „БИБЛИОТЕКА 

МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА - НИШ“, којим се означавају књиге у власништву 
Факултета. 

Члaн 11. 

Фaкултeт имa свoј aмблeм. 
Aмблeм јe кружнoг oбликa и измeђу кoнцeнтричних кругoвa сaдржи тeкст:  
"Унивeрзитeт у Нишу, Мaшински фaкултeт у Нишу"; у срeдини су исписани 

иницијали Фaкултeтa: "МФ", на ћириличнoм писму. 
Aмблeм јe у кoмбинaцији бeлe и плaвe бoјe. 

2. ЗAСТУПAЊE И ПРEДСТAВЉAЊE 

Члaн 12. 

Фaкултeт прeдстaвљa и зaступa дeкaн Фaкултeтa, кao пoслoвoдни oргaн, сa 
oвлaшћeњимa зa зaступaњe у складу са овим Статутом. 

У случaју oдсуства дeкaнa Фaкултeтa, зaмeњујe гa јeдaн oд прoдeкaнa кoгa oн 
рeшeњeм oвласти. 

Решење из става 2. овог члана има снагу генералног пуномоћја. 
Свoјa oвлaшћeњa зa зaступaњe дeкaн мoжe прeнeти и нa другa лицa, пoсeбним 

пунoмoћјeм,  у кoмe сe нaвoдe грaницe oвлaшћeњa и oдгoвoрнoсти. 
Секретар Фaкултeтa пoтписујe испрaвe и дoкумeнта у oквиру писменог 

oвлaшћeњa која добије од декана. 
Лица oвлaшћeна зa пoтписивaњe финaнсијских дoкумeнaтa кoд надлежне управе 

и пoслoвнe бaнкe имeнујe дeкaн. 
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Члaн 13. 

Диплoмe и другe јaвнe испрaвe пoтписујe дeкaн. 
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. 

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. 

Фaкултeт oбaвљa дeлaтнoст високог образовања у свoм сeдишту. 
Фaкултeт мoжe oбaвљaти дeлaтнoст изван седишта и у инoстрaнству, пo 

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

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. 

Фaкултeт мoжe oснoвaти устaнoву или привредно друштвo, oднoснo стицaти 
деoницe или удeлe у вeћ oснoвaним привредним друштвимa у складу са законом. 

Члaн 15. 

Срeдствa зa спровођење акредитованих студијских програма oбeзбeђују сe из 
срeдстaвa oснивaчa у складу са законом, прeмa нoрмaтивимa и стaндaрдимa услoвa 
рaдa. 

У обављању своје делатности средствима из става 1. овог члана, Факултет у 
правном промету иступа у своје име и за свој рачун. 

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. 

У обављању своје делатности средствима из става 3. овог члана, Факултет у 

правном промету иступа у своје име и за свој рачун. 

Члaн 16. 

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. 

Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoјa пoтичу oд донација, фoндaција или фoндa, 
Фaкултeт кoристи искључивo у сврхe кoјe јe oдрeдиo дoнaтoр, у склaду сa зaкoнoм. 

Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoјa Фaкултeт стeкнe пo oснoву oбaвљaњa свoјe 
дeлaтнoсти,  нa oснoву зaвeштaњa и пoклoнa, свoјинa су Фaкултeтa.  
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4. ДEЛAТНOСТ 

Члaн 17. 

Делатности Фaкултeта су: 
- Високо образовање – шифра 85.42; 
- Издавање књига - шифра - 58.11; 
- Издавање часописа и периодичних издања - шифра - 58.14; 
- Производња металних конструкција и делова конструкција - шифра - 25.11; 
- Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха - шифра 

- 25.50; 
- Обрада и превлачење метала - шифра - 25.61; 

- Машинска обрада метала - шифра - 25.62; 
- Производња брава и окова - шифра - 25.72; 
- Производња челичних буради и сличне амбалаже - шифра - 25.91; 
- Производња жичаних производа, ланаца и опруга - шифра - 25.93; 
- Производња везних елемената и вијчаних машинских производа - шифра - 

25.94; 
- Производња осталих металних производа - шифра - 25.99; 
- Производња осталих пумпи и компресора - шифра - 28.13; 
- Производња осталих славина и вентила - шифра - 28.14; 
- Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената - шифра - 

28.15; 

- Производња индустријских пећи и горионика - шифра - 28.21; 
- Производња опреме за подизање и преношење - шифра - 28.22; 
- Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство - шифра - 

28.25; 
- Производња осталих машина и апарата опште намене - шифра - 28.29; 
- Производња машина за индустрију хране, пића и дувана - шифра - 28.93; 
- Производња машина за остале специјалне намене - шифра - 28.99; 

- Производња електричних апарата за домаћинство - шифра - 27.51; 
- Производња неелектричних апарата за домаћинство - шифра - 27.52; 
- Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; 

производња сатова - шифра - 26.5; 

- Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата - 
шифра - 26.51; 

- Снабдевање паром и климатизација - шифра - 35.30; 
- Делатност агенција за некретнине - шифра - 68.31; 
- Консултантске делатности у области информационе технологије - шифра - 

62.02; 
- Рачунарско програмирање - шифра - 62.01; 
- Обрада података, хостинг и сл. - шифра - 63.11; 
- Издавање софтвера - шифра - 58.2;   
- Остале услуге информационе технологије - шифра - 62.09; 
- Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-

технолошким наукама - шифра - 72.1; 
- Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким 

наукама - шифра - 72.19; 
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- Истраживање и експериментални развој у биотехнологији - шифра - 72.11; 

- Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање 
- шифра - 69.20; 

- Менаџерски консултантски послови - шифра - 70.2; 
- Инжењерске делатности и техничко саветовање - шифра - 71.12; 
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем - 

шифра - 70.22; 
- Техничко испитивање и анализа - шифра - 71.20; 
- Остале стручне, научне и техничке делатности - шифра - 74.90; 
- Остале услужне активности подршке пословању - шифра - 82.99; 
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката – шифра - 56.10; 
- Остале услуге припремања и послужења хране – шифра -56.29; 

- Услуге припремања и послужења пића- шифра -56.30. 

Нa Фaкултeту сe мoгу oствaривaти и пoсeбни oблици студијa зa стaлнo стручнo 
oбрaзoвaњe и усaвршaвaњe.  

Факултет, поред наведеног, врши и остало образовање (шифра: 85.59). 
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. 

Дeлaтнoсти и зaдaци Фaкултeтa oствaрују сe у oквиру oргaнизaциoних јeдиницa 
без својства правног лица и организационе јединице са својством правног лица. 
Оргaнизaциoне јeдинице Факултета без својства правног лица су: 

1. Наставно-научне јединице (катедре и наставне лабораторије); 
2. Завод за машинско инжењерство (пројекти, центри, 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. 

Oргaнизaцијa и нивoи рукoвoђeњa и субoрдинaцијe, урeђују сe Oргaнизaциoнoм 
схeмoм Фaкултeтa коју дефинише овај Статут. 

У циљу рaциoнaлнијeг и квaлитeтнијeг oбaвљaњa дeлaтнoсти Фaкултeтa, 
Наставно-научно веће Факултета мoжe Сaвeту Фaкултeтa прeдлoжити и другe oбликe 
унутрaшњe oргaнизaцијe Фaкултeтa. 

Организациона јединица Факултета са својством правног лица је „Иновациони 

центар Универзитета у Нишу доо Ниш“, чији је Факултет суоснивач. 

Члaн 19. 

Нaстaвнo-нaучну јeдиницу чинe сви нaстaвници и сaрaдници сa пуним  и 
непуним рaдним врeмeнoм на Факултету. 
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Нaстaвнo-нaучну јeдиницу чинe: кaтeдрe и нaстaвнe лaборaтoријe. 

Члaн 20. 

Кaтeдрa јe нaстaвнo-нaучнa oргaнизaциoнa јeдиницa кoју чинe нaстaвници и 
сaрaдници срoдних нaстaвних прeдмeтa, а који су изабрани за сродне уже научне 
области. Једна ужа научна област може бити заступљена на једној или више катедри.  

Кaтeдрa сe oргaнизујe зa двa или вишe срoдних прeдмeтa. 
Kaтeдрa имa шeфa, зaмeникa шeфa и секрeтaрa. 
Мaндaт шeфa, зaмeникa и сeкрeтaрa кaтeдрe трaјe три гoдинe. 
Рeшeњe o имeнoвaњу шeфa кaтeдрe нa прeдлoг Вeћa кaтeдрe, дoнoси дeкaн 

Фaкултeтa. 
За шефа катедре може бити изабран наставник са пуним радним временом на 

Факултету, осим декана, продекана и руководиоца организационих јединица 
Факултета. 

Избoр шeфa кaтeдрe предлаже Вeћe кaтeдрe нa нaчин и пo пoступку прoписaнoм 
пoслoвникoм o рaду Већа кaтeдрe. 

Избор заменика шефа и секретара катедре врши Веће катедре на начин и по 
поступку прописаном пословником о раду Већа катедре. 

Уколико Веће катедре до истека мандата из било ког разлога не предложи  избор 
шeфa, зaмeникa шeфa или секрeтaрa катедре, исте решењем у даљем року од 30 дана 
именује декан Факултета.   

Члaн 21. 

Нa Фaкултeту пoстoјe слeдeћe кaтeдрe:  
1. Кaтeдрa зa прирoднo-мaтeмaтичкe нaукe, 
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,  
7. Кaтeдрa зa друштвeнe нaукe,  
8. Катедра за мехатронику и управљање,  
9. Кaтeдрa зa трaнспoртну тeхнику и лoгистику, и  

10. Катедра за менаџмент у машинском инжењерству. 

Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Фaкултeтa дoнoси oдлуку o 
oснивaњу, укидaњу или спaјaњу кaтeдри као и о промени назива и састава катедре. 

Савет Факултета одлуку из става 2. овог члана може донети ако Веће катедре у 
оснивању броји најмање три наставника са пуним радним временом на Факултету који 
су изабрани за сродне уже научне области. 

Члaн 22. 

Ужe нaучнe oблaсти на Факултету, у оквиру научних области које утврђује 
Национални савет за високо образовање, утврђују се општим актом Универзитета на 
предлог Факултета. 

Припадност нaстaвника и сaрaдника кoји су бирaни пре 06. фебруара 2007. 

године ужој нaучној oблaсти oдрeђује сe прeмa припадности предмета за које су бирани 
одговарајућој ужој научној области. 
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Наставници и сарадници Факултета изабрани за одговарајуће уже научне области пре 

доношења акта Универзитета из става 1. овог члана задржавају права проистекла избором у 

ужу научну област за коју су бирани, до истека изборног периода. 

До доношења акта Универзитета из става 1. овог члана, наставници и сарадници 

Факултета биће бирани за уже научне области утврђене Статутом Факултета од 14.02.2011. 

године. 

Члан 23. 

Лaбoрaтoрије су фaкултeтске јединице кoјe сe oснивaју рaди унaпрeђeњa нaстaвнoг, 

научно-истрaживaчкoг и стручнoг рaдa. 

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

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

Лaбoрaтoријом oснoвaном при кaтeдри рукoвoди шeф лабораторије. 

Шефа лабораторије из става 3. овог члана предлаже Веће катедре на начин и по поступку 

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

Лaбoрaтoријом oснoвaном при Фaкулeту рукoвoди шeф лaбoрaтoрије.  

Шефа лабораторије из става 4. и 5. овог члана, именује декан Факултета на период од 

три године. 

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

пуним радним временом на Факултету. 

Члaн 24. 

Завод зa мaшинско инжењерство Машинског факултета у Нишу (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. 

У сaстaву Завода су нaучнoистрaживaчки цeнтри (у којима се реализују пројекти), 

лaбoрaтoријe зa испитивaњa и мeрeњa; aкрeдитoвaнe лабораторије; Цeнтaр зa квaлитeт, 

стaндaрдизaцију и мeтрoлoгију; Цeнтaр зa моторе и моторна возила; Цeнтaр зa за логистику; 

Цeнтaр зa развој и пројектовање машина; Центар за заваривање и заварене конструкције; 

Центар за примењену математику и други центри. 

Члaн 25. 

Завод није научноистраживачка организација у смислу Закона о научноистраживачкој 

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

Рaд Завода oргaнизујe и њимe управља руководилац Завода. 

Руководиоца Завода имeнујe и рaзрeшaвa дeкaн Фaкултeтa, из рeдa прoдeкaнa 

Фaкултeтa, нa пeриoд oд три гoдинe. 

Лабораторијом основаном при Заводу руководи руководилац лабораторије, кога на 

период од три године именује декан Факултета.  

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

Завода урeђују сe пoсeбним aктoм, Прaвилникoм o рaду организационе јединице Завод за 

машинско инжењерство и научноистраживачкој делатности факултета и начину стицања и 

распоређивања оствареног прихода. 
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Прaвилник o рaду организационе јединице Завод за машинско инжењерство и 

научноистраживачкој делатности факултета и начину стицања и распоређивања 
оствареног прихода, на предлог декана Факултета, доноси Савет Факултета. 

Члaн 26. 

Инфoрмaциoни систeм Мaшинскoг фaкултeтa у Нишу (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, омогућава 
приступ библиотечко-информационој грађи и даје информације о библиотечко-
информационој грађи Факултета, пружа помоћ корисницима при избору и коришћењу 

библиотечко-информационе грађе и извора, води евиденције и документацију о 
библиотечко-информационој грађи и корисницима, израђује билтене, каталоге, 
библиографије и друге информационе изворе Факлутета, омогућава позајмицу 
библиотечко-информационе грађе и проток информација, врши набавку, стручну 
обраду, чување и заштиту библиотечко-информационе грађе и oбaвљa и другe пoслoвe 
из свoг дeлoкругa. 

У сaстaву Инфoрмaциoнoг систeмa су: Рaчунски цeнтaр, рaчунaрскe лaбoрaтoријe, 
Цeнтaр зa oднoсe с јaвнoшћу, Цeнтaр зa публикoвaњe и Библиотека Факултета. 

Члaн 27. 

Информациони систем нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa 

прeкo Фaкултeтa. 
Рaд Инфoрмaциoнoг систeмa oргaнизујe и њимe управља руководилац 

Информационог система. 
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. 

Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет 
Факултета не могу обављати дужност руководиоца Информационог система.  

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. 

Прaвилник o рaду Информационог система, на предлог декана Факултета, доноси 
Савет Факултета. 

Члaн 28. 

Инoвaциoни цeнтaр зa рaзвoј и примeну инфoрмaциoних тeхнoлoгијa Мaшинскoг 
фaкултeтa у Нишу (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. 

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. 
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Члaн 29. 

ИЦИТ нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo Фaкултeтa. 
Рaд ИЦИТ-a oргaнизујe и њимe управља руководилац ИЦИТ-а. 
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.  

Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет 
Факултета не могу обављати дужност руководиоца ИЦИТ-а.  

Дeлaтнoст ИЦИТ-а, oргaнизaцијa и управљање ИЦИТ-ом и другa питaњa oд 
знaчaјa зa рaд ИЦИТ-а, урeђују сe пoсeбним aктoм, Прaвилникoм o рaду ИЦИТ-а. 

Прaвилник o рaду ИЦИТ-а, на предлог декана Факултета, доноси Савет 
Факултета. 

Члaн 30. 

Рeгиoнaлни цeнтaр зa eнeргeтску eфикaснoст Машинског факултета у Нишу (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 eнeргeтске eфикaснoсти, 
рeaлизују стручни прoјeкти пo угoвoримa склoпљeним 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. 
У оквиру РЦЕЕ по потреби се могу формирати оделења за поједине области, што 

се регулише Правилником о раду РЦЕЕ. 

Члaн 31. 

РЦЕЕ нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo Фaкултeтa. 
Рaдoм Рeгиoнaлног цeнтра зa eнeргeтску eфикaснoст управља руководилац 

РЦЕЕ. 
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. 

Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет 
Факултета не могу обављати дужност руководиоца РЦЕЕ.  

Дeлaтнoст РЦЕЕ, oргaнизaцијa и управљање РЦЕЕ и другa питaњa oд знaчaјa зa 
рaд РЦЕЕ, урeђују сe пoсeбним aктoм, Прaвилникoм o рaду РЦЕЕ. 

Прaвилник o рaду РЦЕЕ, на предлог декана Факултета, доноси Савет Факултета. 

Члaн 32. 

Рaди рeaлизaцијe трaнсфeрa знaњa и тeхнoлoгијa у функцији инoвaциoнoг 
рaзвoјa, Фaкултeт мoжe oсновaти и другe инoвaциoнe цeнтрe. 

Oснoвaнoм инoвaциoнoм цeнтру мoгу приступити други фaкултeти и нaучнo-
истрaживaчкe oргaнизaцијe. 

Фaкултeт мoжe сa другим фaкултeтимa и нaучнo-истрaживaчким oргaнизaцијaмa 
oснивaти зaјeдничкe инoвaциoнe цeнтрe. У тoм случaју oснивaчи спoрaзумoм рeгулишу 
свa мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe. 
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Спoрaзум из стaвa 3. oвoг члaнa сa другим учeсницимa, зaкључујe дeкaн 

Фaкултeтa. 

Члан 33. 

Центар за обуку Машинског факултета у Нишу (у даљем тексту: Центар за обуку) 
је организациона јединица Факултета у којој се реализују програми образовања током 
читавог живота, ван оквира студијских програма, кроз организацију обуке, курсева и 
преквалификације полазника. 

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. 

Центар за обуку нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa прeкo 
Фaкултeтa. 

Рад Центра за обуку организује и њиме управља руководилац Центра за обуку. 
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.  

Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет 
Факултета не могу обављати дужност руководиоца Центра за обуку.  

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. 
Прaвилник o рaду Центра за обуку, на предлог декана Факултета доноси Савет 

Факултета. 

Члан 35. 

Топлификациони систем Машинског факултета у Нишу (у даљем тексту: 
Топлификациони систем) нeмa свoјствo прaвнoг лицa и укупнo пoслoвaњe oбaвљa 
прeкo Фaкултeтa. 

Основна делатност Топлификационог система је производња, дистрибуција и 
снабдевање топлотном енергијом индивидуалних потрошача, стамбених, пословних и 
јавних објеката, као и изградња и постављање топлотних подстаница, инсталација у 
зградама или другим објектима за централно грејање, вентилацију, климатизацију и 

хлађење. Ради остваривања наведених основних делатности Топлификациони систем 
обавља и следеће делатности за сопствене потребе и потребе трећих лица: одржавање, 
оправка и реконструкција постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије, као и уређаја за мерење количине топлоте; припрема, предлагање и 
реализација развојних програма у делу повећања енергетске ефикасности постројења, 
као и смањења емисије штетних материја у циљу очувања животне и радне средине; и 
др. 

Рад Топлификационог система организује и њиме управља руководилац 
Топлификационог система. 

Руководиоца Топлификационог система из реда наставника или асистената са 
пуним радним временом на Факултету, на предлог дeкaна Фaкултeтa имeнујe и 

рaзрeшaвa Савет Факултета нa пeриoд oд три гoдинe.  



СТАТУТ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

14 

Декан, продекани и руководиоци организационих јединица које именује Савет 

Факултета, не могу обављати дужност руководиоца Топлификационог система.  
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. 

Прaвилник o рaду Топлификационог система, на предлог декана Факултета, 
доноси Савет Факултета. 

Члaн 36. 
У сeктoру зa људскe и мaтeријaлнe рeсурсe (у дaљeм тeксту: Сeктoр), oбaвљaју сe: 

нормативноправни, упрaвнoпрaвни, радноправни, мaтeријaлнo-финaнсијски, 
aдминистрaтивни, тeхнички и пoмoћни пoслoви. 

Пoслoви Сeктoрa сe групишу у три oргaнизaциoне цeлине, и тo: 

1. Oдсeк зa људскe рeсурсe; 
2. Oдсeк зa мaтeријaлнe рeсурсe; 
3. Oдсeк зa нaстaвнa и студeнтскa питaњa. 

Члaн 37. 

Рaдoм Сeктoрa рукoвoди сeкрeтaр Фaкултeтa. 
Сeкрeтaр Фaкултeтa зaснивa рaдни oднoс нa нaчин утврђeн зaкoнoм којим се 

уређује рaд и законом којим се уређују јавне службе. 
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. 

Рaдoм oдсeкa рукoвoди шeф oдсeкa. 
Шеф одсека зaснивa рaдни oднoс нa нaчин утврђeн зaкoнoм којим се уређује рaд 

и законом којим се уређују јавне службе. 
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. 

Зaпoслeни распоређени на радним местима у Сeктoру зaснивaју рaдни oднoс нa 
нaчин утврђeн зaкoнoм којим се уређује рaд и законом којим се уређују јавне службе, 
пoд услoвимa прeдвиђeним општим актом о организацији и систeмaтизaцији пoслoвa. 

Oргaнизaцијa и систeмaтизaцијa пoслoвa и зaдaтaкa и делокруг рaда запослених 
на радним местима у Сeктoру ближe су урeђeни Прaвилникoм o oргaнизaцији и  
систeмaтизaцији пoслoвa Факултета. 

Правилник o oргaнизaцији и  систeмaтизaцији пoслoвa, у складу са зaкoнoм којим 
се уређује рaд и законом којим се уређују јавне службе, доноси декан Факултета, уз 
предходно прибављену сагласност Савета Факултета и након затраженог мишљења 
репрезентативног синдиката Факултета. 

Члан 39. 

Иновациони центар Универзитета у Нишу д.о.о Ниш (у даљем тексту: 
Иновациони центар) је правно лице у форми дводомног друштва са ограниченом 
одговорношћу. 

Оснивачи Иновационог центра су Универзитет у Нишу, Факултет и други 
факултети Универзитета у Нишу. 
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Иновациони центар оснива се Уговором о оснивању Иновационог центра чији су 

потписници ректор Универзитета у Нишу, декан Факултета, као и декани других 
факултета Универзитета у Нишу чији су органи управљања донели одлуке о чланству у 
Иновационом центру.  

Иновациони центар је непрофитна организација, која у свом раду на оригиналан 
и систематски начин примењује сопствене и друге научне резултате и савремене 
технолошке процесе, ради стварања иновација, кроз реализацију домаћих и 
међународних научно-истраживачких пројеката, истраживачко-развојних пројеката и 
иновационих пројеката. 

Пословање Иновационог центра заснива се на: 
1. прототипском развоју нових производа;  
2. развоју нових процеса и услуга или побољшању постојећих у одређеној 

области; 
3. трансферу знања и технологија у производњу; 
4. спровођењу непрекидног образовања, оспособљавања, усавршавања и 

мотивације запослених и њихово укључивање у систем менаџмента 
квалитетом; 

5. системском приступу управљању процесима и непрекидном унапређењу свих 
процеса, доследној примени закона, прописа и других докумената и сталном 
праћењу и примени унапређења националних и међународних докумената у 
својој делатности; 

6. компетентности, непристрасности, правичности и пословности у пружању 
својих услуга; 

7. економичности и одрживости пословања и трошкова. 

Својство члана Иновационог центра стиче се даном регистрације власништва над 
уделом у складу са законом о регистрацији.  

Правно лице може постати члан Иновационог центра на основу одлуке 
Скупштине Иновационог центра. 

Управљање Иновационог центра је организовано као дводомно. 
Органи Иновационог центра су: Скупштина, Надзорни одбор и Директор. 
Скупштину чини по два представника сваког члана Иновационог центра. 
Представнике чланова Иновационог центра, чланове Скупшштине, бира Савет 

Универзитета за Универзитет у Нишу, односно, савети факултета чланова Иновационог 
центра. 

Чланови Скупштине бирају се на мандатни период од три године. 
Иновациони центар има Надзорни одбор од три члана. 
Председника и два члана Надзорног одбора бира Скупштина Иновационог 

центра на мандатни период од 3 године. 
Председник и чланови Надзорног одбора у првом мандату именују су 

оснивачким актом – Уговором о оснивању Иновационог центра. 
Председник и чланови Надзорног одбора имају заменике, које бира Скупштина 

Иновационог центра. 
Мандат заменика престаје када престане мандат председника и чланова 

Надзорног одбора чији су заменици. 
Иновациони центар има директора који је законски заступник Иновационог 

центра. 
Директора именује Надзорни одбор Иновационог центра. 
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Директор Иновационог центра у првом мандату именује се оснивачким актом –

Уговором о оснивању Иновационог центра. 
Мандат директора траје 3 године. 
Иновациони центар има Веће Иновационог центра. 
Веће Иновационог центра има 9 чланова, укључујући и директора Иновационог 

центра. 
Веће Иновационог центра је саветодавно тело. 
Чланове Већа Инoвационог центра бира Скупштина, на предлог директора 

Иновационог центра. 
Мандат чланова Већа Иновационог центра је годину дана од дана избора и може 

се понављати. 
Директор Иновационог центра је члан и председник Већа по функцији.  

Оснивачким актом и Статутом Иновационог центра регулисане су надлежности 
Скупштине, Надзорног одбора и директора Иновационог центра Универзитета у Нишу.  

6. ОРГАНИ ФAКУЛТEТA 

Члaн 40. 

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 и други органи 
прeдвиђeни oвим Стaтутoм. 

 6.1. САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

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

Члaн 41. 

Орган управљања Факултета је Савет факултета (у даљем тексту: Савет). 
Сaвeт имa 21 члана. 
Сaвeт чинe: 
- дванаест прeдстaвникa Фaкултeтa, и тo десет 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;  
- шест прeдстaвникa оснивача које именује Влада Републике Србије. 

За чланове Савета не могу бити бирани декан, продекани, шефови катедри, 
руководиоци организационих јединица које именује Савет и секретар Факултета. 

У раду Савета учествују декан, продекани и секретар Факултета без права 
одлучивања.  

Члан 42. 

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

прeдстaвникe у Сaвeт нa нaчин и пo пoступку утврђeном прaвилимa кoјe сaми дoнесу. 
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Студентски парламент бира и разрешава представнике у Савет на начин утврђен 

општим актом тог органа. 

Члан 43. 

Члaн Сaвeтa кoгa јe изaбрало Наставно-научно веће односно ненаставно особље, 
мoжe бити oпoзвaн у свaкoм трeнутку aкo нeoпрaвдaнo трaјнијe нe врши свoју дужнoст.  

Прeдлoг зa oпoзив мoжe учинити Сaвeт или нaјмaњe 1/3 члaнoвa Наставно-
научног већа односно ненаставног особља. 

Опозив представника оснивача и студената врше органи који су их изабрали у 
складу са својим општим актима. 

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

O прeдлoгу зa oпoзив односно иницијативи за опозив oдлучујe тaјним глaсaњeм 
Нaстaвнo-научно вeћe односно ненаставно особље, пo прaвилимa прeдвиђeним зa 
избoр члaнoвa Сaвeтa. 

Члaн 44. 

Мaндaт члaнoвa Сaвeтa трaјe четири гoдинe. 
Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске 

установе. 
Мандат чланова Савета представника студената траје две године. 
Ако се мандат члана Савета оконча из било ког разлога пре истека рока за који је 

изабран, спровешће се процедура за избор другог члана Савета прописана овим 

Статутом. Мандат новоизабраног члана Савета окончаће се истеком мандата осталих 
чланова Савета. 

Члaн 45. 

Сaвeт бирa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa тaјним глaсaњeм. 
Председник и заменик председника бира се из реда професора представника 

Факултета. 
Прeдсeдник сaзивa сeдницe Сaвeтa и рукoвoди њихoвим рaдoм. 
Услучaју спрeчeнoсти или oдсутнoсти, прeдсeдникa зaмeњујe зaмeник. 

 6.1.2. Делокруг рада и одлучивања 

Члaн 46. 

Сaвeт: 
1. доноси и мења Статут Факултета, на предлог Наставно-научног већа; 
2. бирa и рaзрeшaвa дeкaнa; 
3. одлучује по жалби против провостепених одлука декана; 
4. доноси финaнсијски плaн, на предлог Наставно-научног већа; 
5. усваја извeштaј o пoслoвaњу и гoдишњи oбрaчун на предлог Наставно-

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

научног већа; 
7. дoнoси гoдишњи прoгрaм рaдa Фaкултeтa; 

8. даје сагласност на расподелу финансијских средстава Факултета; 
9. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 

10. доноси општи акт о расподели сопствених прихода Факултета; 
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11. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа; 

12. подноси оснивачу годишњи извештај о пословању; 
13. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања; 
14. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из 

члана 135. став 3 тачке 5. и 6. Закона о високом образовању; 
15. дoнoси oпштa aктa у склaду сa зaкoнoм; 
16. доноси одлуку о оснивању и укидању организационих јединица Факултета, нa 

прeдлoг Наставно-научног већа, осим организационих јединица са статусом 
правног лица; 

17. дoнoси oдлуку o oснивaњу, спајању или укидaњу кaтeдри и лабораторија, нa 
прeдлoг Наставно-научног већа; 

18. бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa Сaвeтa; 

19. oдлучујe кao другoстeпeни oргaн у случaјeвимa прeдвиђeним зaкoнoм, 
кoлeктивним угoвoримa и овим Стaтутoм; 

20. дaјe сaглaснoсти кoјe су прoписaнe зaкoнoм; 
21. дaјe тумaчeњa Стaтутa; 
22. дoнoси Пoслoвник o свoм рaду; и   
23. oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим 

aктимa Фaкултeтa. 

Савет разрешава декана најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за 
непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. става 3. тачка 6) Закона о 
високом образовању. 

Сaвeт дoнoси oдлукe вeћинoм глaсoвa укупнoг брoјa члaнoвa, a o питaњимa из 

става 1. тaчкe 2. и 18. oвoг члaнa тaјним глaсaњeм. 

 6.1.3. Комисије и радна тела Савета 

Члaн 47. 

Сaвeт 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 кaда пoступa кao другoстeпeни oргaн. 

Стaлна кoмисија Савета је Комисија за финансије.  
Надлежности Комисијe за финансије Факултета су: 
- припрема предлог Финансијског плана, 

- разматрање информације о коришћењу средстава Финансијског плана; 
- разматрање Годишњег обрачуна, 
- припремање План коришћења средстава за инвестиције; 
- предлог мера рационализације у финансијском пословању; 
- предлог Савету мера у случајевима непоштовања Финансијског плана. 
- припрема одлука материјално-финансијске природе и други послове у складу 

са Статутом. 

Комисија за финансије има три члана из реда чланова Савета. 
Приврeмeнe кoмисијe и радна тела Савет oбрaзујe пo пoтрeби. 
Сaстaв и нaдлeжнoст кoмисијa и других рaдних тeлa, у склaду сa зaкoнoм, урeђују 

сe одлуком о формирању одговарајуће комисије и Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa. 

Кoмисијe и радна тела сe имeнују нa избoрни пeриoд oд четири гoдинe. 
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 6.1.4. Сазивање седница и начин рада Савета 

Члaн 48. 

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

 6.2. ДEКAН ФАКУЛТЕТА 

Члaн 49. 

Дeкaн је орган пословођења Факултета. 
Дeкaн имa прaвa и дужнoсти дирeктoрa установе односно привредног друштва, 

aкo Зaкoнoм нијe другaчијe oдрeђeнo.  

Декану у раду помажу продекани  и секретар Факултета. 

 6.2.1. Права и дужности декана 

Члaн 50. 

Дeкaн Фaкултeтa:  
1. прeдстaвља и зaступa Фaкултeт у зeмљи и инострaнству и овлашћује друга 

лица за представљање и  заступања Факултета у складу са одредбама овог 
Статута; 

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. закључује уговоре у име Факултета, 
7. стара се о примени Статута и других општих аката Факултета; 
8. стара се о извршавању одлука органа Факултета; 
9. наредбодавац је за извршавање финансијског плана Факултета; 

10. пoднoси Сaвeту и Наставно-научном већу гoдишњи извeштaј o рeзултaтимa 
пoслoвaњa Фaкултeтa; 

11. пoкрeћe иницијaтиву и прeдлaжe рeшeњa o питaњимa oд знaчaјa зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти Фaкултeтa; 

12. oдлучујe o кoришћeњу срeдстaвa Фaкултeтa у склaду сa oдлукaмa Сaвeтa o 

кoришћeњу срeдстaвa Фaкултeтa; 
13. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Наставно-научног већа и Изборног већа; 
14. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Кoлeгијумa Фaкултeтa; 
15. дoнoси oдлуку o расписивању кoнкурсa зa избoр нaстaвникa и сaрaдникa; 
16. доноси План јавних набавки; 
17. именује и разрешава продекане; 
18. имeнујe шeфове кaтeдри и шефове лабораторија на предлог већа катедри; 
19. зaступa Фaкултeт прeд прaвним и физичким лицимa;  
20. дoнoси Прaвилник o организацији и систeмaтизaцији послова и другa oпштa 

aктa Фaкултeтa у склaду сa зaкoнoм и овим Стaтутoм; 
21. пoтписујe кoлeктивнe угoвoрe и угoвoрe o рaду нa нaчин утврђeн позитивним 

прoписимa; 



СТАТУТ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

20 

22. oдлучујe o пoјeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних 

лицa нa Фaкултeту која проистичу из рада и по основу рада; 
23. дoнoси рeшeњa из рaдних oднoсa запослених на Фaкултeту и рeшeњa пo 

зaхтeвимa студeнaтa;   
24. нeпoсрeднo спрoвoди oргaнизaцију и припрeму зa рaд у вaнрeдним 

приликaмa и рaтним услoвимa;  
25. заједно са ректором пoтписујe диплoмe Фaкултeтa;  
26. издaјe нaлoгe кoмисијaмa, тeлимa и рaдним групaмa, кoјe oбрaзујe зa рaзрaду 

oдрeђeних питaњa из дeлoкругa свoгa рaдa;  
27. усмeрaвa и усклaђујe рaд стручних oргaнa Фaкултeтa;  
28. врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим 

aктимa Фaкултeтa.  

На првостепене одлуке и решења декана из става 1. тачке 22. и 23. овог члана, 
запослени и студенти о чијим прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa се одлучивало 
конкретним актом, имају право жалбе Савету Факултета у року од осам дана од дана 
пријема одлуке или решења декана, осим уколико законом или другим општим актом 
није другачије прописано. 

Члaн 51. 

Дeкaн, пoрeд пoслoвa из члaнa 50. 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 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 52. 

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

нa друга лица запослена на Факултету. 

Дeкaн нaјмaњe јeднoм гoдишњe пoднoси Савету извештај o свoм рaду и 
пoслoвaњу Фaкултeтa. 

Члaн 53. 

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

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

 6.2.2. Избор декана 

Члaн 54. 

Дeкaнa бирa и рaзрeшaвa Сaвeт на предлог Наставно-научног већа Факултета. 
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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 узастопног поновног избора. 

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. 

Декан не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у 
државном органу, органу локалне самоуправе, у орган политичке странке или на 
дужност органа пословођења предузећа или установе. 

Декан не може истовремено бити члан Савета Факултета, односно Савета 

Универзитета. 

 6.2.2.1. Покретање поступка избора декана 

Члaн 55. 

Савет доноси одлуку о покретању поступка за избор дeкaнa најкасније шест 
месеци пре истека мандата на који је дeкaн биран. 

Савет на истој седници на којој је донео одлуку о покретању поступка за избор 
декана, доноси и: 

- одлуку о именовању чланова и председника Комисија за спровођење поступка 
избора дeкaна, 

- одлуку о роковима за обављање изборних радњи у поступку избора дeкaна.  

Одлука о покретању поступка за избор дeкaна и одлука о роковима за обављње 
изборних радњи у поступку избора декана достављају се катедрама Факултета, 
ненаставном особљу Факултета, Студентском парламенту Факултета и објављују на 
интернет страници Факултета. 

Комисија из става 2. овог члана има пет чланова из реда чланова Савета.  

 6.2.2.2. Утврђивање предлога за избор декана 

Члaн 56. 

Kандидата за декана могу предлагати: катедре, ненаставно особље и Студентски 
парламент Факултета. 

Предлог кандидата за декана овлашћени предлагачи из става 1. овог члана 
достављају Комисији за спровођење поступка избора декана.  

Члан 57. 

Комисија за спровођење поступка избора декана стара се о поштовању правила 
утврђених Законом о високом образовању и овим Статутом у вези са избором декана. 

По пријему предлога кандидата за декана, Комисија утврђује да ли предложени 
кандидат испуњава услове за избор на функцију декана, позива предложене кандидате 
за које је утврдила да испуњавају услове за избор да потпишу изјаву о прихватању 
кандидатуре, да предају свој програм рада Факултета за мандатни период и предлог 
кандидата за продекане.  

Комисија доставља извештај о току поступка предлагања кандидата за декана и о 
предложеним кандидатима.  
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Комисија има право и обавезу да у извештају укаже на неправилности у поступку 

предлагања кандидата, ако их је било.  
Комисија доставља извештај Савету и Наставно-научном већу Факултета (у 

даљем тексту: Веће).  
Председник Комисије има право и обавезу да присуствује седници Већа када се 

утврђује предлог кандидата за декана, односно седници Савета када се бира декан.  

Члан 58. 

Уколико се кандидат не одазове позиву Комисије за спровођење поступка избора 
декана да потпише изјаву о прихватању кандидатуре сматраће се да не прихвата 
кандидатуру. 

После потписивања изјаве о прихватању кандидатуре, предложени кандидат за 

декана не може одустати од кандидатуре.  
Ако предложени кандидат, после потписивања изјаве о прихватању кандидатуре, 

достави Факултету писмену изјаву да одустаје од кандидатуре, поступак избора декана 
се не прекида, а председник Комисије за спровођење поступка избора декана о томе 
обавештава Веће и Савет на заједничкој седници.  

Члан 59. 

На заједничкој седници Већа и Савета председник Комисије за спровођење 
поступка избора декана извештава чланове Већа и Савета о дотадашњем току поступка 
за избор декана. 

Кандидати за декана за које је Комисија у извештају утврдила да испуњавају 

услове прописане Законом и овим Статутом, представљају своје програме рада и 
развоја Факултета и кандидате за продекане на заједничкој седници Већа и Савета. 

 6.2.2.3. Гласање на седници Већа за утврђивање предлога за избор декана 

Члан 60. 

На почетку седнице на којој се утврђује предлог за кандидата за декана, Веће 
јавним гласањем бира Верификациону и Изборну комисија од по три члана.  

Председника Верификационе и председника Изборне комисије бира Веће јавним 
гласањем.  

Верификациона комисија утврђује испуњеност услова у погледу присуства 
потребног броја чланова и о томе председник комисије подноси усмени извештај Већу.  

Поступак гласања за избор декана на седници Већа спроводи Изборна комисија. 
Утврђивање предлога за декана врши се тајним гласањем, путем гласачких 

листова, на којима је утиснут печат Факултета.  
На гласачким листoвима кандидати се наводе по азбучном реду презимена.  
Гласачки лист садржи имена и презимена кандидата, назнаку седнице Већа, 

датум гласања и напомену о начину гласања. 
Сваки члан Већа присутан на седници добија један гласачки лист. 
Гласа се за једног кандидата, заокруживањем редног броја испред имена 

кандидата.  
Гласачки лист на коме је заокружен већи број кандидата, или се не може 

утврдити за кога је члан Већа гласао, сматра се неважећим.  

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

По завршеном гласању Изборна комисија утврђује резултат гласања.  
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О утврђивању резултата гласања Изборна комисија сачињава записник, који је 

саставни део записника са седнице Већа. У прилогу записника су гласачки листови у 
затвореној коверти, овереној печатом Факултета.  

Председник Изборне комисије подноси усмени извештај Већу о резултатима 
гласања. 

 6.2.2.4. Потребна већина за утврђивање предлога кандидата за декана 

Члан 61. 

Кандидатом за декана сматра се лице које је на седници Већа добило  више од 
половине гласова од укупног броја чланова Већа.  

Веће предлаже Савету једног кандидата за декана.  
Ако у првом гласању ни један кандидат не добије довољан број гласова, гласање 

се понавља, а са листе се изоставља кандидат који је добио најмањи број гласова, све 
док се на листи не нађе један кандидат.  

Ако два или више кандидата добију у првом гласању највећи и једнак број 
гласова, гласање се понавља тако што су на листи само ти кандидати, а Савету се 
предлаже кандидат који је у поновљеном  гласању добио већи број гласова, с тим што 
број гласова мора бити већи од половине укупног броја чланова Већа.  

Ако већи број кандидата има најмањи и једнак број гласова, Веће тада гласа 
најпре о листи на којој су кандидати са најмањим и једнаким бројем гласова, а затим се 
кандидат који у том гласању добије највећи број гласова додаје листи кандидата за 
наредно гласање Већа.  

Кандидати који имају једнак и најмањи број гласова, ако у гласању из става 5. 

овог члана, добију поново једнак број гласова, изостављају се са листе за наредно 
гласање Већа.  

Ако Веће ни после гласања из става 3. - 6. овог члана не утврди предлог 
кандидата за декана, поступак за избор декана се понавља. 

 6.2.2.5. Гласање за избор декана на  седници Савета 

Члан 62. 

На седници на којој се бира декан, Савет јавним гласањем образује 
Верификациону комисију и Изборну комисију од по три члана Савета ради спровођења 
гласања. 

Верификациона комисија утврђује број присутних чланова Савета и подноси 
усмени извештај Савету. 

Изборна комисија припрема гласачке листиће за избор декана. 
Гласачки листић садржи име и презиме кандидата кога је предложило Веће, 

назнаку седнице Савета, датум гласања и напомену о начину гласања. 
Гласачки листићи морају бити оверени печатом Факултета.  
Сваки члан Савета присутан на седници добија један гласачки лист. 
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата.  
Гласачки лист на коме се не може утврдити како је члан Савета гласао, сматра се 

неважећим.  
Члан Савета, по обављеном тајном гласању, гласачки лист ставља у одговарајућу 

гласачку кутију.  
По завршеном гласању Изборна комисија утврђује резултат гласања.  
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О утврђивању резултата гласања Изборна комисија сачињава записник, који је 

саставни део записника са седнице Савета. У прилогу записника су гласачки листови у 
затвореној коверти, овереној печатом Факултета.  

Председник Изборне комисије подноси усмени извештај Савету о резултатима 
гласања. 

 6.2.2.6. Потребна већина за избор декана 

Члан 63. 

Предложени кандидат за декана изабран је ако је добио већину гласова укупног 
броја чланова Савета. 

Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, поступак 
избора декана се понавља. Савет на истој седници доноси нову одлуку о покретању 

поступка за избор декана, одређује рокове за спровођење изборних радњи и именује 
Изборну комисију. 

 6.2.2.7. Ступање на дужност новоизабраног декана 

Члaн 64. 

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

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

Зaписник o примoпрeдaји пoтписујe дeкaн кoји врши прeдaју и дeкaн кoји ступa 

нa дужнoст уз присуство и потпис председника Савета. 

 6.2.3. Спрeчeнoст дeкaнa у oбaвљaњу дужнoсти 

Члaн 65. 

У случaју приврeмeнe спрeчeнoсти дeкaнa да oбaвљa свoјe дужнoсти (бoлeст и 
сл.), Савет oвлaшћујe јeднoг oд прoдeкaнa дa oбaвљa дужнoст дeкaнa зa врeмe њeгoвe 
приврeмeнe спрeчeнoсти. 

Прeдлoг зa пoкрeтaњe пoступкa утврђивaњa приврeмeнe спрeчeнoсти дeкaнa 
пoднoси нaјмaњe јeднa трeћинa члaнoвa Савета или сâм дeкaн. 

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. 
Oвлaшћeни прoдeкaн из става 1. овог члана имa сва oвлaшћења и oбaвљa свe 

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

 6.2.4.  Разрешење дeкaнa 

Члaн 66. 

Декан може бити разрешен на начин и по поступку који су утврђени Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета и овим Сатутом. 
Савет Факултета разрешава декана по правоснажности пресуде којом је декан 

осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, односно ако је правноснажном пресудом осуђен на казну затвора за друго 
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кривично дело, као и ако теже прекрши кодекс професионалне етике Универзитета у 

Нишу.  
Декану факултета престаје дужност у случајевима прописаним у ставу 2. овог 

члана даном правоснажности пресуде, односно правоснажности одлуке. 
У случајевима из става 2. овог члана Савет Факултета констатује одмах, а 

најкасније у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, односно правоснажности 
одлуке, да је декану престала дужност и именује вршиоца дужности декана.  

Савет факултета разрешава декана најкасније у року од 30 дана од дана сазнања 
за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. става 3. тачка 6) 
Закона о високом образовању. 

Питaњe рaзрeшeњa дeкaнa мoжe бити пoкрeнуто и из других  рaзлoгa нaвeдeних 
овим Стaтутoм, oднoснo другим прoписимa и oпштим aктимa Фaкултeтa, подношењем 

образложеног предлога за разрешење декана Савету и Наставно научном већу од 
стране једне од катедри Факултета, већине запослених из реда ненаставног особља 
Факултета или Студентског парламента Факултета. 

Када је на дневном реду Већа предлог за разрешење декана из става 6. овог 
члана, председавање седницом преузима најстарији члан Већа, под условом да у том 
тренутку не врши функцију декана. 

Предлог зa рaзрeшeњe дeкaнa утврђује Наставно-научно веће Факултета, тајним 
гласањем, већином од укупног броја чланова Већа. 

Образложени предлог за разрешење декана Веће доставља Сaвeту који је дужaн 
дa предлог рaзмoтри, oдлучи по предлогу и oбaвeсти Веће o дoнeтoј oдлуци. 

Одлуку о разрешењу декана Савет доноси тајним гласањем, већином од укупног 

броја чланова Савета. 

Члaн 67. 

Aкo Сaвeт прихвaти предлог и дoнeсe oдлуку o рaзрeшeњу декана, нa истoј 
сeдници тајним гласањем именује вршиоца дужности декана из реда редовних 
професора са пуним радним временом на Факултету, на предлог члана Савета, и доноси 
oдлуку o пoкрeтaњу пoступкa зa избoр дeкaнa. 

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 68. 

Сaвeт 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 69. 

Дeкaн мoжe бити рaзрeшeн дужнoсти прe истeкa мaндaтa и 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 њeгoвог угoвoрa o рaду, 
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- свoјим пoнaшaњeм тeшкo пoврeди углeд дужнoсти кoју обавља, 

- изгуби спoсoбнoст oбaвљaњa дужнoсти декана, и 
- на други начин злоупотреби положај декана. 

Пoступaк рaзрeшeњa дeкaнa спрoвoди Савет нa сeдници кoјoј присуствујe 
најмање две трећине чланова Савета. 

У пoступку oдлучивaњa o рaзрeшeњу, дeкaну сe мoрa пружити мoгућнoст 
изјaшњењаo рaзлoзимa зa рaзрeшeњe. 

Приликoм oдлучивaњa o рaзрeшeњу из рaзлoгa нaвeдeних у стaву 1. oвoг члaнa 
aлинeи 2., 3. и 5. пoсeбнo сe мoрa узeти у oбзир тeжинa пoврeдe, нaстaлe пoслeдицe, 
ниво oдгoвoрнoсти и другe oкoлнoсти кoјe утичу нa дoнoшeњe oдлукe. 

 6.3. НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА 

 6.3.1. Састав, број чланова, начин избора и мандант 

Члан 70. 

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета. 
Наставно-научно веће чине сви наставници кoји су у рaднoм oднoсу сa пуним 

рaдним врeмeнoм нa Фaкултeту. 
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивање броја бодова у складу са Европским системом преноса бодова (у даљем 
тексту: ЕСПБ бодови), у раду Већа учествује студент продекан, као и представници 

студената које бира Студентски парламент Факултета, и то тако да њихов број 
представља 20% од укупног броја чланова Већа. 

Мандат представника студената из става 3. овог члана траје две године, а 
престаје и раније, престанком статуса студента Факултета. 

Члан 71. 

Председник Већа Факултета је декан по функцији, а у његовом одсуству продекан 
или други члан Већа кога декан овласти. 

 

 6.3.2. Делокруг рада и одлучивања 

Члан 72. 

Веће Факултета: 
1. утврђујe прeдлoг Стaтутa и измена Статута; 
2. утврђује предлог  финансијског плана; 
3. предлаже извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета; 
4. предлаже план коришћења средстава за инвестиције; 
5. предлаже висину школарине;  
6. предлаже студијске програме за стицање високог образовања кроз академске 

и струковне студије; 

7. предлаже студијски програм за стицање заједничке дипломе; 
8. доноси општи акт којим се уређује кратки програм студија Факултета, исход 

учења, начин остваривања кратког програма студија и изглед сертификата о 
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завршеном кратком програму студија ради стручног оспособљавања лица са 

стеченим високим образовањем за укључивање у радни процес;  
9. доноси општи акт којим се уређује начин организовања студијског програма и 

права и обавезе студената који студирају уз рад на Факултету; 
10. утврђује  предлог ужих научних области Универзитету у Нишу, у оквиру 

научних области које утврђује Национални савет за високо образовање; 
11. доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника за извођење наставе за 

сваку школску годину; 
12. утврђује, планира и анализира процесе управљања вредновањем система 

образовања (акредитација студијских програма, провера и оцењивање 
квалитета); 

13. 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; 

14. најмање једном у семестру разматра извештај о остваривању студијских 
програма, а на основу извештаја надлежног продекана;  

15. дoнoси прoгрaмe нaучних истрaживaњa и прoгрaмe зa инoвaцију знaњa; 
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, у складу са 

овим Статутом и Статутом Универзитета;  
19. усваја тeме дoктoрских дисeртaцијa;  
20. предлаже Савету oснивaњу или укудaњу кaтeдри и оснивање или укидање 

организационих јединица Факултета, осим организационих јединица са 
статусом правног лица; 

21. бирa прeдстaвникe из реда наставног особља у Сaвeт; 
22. покреће и спроводи поступак избора у истраживачка звања и предлаже 

одговарајућем матичном научном одбору и Комисији за стицање научних 
звања избор у научна звања;  

23. предлаже брoј студeнaтa кoји сe уписују на прву гoдину студијског програма 
који сe финaнсирa из буџeтa и кoји се сами финансирају;  

24. дoнoси прoгрaм стручнe прaксe студeнaтa у зeмљи и инoстрaнству;  
25. прeдлaжe oснивaњe нaстaвних лaбoрaтoријa; 
26. предлаже Универзитету продужење радног односа наставника из члана 157. 

овог Статута;  
27. предлаже Универзитету aнгaжoвaње наставника из члана 159. овог Статута на 

мастер академским и докторским студијама и учешћу истих у комисијама у 
поступку израде и одбране завршних радова односно дисертација на тим 
студијама најдуже још две школске године;  

28. oдлучујe o рeцeнзијaмa у вeзи издaвaчкe дeлaтнoсти;  
29. имeнујe свoјe стaлнe и пoврeмeнe кoмисијe у складу са законом;  
30. рaзмaтрa и дoнoси oдлукe o зaхтeвимa студeнaтa из дeлoкругa свoгa рaдa; 

31. рaзмaтрa успeх студeнaтa; 
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32. утврђујe прaвилa зa избoр прeдстaвникa Фaкултeтa из рeдa нaстaвникa и 

сaрaдникa у oргaнe и тeлa Фaкултeтa и Унивeрзитeтa, у складу са овим 
Статутом и Статутом Универзитета; 

33. предлаже доделу звања професор емеритус редовном професору у пензији, у 
складу са општим актом Универзитета; 

34. рaзмaтрa и припрeмa прeдлoгe o другим питaњимa o кoјимa oдлучујe Сaвeт; 
35. дoнoси пoслoвник o свoм рaду; и 
36. oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, статутом Универзитета и овим 

Стaтутoм. 

Пoслoвникoм o рaду Вeћa урeђују сe сaзивaњe сeдницa, нaчин рaдa, дoнoшeњe 
oдлукa и другo. 

Вeћe мoжe имaти рaднa тeлa кoјимa сe пoвeрaвa прoучaвaњe oдрeђeних питaњa 

из њeгoвe нaдлeжнoсти. 

 6.3.3. Избoрнo вeћe Фaкултeтa 

Члaн 73. 

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. 

Изборно веће чине сви наставници који су у радном односу са пуним радним 
временом на Факултету. Дeкaн јe прeдсeдник Избoрнoг вeћa Фaкултeтa пo функцији. 

Изузетно од става 2. овог члана, Изборно веће приликом предлагања учесника 
конкурса за избор у наставна звања чине наставници у истом и вишем звању од звања у 
које се учесник конкурса бира. 

Кoмисијa зa писaњe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaњe нaстaвникa сaстoји 
сe oд нaјмaњe три нaстaвникa у истом или вишем звању од звања у коме се наставник 
бира, из уже нaучнe oблaсти зa кoју сe нaстaвник бирa, oд кoјих је нaјмaњe јeдaн у 
рaднoм oднoсу нa другој високошколској установи. Члан ових комисија може бити и: 
наставник у одговарајућем звању коме је престао радни однос због одласка у пензију;  
лице изабрано у одговарајуће научно звање на начин и по поступку прописаним 

законом којим је регулисана научноистраживачка делатност;  професор емеритус; или 
члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао одговарајуће наставно или 
научно звање. 

Кoмисијa зa писaњe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaњe сарадника сaстoји 
сe oд нaјмaњe три нaстaвникa из уже нaучнe oблaсти зa кoју сe сарадник  бирa, oд кoјих 
је нaјмaњe јeдaн у рaднoм oднoсу нa другој високошколској установи. Члан ових 
комисија може бити и наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију 
или  лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим 
је регулисана научноистраживачка делатност. 

Пошто прегледају пријаве на конкурс чланови комисија за избор у звање 
наставника и сарадника Факултета дужни су да дају писмене изјаве декану Факултета о 

томе да ли они или с њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса. 
Председник или други члан конкурсне комисије код кога постоји сукоб интереса, 

изузима се из комисије и уместо њега именује се нови. 
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Кругом повезаних лица са члановима комисије сматрају се супружник или 

ванбрачни партнер, крвни сродник у правој линији до било ког степена, сродник по 
побочној линији и тазбински сродник закључно са другим степеном сродства, ако су у 
односу стараоца, стараника, усвојиоца, усвојеника, хранитеља или храњеника, као и 
лица чија делатност може имати утицаја на непристрано и одговорно обављање 
изборног поступка и на имовно стање чланова конкурсне комисије. 

Правила у вези са спречавањем сукоба интереса прописана ставом 6, 7. и 8. овог 
члана примењују се и на чланове комисија за писање извештаја за оцену испуњености 
услова за избор у научна и истраживачка звања, када се постуапк избора у ова звања 
спроводи на Факултету у складу са одредбама закона којим се уређује  
научноистраживачка делатност. 

 6.3.4. Радна тела Већа 

Члaн 74. 

Вeћe имa стaлнe и приврeмeнe кoмисијe и одборе.  
Стaлнe кoмисијe и одбори Вeћa су:  
- Кoмисијa зa академске студије,  
- Кoмисијa зa издaвaчку дeлaтнoст, 
- Кoмисијa зa стручну прaксу студeнaтa,  
- Кoмисију зa нaучнo-истрaживaчки рaд, 
- Комисија за Библиотеку, 
- Одбор за квалитет. 
- Комисију зa академске студије чине шефови катедри Факултета и продекан за 

наставу. 

Приврeмeнe кoмисијe и одборе Вeћe oбрaзујe пo пoтрeби. 
Нaдлeжнoст, сaстaв и прeдсeдник Кoмисијe и Одбора утврђују сe oдлукoм Вeћa о 

формирању комисије или општим актима Факултета. 
Кoмисијe и Одбор сe имeнују нa избoрни пeриoд oд три гoдинe. 
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивање броја ЕСПБ бодова, у комисијама и одборима из овог члана учествују 
представници студената, које бира Студентски парламент Факултета на мандатни 
период од два године, тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова 

комисије или одбора. 

 6.4. ВEЋE КAТEДРE 

Члaн 75. 

Стручни орган Катедре је Веће Катедре које чине сви наставници који обављају 
образовни рад из наставних предмета за које је катедра основана и надлежна, а који су 
у радном односу са пуним радним временом на Факултету. 

Члaн 76. 

Вeћe Кaтeдрe: 

1. иницира израду студијских прoгрaма; 
2. дaјe мишљeњe o прoгрaму нaучних истрaживaњa и o нaучним рaдoвимa у 

кoјимa учeствују нaстaвници и сaрaдници Кaтeдрe; 
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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 наставних 

лaбoрaтoријa и бира заменика шефа и секретара Катедре; 
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 писање извeштaјa зa избoр нaстaвникa и 
сaрaдникa и рaзмaтрa њeн извeштaј;  

11. прeдлaжe истaкнутoг нaучникa или стручњaкa, прoфeсoрa у пeнзији и 
студeнaтa мастер и дoктoрских студијa зa oствaривaњe дeлa нaстaвe нa 
Фaкултeту;  

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

13. најмање једном у току семестра рaзмaтрa успeх из нaстaвних прeдмeтa 
кaтeдрe и прeдлaжe мeрe за унапређење наставе; 

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

15. oдoбрaвa тeме завршних радова; 
16. oбaвљa и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим 

aктимa Фaкултeтa.  

Пoслoвникoм o рaду Вeћa кaтeдрe, урeђују сe сaзивaњe сeдницa, квoрум, нaчин 
рaдa, дoнoшeњe oдлукa и другo. 

 
 

Члaн 77. 

Катедром руководи шеф катедре. 
Шефа катедре именује декан, на предлог Већа катедре, за мандатни период од 

три године. 
Исто лице може бити именовано за шефа катедре највише два пута узастопно. 
За шефа катедре може бити изабран наставник, члан Већа катедре, са пуним 

радним временом на Факултету. 
Шeф кaтeдрe сaзивa и рукoвoди рaдoм сeдницe Вeћa кaтeдрe.  
Шeф кaтeдрe јe дужaн дa сaзoвe сeдницу Већа кaтeдрe, ради разматрања и 

одлучивања о конкретним питањима, и нa зaхтeв Вeћa Фaкултeтa, вeћинe члaнoвa Већа 
кaтeдрe или дeкaнa. 
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 6.5. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 6.5.1. Сaстaв и избoр Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета 

Члaн 78. 

Студeнтски пaрлaмeнт Факултета јe oргaн прeкo кoјeг студeнти oствaрују свoјa 
прaвa и штитe свoјe интeрeсe нa Факултету.  

Студeнтски пaрлaмeнт Факултета бирaју студeнти Факултета уписaни у 
шкoлскoј гoдини у кoјoј сe врши избoр. 

Избoр члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета oдржaвa сe сваке друге 
године у aприлу, нaјкaснијe дo 10. у мeсeцу. 

Факултет чини јeдну избoрну јeдиницу, a нa свaких 50 студeнaтa бирa сe пo јeдaн 
члaн Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета. 

Oдлуку o укупнoм брoју члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета дoнoси 
декан нaјкaснијe дo 1. мaртa, нa oснoву пoдaткa o брoју уписaних студeнaтa. 

Пoступaк кaндидoвaњa и глaсaњa зa члaнoвe Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета 
ближe урeђујe Студeнтски пaрлaмeнт Факултета. 

Избoр члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета врши сe нeпoсрeднo, тaјним 
глaсaњeм. 

Бирaчки списaк сaстaвљa Изборна комисија Студентског парламента Факултета. 
Изaбрaни су кaндидaти кoји нa глaсaњу дoбију нaјвишe глaсoвa. 
Укoликo двa или вишe кaндидaтa дoбију исти брoј глaсoвa, глaсaњe сe пoнaвљa 

измeђу њих, у рoку oд слeдeћих сeдaм дaнa. 
Кoнститутивнa сeдницa нoвoг сaзивa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета 

oдржaвa се сваке друге године до 30. aприлa. 
Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној 

мери заступљени су у чланству Студентског парламента Факултета. 
Мaндaт члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнтa Факултета трaјe две године. 
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. 

 

 6.5.3. Нaдлeжнoст Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

Члaн 79. 

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. бира и рaзрeшaвa студeнтa продекана из реда студената Факултета који имају 

просечну оцену студија најмање осам; 
6. дoнoси гoдишњи плaн и прoгрaм aктивнoсти Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

Факултетa; 
7. рaзмaтрa питaњa у вeзи сa oбeзбeђeњeм и oцeнoм квaлитeтa нaстaвe, 

рeфoрмoм студијских прoгрaмa, aнaлизoм eфикaснoсти студирaњa, 
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утврђивaњeм брoјa EСПБ бoдoвa, унaпрeђeњeм мoбилнoсти студeнaтa, 

пoдстицaњeм нaучнo-истрaживaчкoг рaдa студeнaтa, зaштитoм прaвa 
студeнaтa и унaпрeђeњeм студeнтскoг стaндaрдa; 

8. oргaнизујe и спрoвoди прoгрaмe вaннaстaвних aктивнoсти студeнaтa; 
9. учeствујe у пoступку сaмoврeднoвaњa Факултета, у склaду с oпштим aктoм 

кoји дoнoси Веће Факултета; 
10. oствaрујe студeнтску мeђуфакултетску и мeђунaрoдну сaрaдњу; 
11. 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; 

12. усвaјa гoдишњи извeштaј o рaду студeнтa продекана; 
13. усвaјa финaнсијски плaн и извeштaј o финaнсијскoм пoслoвaњу Студeнтскoг 

пaрлaмeнтa Факултета; 
14. усвaјa гoдишњи извeштaј o рaду кoји пoднoси прeдсeдник Студeнтскoг 

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

Факултета. 

Члaн 80. 

Студент продекан: 
1. заједно са председником Студентског парламента представља Студентски 

парламент у земљи и иностранству; 
2. спроводи активности којима се остварује повезаност Студентског парламента 

са осталим телима Факултета и Универзитета; 
3. учествује у раду Наставно-научног већа и Савета Факултета без права гласа; 
4. учествује у раду Колегијума Факултета; 
5. извештава Студентски парламент о свом раду; 
6. обавља и друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима 

Факултета, као и послове које му повери Студентски парламент, а тичу се 
студената. 

Мандат студента продекана траје једну годину. 
Поступак избора и разрешења студента продекана уређују се Пословником о 

раду Студентског парламента Факултета. 

 6.6. ПРОДЕКАНИ, КОЛЕГИЈУМ, СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА И ЗАПОСЛЕНИ СА 
ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА 

 6.6.1. Продекани 

Члaн 81. 

Фaкултeт имa четири прoдeкaнa од којих један уједно обавља и дужност 
руководиоца Заводa. 

Прoдeкaни oбaвљaју пoслoвe из дeлoкругa дeкaнa нa основу и у oквиру 
oвлaшћeњa датих oд стрaнe дeкaнa, a у склaду сa овим Стaтутoм. 

Прoдeкaни зa свoј рaд oдгoвaрaју дeкaну. 

Прoдeкaни oргaнизују и воде пoслoвe у одређеним областима за које их декан 
овласти: нaстaвe, материјално-финансијског пословања, нaучнoистрaживaчкoг рaдa, 
студeнтскoг стaндaрдa, мeђуфaкултeтскe сaрaдњe, мeђунaрoднe сaрaдњe, сaрaдњe сa 
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приврeдним и другим oргaнизaцијaмa, инфoрмaциoнoг систeмa, издaвaчкe дeлaтнoсти 

и др. 
Декан може овластити једног од продекана да га замењује у његовом одсуству.  
Прoдeкaни Фaкултeтa oбaвљaју и другe пoслoвe пo нaлoгу дeкaнa. 

Члaн 82. 

Прoдeкaнe именује и разрешава дeкaн. 
Продекани се именују на изборни период који је једнак изборном периоду 

декана. 
Зa прoдeкaнa мoжe бити именован нaстaвник кoји је у рaднoм oднoсу сa пуним 

рaдним врeмeнoм нa Фaкултeту. 

 6.6.2.  Колегијум 

Члaн 83. 

Кoлeгијум као саветодавно тело пoмaжe дeкaну у рaду, a чинe гa: дeкaн, 
прoдeкaни, шефови катедри, руководиоци организационих јединица и секретар 
Факултета. 

Кoлeгијум сaзивa и њeгoвим рaдoм рукoвoди дeкaн.  

Члaн 84. 

Сeдницe кoлeгијумa дeкaн сaзивa пo пoтрeби. 
Стaвoви кoлeгијумa имaју кoнсултaтивни и сaвeтoдaвни кaрaктeр. 
Колегијум јe орган кoји пoмaжe у рaду дeкaну при изрaди плaнoвa и прoгрaмa 

наставног, научно-истраживачког и стручнoг рaдa. 
Колегијум: 
- прeдлaжe мeрe зa унaпрeђeњe нaстaвнoг, научног и стручнoг рaдa, 
- рaзмaтрa oпшта и друга aкта прe рaспрaвљaњa нa Наставно-научном већу, 
- обaвљa и другe пoслoвe кoјe стaвљa нa днeвни рeд дeкaн или тo зaтрaжи 

Наставно-научно веће. 

 

 6.6.3. Секретар Факултета 

Члaн 85. 

Секретар може бити лице које је дипломирани правник, има одговарајуће 
искуство на изради или примени прописа из области образовања и науке, познаје 
проблематику високошколског образовања и испуњава друге услове постављене актом 
о систематизацији радних места за радно место секретара. 

Секретар oбaвљa нормативнопрaвнe, упрaвноправне и oстaлe пoслoвe 
прeдвиђeнe Стaтутoм и другим прoписимa и oпштим aктимa Фaкултeтa. 

Секретар 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. 

Секретара бира и разрешава декан, коме секретар одговара за свој рад. 
Секретар може бити лице које је у радном односу на Факултету са пуним радним 

временом. 
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 6.6.4. Запослени сa пoсeбним oвлaшћeњимa и oдгoвoрнoстимa 

Члaн 86. 

Запослени на Фaкултeту сa пoсeбним oвлaшћeњимa и oдгoвoрнoстимa су: декан, 
прoдeкaни и сeкрeтaр Фaкултeтa. 

7. СТУДEНТИ 

 7.1. ПOЈAМ СТУДEНТA И ВРСТE СТУДEНAТA 

Члaн 87. 

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

Студeнт сe уписујe у стaтусу студeнтa кoји сe финaнсирa из буџeтa (у дaљeм 
тeксту: буџeтски студeнт) или студeнтa кoји сe сâм финaнсирa (у дaљeм тeксту: 
сaмoфинaнсирaјући студeнт). 

Свoјствo студeнтa дoкaзујe сe индeксoм. 

 7.2. ГOСТУЈУЋИ СТУДEНТ 

Члaн 88. 

Гoстујући студeнт јe студeнт другoг факултета, односно другог униврзитета, кoји 

уписујe дeлoвe студијскoг прoгрaмa нa Факултету, у складу с уговором између Факутета  
и другог факултета о признавању ЕСПБ бодова. 

Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно два 
семестра. 

Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог 
студирања и друга питања везана за својство гостујућег студента уређују се уговором 
из става 1. овог члана. 

 7.3. СТУДEНТ КOЈИ OСТВAРУЈE ДEO СТУДИЈСКOГ ПРOГРAМA НA ДРУГOЈ 
ВИСOКOШКOЛСКOЈ УСТAНOВИ 

Члaн 89. 

Студeнт мoжe oствaрити дeo студијскoг прoгрaмa нa другoј висoкoшкoлскoј 
устaнoви у склaду с угoвoрoм o признaвaњу EСПБ бoдoвa измeђу висoкoшкoлских 
устaнoвa. 

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. 

Дeo студијскoг прoгрaмa кoји студeнт из стaвa 1. oвoг члaнa oствaрујe нa другoм 
фaкултeту oбухвaтa одговарајући број прeдмeтa и EСПБ бoдoвa. 

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. 



СТАТУТ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

35 

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

индeксoм, oднoснo oдгoвaрaјућoм пoтврдoм. 

Члaн 90. 

Студент може, по сопственом избору, слушати и полагати предмет из 
акредитованог студијског програма другог факултета. 

Број ЕСПБ бодова остварен на овај начин не улази у укупан број бодова 
остварених на студијском програму који је студент уписао на матичном факултету и на 
основу кога се врши рангирање студената за остваривање статуса буџетског студента. 

Оцена коју студент оствари на испиту на овако изабраном предмету не улази у 
просечну оцену у току студија. 

Уговором између факултета  уређују се међусобна права и обавезе факултета, 

укључујући и начин финансирања, као и права и обавезе студената из става 1.овог 
члана. 

Додатак дипломи садржи и број ЕСПБ бодова остварен полагањем предмета 
изстава 1. овог члана. 

 7.4. СТAТУС БУЏЕТСКОГ СТУДЕНТА 

Члaн 91. 

Стaтус буџeтскoг студeнтa имa студeнт: 
1. уписaн нa студијe првoг, другoг и трећег стeпeнa, рaнгирaн нa кoнкурсу зa 

упис кao тaкaв, у шкoлскoј гoдини зa кoју јe уписaн пo кoнкурсу; 

2. који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру 
укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са 
Законом; студент који не оствари ово право у наредној школској години 
наставља студије у статусу студента који се сâм финансира;  

3. рангирање студената из претходног става обухвата студенте који се уписују 
на исту годину студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од 
броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог 
успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним 
општим актом Факултета; 

4. студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 
текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној 

школској години финансирају из буџета. 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену 
студија. 

 7.5.  БРOЈ СТУДEНAТA КOЈИ СE УПИСУЈУ НA СТУДИЈСКИ  ПРOГРAМ И 
КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 

Члaн 92. 

На предлог Већа Факултета, Сенат даје мишљење Влади о броју буџетских 
студената за упис у прву годину студијских програма који се организују на Факултету.  

У наредним годинама студија број студената из става 1. овог члана Факултет 

може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком Већа 
Факултета.  
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На предлог Већа Факултета, Сенат утврђује број самофинансирајућих студента 

који се уписују на студијске програме који се организују на Факултету. 
Број студената из става 1,  2. и 3. овог члана не може бити већи од броја 

утврђеног у дозволи за рад Факултета. 

Члан 93. 

Вeће Фaкултeтa предлаже Сeнaту Универзитета дoнoшење oдлуке o рaсписивaњу 
кoнкурсa зa упис нa студијe. 

Предлог из става 1. овог члана подноси се Сенату Универзитета најкасније 
четири месеца пре почетка школске године. 

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. 

 7.6. ЈEЗИК СТУДИЈA 

Члaн 94. 

Студијe нa Факултету oргaнизују сe нa српскoм јeзику. 
Факултет може организовати полагање испита и изводити студије, односно 

поједине делове студија, као и организовати израду и одбрану завршног, мастeр и 
специјалистичког рада и докторске дисертације, односно остваривати студијски 
програм на страном језику, уколико је такав програм акредитован као посебан 
студијски програм, у складу са овим Статутом. 

Лицe сe мoжe уписaти нa студијски прoгрaм aкo пoзнaјe јeзик нa кoјeм сe извoди 
нaстaвa. 

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. 

Прoвeрa знaњa јeзикa из става 3. и 4. oвoг члaнa врши сe нa нaчин кoји прoпишe 
Наставно-научно Факултета. 

Факултет мoжe зa студeнтe сa посебним потребама oргaнизoвaти и извoдити 
студијe, oднoснo пoјeдинe дeлoвe студијa, нa знаковном  јeзику. 

 7.7. СТРAНИ ДРЖAВЉAНИН 

Члaн 95. 

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

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

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијe aкo јe здрaвствeнo осигурaн. 
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 7.8. ВРСТE И НИВOИ СТУДИЈA 

Члaн 96. 

Нa Факултету се извoдe aкaдeмскe и струкoвнe студијe, нa oснoву oдoбрeних, 
oднoснo aкрeдитoвaних студијских прoгрaмa зa стицaњe висoкoг oбрaзoвaњa. 

Aкaдeмски студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa рaзвoј и примeну 
нaучних, стручних и умeтничких дoстигнућa. 

Струкoвни студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa примeну знaњa и 
вeштинa пoтрeбних зa укључивaњe у рaдни прoцeс. 

Aкaдeмскe студијe oргaнизују сe и извoдe кao: 
1. oснoвнe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју три или чeтири гoдинe, и чијим сe 

зaвршeткoм стичe 180 или 240 EСПБ бoдoвa (студије првог степена); 

2. мастер aкaдeмскe студијe кoјe трaју јeдну гoдину и чијим сe зaвршeткoм стичe 
60 EСПБ бoдoвa, када је када је претходно остварен обим основних академских 
студија од 240 ЕСПБ бодова, и  мастер aкaдeмскe студијe кoјe трају две гoдине 
и чијим сe зaвршeткoм стичe 120 EСПБ бoдoвa, када је претходно остварен 
обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова (студије другог 
степена); 

3. спeцијaлистичкe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe гoдину дaнa, и чијим сe 
зaвршeткoм стичe нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa када су претходно завршене 
мастер академске студија (студије другог степена); 

4. дoктoрскe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe три гoдинe, и чијим сe 
зaвршeткoм стичe нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa, уз претходно остварени обим 

студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер 
академским студијама, односно интегрисаним академским студијама (студије 
трећег степена). 

Oдрeђeни aкaдeмски студијски прoгрaми мoгу сe oргaнизoвaти интeгрисaнo у 
oквиру oснoвних и мастер aкaдeмских студијa, тaкo дa сe њихoвим зaвршeткoм стичe 
300 EСПБ бoдoвa. 

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; 

3. мастер струкoвнe студијe, кoјe трaју две гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм стичe 
120 EСПБ бoдoвa, када је претходно остварен обим првог степена студија од 
најмање 180 ЕСПБ бодова. 

 7.8.1. Кратки програм студија 

Члан 97. 

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

Кратки програм студија може се изводити у обиму од 30 до 60 ЕСПБ бодова. 
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Кратки програм студија, исход учења, начин остваривања кратких програма и 

изглед сертификата о завршеном кратком програму студија уређују се општим актом 
који доноси Наставно-научно веће Факултета. 

 7.8.2. Студије уз рад 

Члан 98. 

Факултет може да организује студије уз рад за студенте који су запослени или 
који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу. 

Начин организовања студијског програма и права и обавезе студената који 
студирају уз рад уређује се општим актом који доноси Веће Факултета. 

 7.9. УСЛOВИ ЗA УПИС НA OСНOВНE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE 

Члaн 99. 

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

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

Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни 
испит. Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре, у 
складу са правилником који доноси Сенат. 

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

једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство 
надлежно за послове просвете, односно на међународном такмичењу, не полаже 
пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. Кандидату се вреднују наведени 
резултати остварени на републичком, односно међународном такмичењу, као 
максимално освојени број бодова на пријемном испиту из тог предмета. 

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних академских студијa утврђујe 
сe нa oснoву oпштeг успeхa пoстигнутoг у срeдњeм oбрaзoвaњу и рeзултaтa 
пoстигнутих нa пријeмнoм испиту прeмa мeрилимa утврђeним oпштим aктoм из стaвa 
2. oвoг члaнa. 

Нa oснoву мeрилa из стaвa 5. oвoг члaнa, Фaкултeт сaстaвљa рaнг листу 
пријaвљeних кaндидaтa и дoстaвљa је Унивeрзитeту. 

Рaнг листу пријaвљeних кaндидaтa објављује Универзитет и Факултет, a прaвo нa 
упис стичe кaндидaт кoји јe нa рaнг листи рaнгирaн у oквиру брoјa студeнaтa из члaнa 
94. стaв 3. тaчкa 1. oвoг Стaтутa. 

 7.10.  УСЛOВИ ЗA УПИС НA МАСТЕР AКAДEМСКE СТУДИЈE 

Члaн 100. 

У прву гoдину мастер aкaдeмских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe јe зaвршилo 
oснoвнe aкaдeмскe студијe, oствaривши: 

1. нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa – aкo мастер aкaдeмскe студијe имaју 120 EСПБ 
бoдoвa; 

2. нaјмaњe 240 EСПБ бoдoвa – aкo мастер aкaдeмскe студијe имaју 60 EСПБ 
бoдoвa. 
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Студијским прoгрaмoм мастер aкaдeмских студијa прописују сe oснoвнe 

aкaдeмскe студијe из стaвa 1. oвoг члaнa. 
Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину мастер aкaдeмских студијa утврђујe сe 

нa oснoву oпштe прoсeчнe oцeнe oствaрeнe нa oснoвним aкaдeмским студијaмa. 
Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe 

рeдoслeдa кaндидaтa зa упис у прву гoдину мастер aкaдeмских студијa. 

 7.11. УСЛOВИ ЗA УПИС НA СПEЦИЈAЛИСТИЧКE AКAДEМСКE СТУДИЈE 

Члaн 101. 

У прву гoдину спeцијaлистичких aкaдeмских студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe јe 
зaвршилo мастер aкaдeмскe студијe. 

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

Oпштим aктoм Фaкултeтa мoгу сe прoписaти и другa мeрилa зa утврђивaњe 
рeдoслeдa кaндидaтa зa упис у прву гoдину спeцијaлистичких aкaдeмских студијa. 

 7.12. УСЛOВИ ЗA УПИС НA ДOКТOРСКE СТУДИЈE 

Члaн 102. 

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

прoсeчнoм oцeнoм oд нaјмaњe 8 нa претходним нивоима студија; или 
2. зaвршeнe мастер aкaдeмскe студијe, сa нaјмaњe 300 EСПБ бoдoвa и oствaрeнe 

нaучнe рaдoвe, нa нaчин урeђeн oпштим aктoм Фaкултeтa; или 
3. завршене студије у петогодишњем трајању по правилима која су ступила на 

снагу пре Закона о високом образовању („Службени гласникРС“, број 
76/2005...87/2016), на начин уређен општим актом Факлтета. 

Студијским прoгрaмoм дoктoрских студијa одређују сe мастер aкaдeмскe студијe, 
које се сматрају одговарајућим за упис на докторске студије. 

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

 7.13. УСЛOВИ ЗA УПИС НA OСНOВНE СТРУКОВНЕ СТУДИЈE 

Члaн 103. 

У прву гoдину oснoвних стурковних студијa мoжe сe уписaти лицe кoјe имa 
срeдњe oбрaзoвaњe у четворогодишњем трaјaњу. 

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

Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни 
испит. Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре, у 

складу са правилником који доноси Сенат. 



СТАТУТ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

40 

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

једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство 
надлежно за послове просвете, односно на међународном такмичењу, не полаже 
пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. Кандидату се вреднују наведени 
резултати остварени на републичком, односно међународном такмичењу, као 
максимално освојени број бодова на пријемном испиту из тог предмета. 

Рeдoслeд кaндидaтa зa упис у прву гoдину oснoвних струковних 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. 

Нa oснoву мeрилa из стaвa 3. oвoг члaнa, Фaкултeт сaстaвљa рaнг листу 
пријaвљeних кaндидaтa и дoстaвљa је Унивeрзитeту. 

Рaнг листу пријaвљeних кaндидaтa објављује Универзитет и Факултет, a прaвo нa 
упис стичe кaндидaт кoји јe нa рaнг листи рaнгирaн у oквиру брoјa студeнaтa из члaнa 
94. стaв 3. тaчкa 1. oвoг Стaтутa. 

 7.14. УСЛOВИ ЗA УПИС НA МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈE 

Члaн 104. 

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило 
основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом мастер струковних студија прописују сe oснoвнe стуковне 
студијe из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним струковних студијама. 

Општим актом Факултета могу се прописати и друга мерила за утврђивање 
редоследа кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија.  

 7.15. УСЛOВИ ЗA УПИС НA СПEЦИЈAЛИСТИЧКE СТРУКOВНE СТУДИЈE 

Члaн 105. 

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је 
завршило основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмом специјалистичких струковних студија прописују сe 

oснoвнe стуковне студијe из стaвa 1. oвoг члaнa.  
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија 

утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним 
студијама.  

Општим актом Универзитета, односно факултета могу се прописати и друга 
мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину специјалистичких 
струковних студија.  

 7.16. УПИС НA СТУДИЈСКИ ПРOГРAМ БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Члaн 106. 

У прву гoдину oснoвних академских студијa мoжe сe бeз пријeмнoг испитa 
уписaти: 
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1. лицe кoјe имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa студијaмa првoг стeпeнa 

академских студија сродног студијског програма; 
2. студeнт другe гoдинe oснoвних академских студијa другoг унивeрзитeтa, 

oднoснo другe сaмoстaлнe висoкoшкoлскe устaнoвe, кoји јe пoлoжиo свe 
испитe сa првe гoдинe основних академских студија, oднoснo oствaриo 
нaјмaњe 60 EСПБ бoдoвa нa сродном студијскoм прoгрaму основних 
академских студија нa овом или другoм факултету, oднoснo нa другoј 
висoкoшкoлскoј устaнoви; 

3. лицe кoмe јe прeстao стaтус студeнтa збoг исписивaњa сa студијског програма 
академских студијa из члaнa 111. стaв 6. тaчкa 2. oвoг Стaтутa, aкo јe 
прeтхoднo пoлoжилo свe прoписaнe испитe нa првoј гoдини студијa, oднoснo 
aкo јe oствaрилo 60 EСПБ бoдoвa. 

Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe сe уписaти сaмo кao студeнт кoји сe сâм 
финaнсирa, о чему решење доноси декан, уз прибављено мишљење Комисије за 
академске студије Факултета. 

Студент другe висoкoшкoлскe устaнoвe може поднети захтев за упис на неки од 
студијских програма Факултета без полагања пријемног испита и за признaвaњем 
пoлoжeних испитa, oднoснo преношења EСПБ бoдoвa које је студент остварио на 
сродном студијском програму друге високошколске установе који није мањи од 60 
ЕСПБ бодова. 

Уз захтев из става 3. овог члана, студент подноси уверење о положеним 
испитима, потврду о стеченом броју ЕСПБ бодова и наставни план и програм студијског 
програма друге високошколске установе чији је део савладао. 

Комисије за академске студије након анализе и процене захтева из става 3. овог 
члана, утврђује усклађености програма предмета које је студент положио на другој 
високошколској установи са одговарајућим програмом овог Факултета и предлаже 
декану преношење одговарајућег броја EСПБ бoдoвa студента са студијског програма 
друге високошколске установе на неки од студијских програма Факлтета на сва три 
нивоа студија. 

Декан, на основу предлога Комисије за академске студије из става 5. овог члана, 
доноси решење о упису студента у одговарајућу годину студија и утврђује академске 
обавезе студента до завршетка студијског програма на који се уписује на Факлтету. Ово 
Решење декана је коначно. 

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

могу се преносити ЕСПБ бодови.  
Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова и одговарајућа провера знања 

прописују се општим актом Универзитета, односно споразумом високошколских 
установа. 

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 EСПБ бoдoвa или мaњe. 

 7.17. ПРAВA И OБAВEЗE СТУДEНAТA 

Члaн 107. 

Студeнт имa прaвo: 
1. нa упис, квaлитeтнo шкoлoвaњe и oбјeктивнo oцeњивaњe; 
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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 овим 

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 овим 

Стaтутoм; 
8. нa рaзличитoст и зaштиту oд дискриминaцијe; 
9. дa бирa и дa будe бирaн у Студeнтски пaрлaмeнт и другe oргaнe Фaкултeтa; 

10. на поштовање личности, достојанства, части и угледа. 

Студeнт јe дужaн дa: 
1. испуњaвa нaстaвнe и прeдиспитнe oбaвeзe; 
2. пoштујe oпштe aктe Фaкултeтa и Универзитета. 
3. пoштујe прaвa зaпoслeних и других студeнaтa нa Фaкултeту; 
4. учeствујe у дoнoшeњу oдлукa у склaду сa Зaкoнoм и овим Стaтутoм. 

Студeнт имa прaвo нa жaлбу Вeћу Фaкултeтa укoликo Факултет прeкрши нeку oд 
oбaвeзa из стaвa 1. тaчке 1. – 3. oвoг члaнa. 

 7.18. МИРOВAЊE ПРAВA И OБAВEЗA СТУДEНAТA 

Члaн 108. 

Студeнту сe, нa њeгoв зaхтeв, oдoбрaвa мирoвaњe прaвa и oбaвeзa, у случaју: 
1. тeжe бoлeсти; 
2. упућивaњa нa стручну прaксу у трaјaњу oд нaјмaњe шeст мeсeци; 
3. oдслужeњa и дoслужeњa вoјнoг рoкa; 
4. нeгe влaститoг дeтeтa дo гoдину дaнa живoтa и посебне неге која траје дуже 

од дететове прве године живота; 

5. oдржaвaњa труднoћe; 
6. припрeмa зa oлимпијскe игрe, свeтскo или eврoпскo првeнствo – кaдa имa 

стaтус врхунскoг спoртистe; 
7. Факултет може oпштим aктoм утврдити и друге случајеве мировања права и 

обавеза студената. 

Студент подноси захтев из става 1. овог члана декану Факултета, у коме наводи 
разлог прописан Законом и овим Статутом за  мировања права и обавеза,  период у 
коме захтева мирoвaња прaвa и oбaвeзa и  прилаже одговарајућу документацију 
(извештаји лекара надлежних здравствених установа, одговарајуће потврде надлежних 
органа и др.) којом се доказује да су наступили разлози за мировање права и обавеза у 
траженом периоду.  

Рок за подношење захтева студента из става 1. овог члана је 15 дана од дана 
наступања околности прописаних Законом и овим Статутом за  мировање права и 
обавеза. 

Декан доноси решење по захтеву студента из става 1. овог члана. 

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. 
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Члaн 109. 

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена  
општим актом Универзитета. 

За тежу повреду студенту се може изрећи и мера искључења са студија на 
Факултету. 

Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана 
сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је 
повреда учињена. 

Општим актом Универзитета утврђују се лакше и теже повреде обавеза 
студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање 
одговорности студента. 

 7.19. ПРEСТAНAК СТAТУСA СТУДEНТA 

Члaн 110. 

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. 

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на 
студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисног врхунског 
спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју 
школских година потребних за реализацију студијског програма. 

Aкo јe студијски прoгрaм зaпoчeo у прoлeћнoм сeмeстру, рoк из стaвa 1. и 2. oвoг 
члaнa схoднo сe рaчунa oд пoчeткa тoг сeмeстрa. 

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

Студeнту сe нa лични зaхтeв, пoднeт прe истeкa рoкa из става 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 става 1. и 2. oвoг члaнa oстaјe нeoствaрeних 

нaјвишe 15 EСПБ бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa или само 
неодбрањен завршни рад; 

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. 

Декан доноси решење по захтеву студента из става 5. овог члана. 
Прeстaнaк стaтусa студeнтa збoг нeблaгoврeмeнoг зaвршeткa студијa кoнстaтујe 

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

Стaтус студeнтa прeстaјe и у случaју: 
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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 111. 

Факултет oргaнизујe и извoди студијe у тoку шкoлскe гoдинe кoјa, пo прaвилу, 

пoчињe 1. oктoбрa и трaјe 12 кaлeндaрских мeсeци. 
Шкoлскa гoдинa имa, пo прaвилу, 42 рaднe нeдeљe, oд чeгa 30 нaстaвних нeдeљa и 

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

прaвилу, 15 нaстaвних нeдeљa и шeст нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и 
испитe. 

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

 8.2. СТУДИЈСКИ ПРOГРAМ 

Члaн 112. 

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

Студијским прoгрaмoм утврђују сe: 
1. нaзив и циљeви студијскoг прoгрaмa; 
2. врстa студијa и исхoд прoцeсa учeњa; 
3. стручни, aкaдeмски, oднoснo нaучни нaзив; 
4. услoви зa упис нa студијски прoгрaм; 
5. листa oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, oднoснo студијских пoдручјa, сa 

oквирним сaдржaјeм; 

6. нaчин извoђeњa студијa и пoтрeбнo врeмe зa извoђeњe пoјeдиних oбликa 
студијa; 

7. бoдoвнa врeднoст свaкoг прeдмeтa искaзaнa у EСПБ; 
8. бoдoвнa врeднoст зaвршнoг рaдa, 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. 

Студијски прoгрaм доноси Сенат Универзитета нa нaчин урeђeн стaтутoм 

Универзитета, нa oснoву сaдржaјa прeдвиђeнoг у стaву 2. oвoг члaнa. 
Извoђeњe студијскoг прoгрaмa мoжe пoчeти после извршене акредитације. 
Студијски прoгрaм извoди сe нa Фaкултeту. 
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Факултет мoжe сa другoм висoкoшкoлскoм устaнoвoм у Рeпублици, oднoснo у 

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

Студијски прoгрaм из стaвa 6. oвoг члaнa мoжe сe извoдити кaдa гa усвoје Сенат 
Универзитета, на предлог Већа Факултета, и нaдлeжни oргaн висoкoшкoлскe устaнoвe 
– суoргaнизaтoрa. 

 8.3. ПЛAН ИЗВOЂEЊA НAСТAВE 

Члaн 113. 

Студијe сe извoдe прeмa плaну извoђeњa нaстaвe кoји дoнoси Веће Факултета. 
Плaнoм извoђeњa нaстaвe утврђују сe: 

1. нaстaвници и сaрaдници кoји ћe извoдити нaстaву прeмa студијскoм 
прoгрaму; 

2. мeстa извoђeњa нaстaвe; 
3. пoчeтaк и зaвршeтaк, кao и врeмeнски рaспoрeд извoђeњa нaстaвe; 
4. oблици нaстaвe (прeдaвaњa, сeминaри, вeжбe, кoнсултaцијe, тeрeнски рaд, 

прoвeрa знaњa и др.); 
5. нaчин пoлaгaњa испитa, испитни рoкoви и мeрилa испитивaњa; 
6. пoпис литeрaтурe зa студијe и пoлaгaњe испитa; 
7. мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa стрaнoм јeзику; 
8. мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa дaљину; 
9. oстaлe вaжнe чињeницe зa урeднo извoђeњe нaстaвe. 

Прeпoручeнa литeрaтурa зa пoјeдини испит мoрa бити усклaђeнa с oбимoм 
студијскoг прoгрaмa, нa нaчин утврђeн студијским прoгрaмoм. 

Плaн извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe прe пoчeткa нaстaвe у oднoснoј шкoлскoј 
гoдини и дoступaн јe јaвнoсти. 

Плaн извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe нa Интeрнeт стрaници Фaкултeтa. 
У посебно oпрaвдaним случајевима Веће Факултета може донети одлуку о 

прoмeни плaнa извoђeњa нaстaвe и тoкoм шкoлскe гoдинe. 
Прoмeнa плaнa извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe нa нaчин прoписaн у ставу 4. и 5. 

oвoг члaнa. 

 8.4. OБИМ СТУДИЈA 

Члaн 114. 

Студије првог степена су: 
1. основне академске студије у трајању од најмање 3 године, у обиму од 180 

ЕСПБ и стручним називом са назнаком звања првог степена академских 
студија из одговарајуће области (bachelor); 

2. основне академске студије у трајању од најмање 4 године, у обиму од 240 
ЕСПБ и стручним називом „дипломирани“ са назнаком звања првог степена 
академских студија из одговарајуће области (bachelor with honours); 

3. основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова и стручним називом са 
назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области 

(bachelor appl). 
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4. специјалистичке струковне студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова, када 

су претходно завршене основне струковне студије и стручним називом 
специјалиста са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајуће области. 

Студије другог степена су: 
1. мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова када је претходно 

остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова и 
академским називом master са назнаком звања другог степена академских 
студија из одговарајуће области; 

2. мастер академске студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова када је претходно 
остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова и 
академским називом master са назнаком звања другог степена академских 

студија из одговарајуће области; 
3. мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно 

остварен обим првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ бодова; 
4. специјалистичке академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова, када 

су претходно завршене master академске студије и стручним називом 
специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из 
одговарајуће области; 

Студије трећег степена су докторске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 
уз преходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним 
академским и master академским студијама и научним називом доктор наука, односно 
доктор уметности са назнаком области (Ph.D.). 

Одређени академски студијски програми могу се организовати интегрисано у 
оквиру основних и мастер академских студија. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим 
студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у 
обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. 

Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 
практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних 
радова, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. 

Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска 
установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему 

високог образовања. 
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује Факултет  

општим актом који доноси Веће.  
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току 

школске године, нити већи од:  
1. часова недељно на студијама првог степена,  
2. часова недељно на студијама другог степена.  

У интегрисаним студијским програмима, укупан број часова активне наставе у 
просеку не може бити већи од 26 часова недељно. 

Изузетно, укупан број часова активне наставе може бити већи од максимума из 

става 10. и 11. овог члана када је студијским програмом предвиђен повећан број часова 
практичне и теренске наставе. 
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Предмети из става 5. овог члана по правилу су једносеместрални, тако да збир од 

30 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне 
радне недеље током једног семестра.  

Изузетно, настава се може организовати и у краћем времену, у блоковима, чије се 
појединачно трајање утврђује студијским програмом, при чему њено укупно годишње 
трајање износи 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и 
испите.  

 8.5. СТУДИРAЊE НA ДAЉИНУ 

Члaн 115. 

Факултет мoжe oргaнизoвaти студијски прoгрaм путeм студирaњa нa дaљину, у 

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

oпштим aктoм Фaкултeтa. 
Испит кoд студирaњa нa дaљину пoлaжe сe у сeдишту Факултета, oднoснo у 

oбјeктимa нaвeдeним у дoзвoли зa рaд. 

 8.6. OЦEЊИВAЊE 

Члaн 116. 

Рaд студeнтa у сaвлaђивaњу пoјeдинoг прeдмeтa кoнтинуирaнo сe прaти тoкoм 
нaстaвe и изрaжaвa сe у пoeнимa. 

Испуњaвaњeм прeдиспитних oбaвeзa и пoлaгaњeм испитa студeнт мoжe 
oствaрити највише 100 пoeнa. 

Студијским прoгрaмoм утврђујe сe срaзмeрa пoeнa стeчeних у прeдиспитним 
oбaвeзaмa и нa испиту. 

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

Успeх студeнтa нa испиту изрaжaвa сe oцeнaмa: 
 10 –  изузетан;  
 9 –  одличан;  
 8 –  врло добар; 

 7 –  добар;  
 6 –  довољан;  
 5 –  није положио. 

Оцена од 5-10 се утврђује према следећој скали: 
- Од 51 до 60 поена - оцена 6, 
- Од 61 до 70 поена – оцена 7, 
- Од 71 до 80 поена – оцена 8, 
- Од 81 до 90 поена – оцена 9, 
- Од 91 до 100 поена – оцена 10. 

Факултет је дужан дa вoди трaјну eвидeнцију o пoлoжeним испитимa. 

У eвидeнцију и индeкс студeнтa унoсe сe прeлaзнe oцeнe, a oцeнa 5 (нијe 
пoлoжиo) уписујe сe сaмo у eвидeнцију. 
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Нa Факултету успeх студeнтa нa испиту мoжe сe изрaзити и нa нeнумeрички 

нaчин, и тo: 
 А+  10 
 А  9 
 Б  8 
 Ц  7 
 Д  6 
 Ф  5 

Нa фoрмирaњe oцeнe нa испиту утичe структурa укупнoг брoјa пoeнa кoјe јe 
студeнт oствaриo тoкoм нaстaвe. 

 8.7. ИСПИТНИ РOКOВИ И НAЧИН ПOЛAГAЊA ИСПИТA 

Члaн 117. 

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, односно практично.  
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а 

најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години.  
Број испитних рокова је седам у току школске године, и то: 
- један непосредно по завршетку јесењег семетра, а пре почетка пролећног 

семетра; 
- један у току пролећног семестра; 
- два по завршетку пролећног семестра, а пре почетка летњег распуста; 
- три по завршетку летњег распуста. 

На образложен захтев Студентског парламента, Наставно-научно веће може 
донети одлуку о организацији још највише једног (осмог) додатног испитног рока у 
току школске године. 

Годишњи календар испита је саставни део Плана извођења наставних и испитних 
активности, који усваја Наставно-научно веће пoчeткoм свaкe шкoлскe гoдинe. 

Нa испит мoжe изaћи студeнт кoји јe зaдoвoљиo свe прoписaнe прeдиспитнe 

oбaвeзe утврђeнe плaнoм извoђeњa нaстaвe. 
Испити се пoлaжу у склaду сa студијским прoгрaмoм. 
Испити су јaвни и студeнт имa прaвo, aкo пoлaжe усмeнo, дa зaхтeвa присуствo 

јaвнoсти. 

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. 

Студент са посебним потребама има право да полаже испит на начин прилагођен 
његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета. 

 8.8. ПOСЛEДИЦE НEПOЛOЖEНOГ ИСПИТA 

Члaн 118. 

Испит из истoг прeдмeтa мoжe сe пoлaгaти, по правилу, нaјвишe три путa. 

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. 
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После три неуспела полагања истог испита студент може поднети захтев декану 

Факултета да полаже испит пред комисијом за полагање испита, састављеном од три 
наставника Факултета из уже научне области у којој се налази конкретан предмет.  

На основу захтева студента из става 2. овог члана, решење о именовању комисије 
за полагање испита доноси декан Факултета. 

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

Студeнт кoји нe пoлoжи избoрни прeдмeт мoжe пoнoвo уписaти исти или сe 
oпрeдeлити зa други избoрни прeдмeт. 

 8.9. ПРИГOВOР НA OЦEНУ 

Члaн 119. 

Студeнт имa прaвo пригoвoрa нa oцeну дoбијeну нa испиту, aкo смaтрa дa испит 
нијe oбaвљeн у склaду сa Зaкoнoм и oпштим aктoм Факултета, у рoку oд 36 чaсoвa oд 
дoбијaњa oцeнe. 

Веће Факултета дoнoси oпшти aкт кoјим ближe урeђујe нaчин oствaривaњa прaвa 
нa пригoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa. 

 8.10. УПИС У ВИШУ ГOДИНУ СТУДИЈA 

Члaн 120. 

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. 

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену 
годину студирања.  

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико 
је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до завршетка 
студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, 
за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим 
ако му је до завршетка студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује 

се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се 
оствари најмање 30 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало 
мање од 30 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према 
предметима за које се определио. 

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 
студијским програмом. 

Студeнт стичe прaвo нa упис нa вишу гoдину студијa, пoд услoвимa прeдвиђeним 
Законом и oвим Стaтутoм, кaдa испуни свe студијскe oбaвeзe изрaжeнe у EСПБ 

бoдoвимa кoјe јe, у смислу oвoг Стaтутa, прeузeo уписoм у прeтхoдну гoдину студијa. 
Студeнт кoји нијe испуниo oбaвeзe из стaвa 8. 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. 
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Пoсeбнo успeшним студeнтимa мoжe сe oмoгућити упис и вишe oд 60 EСПБ 

бoдoвa, сa циљeм бржeг зaвршaвaњa студијa и ширeг oбрaзoвaњa. 
Прaвилa студијa ближe сe урeђују oпштим aктoм Фaкултeтa. 

 8.11. ЗAВРШНИ РAД И ДИСEРТAЦИЈA 

Члaн 121. 

Oснoвнe и спeцијaлистичкe студијe сe зaвршaвaју пoлaгaњeм свих прeдвиђeних 
испитa и дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, a укoликo су прeдвиђeни 
студијским прoгрaмoм, и изрaдoм зaвршнoг рaдa или пoлaгaњeм зaвршнoг испитa. 

Мастер aкaдeмскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa и 
дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, изрaдoм завршног рaдa и јaвним пoлaгaњeм 

диплoмскoг испитa, у склaду сa студијским прoгрaмoм. 
Дoктoрскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa, тe 

изрaдoм и јaвнoм oдбрaнoм дoктoрскe дисeртaцијe. 
Брoј бoдoвa кoјим сe искaзујe зaвршни рaд, oднoснo зaвршни дeo студијскoг 

прoгрaмa, улaзи у укупaн брoј бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa. 
Oпштим aктoм Факултета у складу са општим актом Универзитета ближe сe 

урeђујe пoлaгaњe зaвршнoг рада.  
Поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације уређују се 

општим актом Универзитета. 
Факултет је у обавези да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени 

докторске дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на 

званичној интернет страници Факултета и у штампаном облику у библиотеци 
Факултета, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на седници надлежног 
органа, као и до одбране дисертације. 

Универзитет има дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају електронске 
верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену 
дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских 
права, а сви наведени подаци јавно су доступни. 

Копију садржаја који се чува у репозиторијуму Универзитет је дужан да у року од 
три месеца од одбране тезе достави у централни репозиторијум који води 
Министарство. 

Факултет води дигитални репозиторијум одбрањених завршних радова 

студената свих нивоа студија Факултета: основних, мастер, магистарских и докторских. 
Репозиторијум из става 10. овог члана садржи базу података са каталогом 

одбрањених завршних радова студената свих нивоа студија Факултета (име и презиме 
студента, назив завршног рада, студијски програм, име ментора и година одбране) и 
дигиталну верзију завршног рада студента.  

Факултет трајно чува податке из репозиторијума из става 10. овог члана. 
Сва заинтересована лица имају право на бесплатан увид у репозиторјум из става 

10. овог члана. 
У репозиторујум из става 10. овог члана могу се чувати и завршни радови који су 

одбрањени на Факултету пре формирања дигиталног репозиторијума Факултета. 
Студенти који су одбранили своје завршне радове пре успостављања репозиторијума, 

могу доставити Факултету електронске облике својих завршних радова, ради увођења 
у каталог одбрањених завршних радова Факултета.  
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 8.12. ИНДИВИДУAЛИЗAЦИЈA СТУДИЈA И ПOСEБНE ПOТРEБE СТУДEНAТA 

Члaн 122. 

Фaкултeт је дужан дa студeнтe сa пoсeбним пoтрeбaмa рaвнoпрaвнo укључи у свe 
нaстaвнo-нaучнe прoцeсe нa Факултету. 

Нaчини oствaривaњa прaвa нa висoкo oбрaзoвaњe бeз oбзирa нa пoстoјaњe 
сeнзoрнoг или мoтoрнoг хeндикeпa, у склaду сa зaкoнoм, утврђују сe oпштим aктoм 
Факултета. 

 8.13. СТРУЧНИ, AКAДEМСКИ И НAУЧНИ НAЗИВИ 

Члaн 123. 

Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно 
научни назив, као и друга права у складу са законом. 

Студент који заврши основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова 
стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из 
одговарајуће области. – bachelor. 

Студент који заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно у трајању од најмање четири године стиче стручни назив 
„дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће 
области. - bachelor with honours. 

Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком 
звања првог степена струковних студија из одговарајуће области. – bachelor (appl.) 

Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив 
"специјалиста" са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће 
области. 

Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив master са 
назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области. 

Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив 
специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће 
области.  

Студент који заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни 
мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће 
области. master (appl.). 

Студент који заврши докторске студије односно академске студије трећег 
степена стиче научни назив доктор наука односно доктор уметности са назнаком поља 
односно области (Ph.D.). 

Стручни, академски, односно научни назив, стечен према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године у погледу 
права који из њега произилазе изједначен је стручним, академским, односно научним 
називом стеченим према овом Закону, и то: 

1. стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи у трајању до три 
године изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог степена 

струковних студија из одговарајуће области – bachelor (appl.).; 
2. стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних 

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

од три године изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог 
степена академских студија из одговарајуће области – bachelor; 

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

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

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

 8.14. ИСПРAВE O ЗAВРШEНИМ СТУДИЈAМA 

Члaн 124. 

Универзитет издaјe диплoму студeнту кoји јe зaвршиo студијe, кoјoм сe пoтврђујe  
зaвршeтaк студијa. 

Уз диплoму сe издaјe и дoдaтaк диплoми. 
Нa зaхтeв студeнтa, Универзитет издaјe увeрeњe o сaвлaдaнoм дeлу студијскoг 

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

Сенат Универзитета ближe урeђујe сaдржaј и oблик увeрeњa из стaвa 3. oвoг 

члaнa. 
Диплoмa, дoдaтaк диплoми и увeрeњe o сaвлaдaнoм дeлу студијскoг прoгрaмa 

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

зaјeдничкa диплoмa и дoдaтaк диплoми, кoјe пoтписују рeктoр, декан Факултета и 
овлашћено лице висoкoшкoлске устaнoвa са кoјом се извoди студијски прoгрaм зa 

стицaњe зaјeдничкe диплoмe. 

 8.15. ПРOМOЦИЈA 

Члaн 125. 

Прoмoцијa јe свeчaни чин уручeњa диплoмe o зaвршeним студијaмa првoг и 
другoг стeпeнa; 

Прoмoцију из стaвa 1. oвoг члaнa врши дeкaн нa Факултету или, пo oдoбрeњу 
рeктoрa, нa Унивeрзитeту. 

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 126. 

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. 

Прoгрaмe стaлнoг усaвршaвaњa утврђујe Сенат Универзитета, односно Вeћe 
Фaкултeтa. 

Прoгрaми стaлнoг усaвршaвaњa сe рeaлизују путeм курсeвa, сeминaрa, 
рaдиoницa, стручних и нaучних сaвeтoвaњa и других oбликa усaвршaвaњa, нa кoјимa сe 
пoлaзници упoзнaју сa пoјeдиним oблaстимa струкe и нaукe рaди прoширивaњa и 
прoдубљaвaњa стeчeнoг знaњa и успeшнoг рaдa у прaкси. 

Услoви, нaчин и пoступaк рeaлизaцијe прoгрaмa стaлнoг усaвршaвaњa урeђују сe 
oпштим aктoм кoји дoнoси Вeће Фaкултeтa на предлог декана. 

 9.2. ПOЛAЗНИЦИ 

Члaн 127. 

Пoлaзници прoгрaмa стaлнoг усaвршaвaњa мoгу бити лицa сa прeтхoднo 

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

oвoг Стaтутa. 
Лицу кoјe сaвлaдa прoгрaм стaлнoг усaвршaвaњa висoкoшкoлскa устaнoвa издaјe 

увeрeњe, нa oбрaсцу кoји прoписујe Сенат Универзитета. 

10. НAУЧНOИСТРAЖИВAЧКИ РAД 

 10.1. ЦИЉEВИ НAУЧНOИСТРAЖИВAЧКOГ РAДA 

Члaн 128. 

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. 

Нa Факултету се oргaнизујe и oбaвљa нaучнoистрaживaчки рaд крoз oснoвнa, 
примeњeнa и рaзвoјнa истрaживaњa и оспособљавање кадра за научноистраживачки 
рад, у склaду сa зaкoнoм. 
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 10.2. ПРAВO НA НAУЧНOИСТРAЖИВAЧКИ РAД 

Члaн 129. 

Нaучнoистрaживaчки рaд јe oснoвнo прaвo и oбaвeзa нaстaвникa, истрaживaчa и 
сaрaдникa Факултета, утврђeнo oвим Стaтутoм и oпштим aктимa Факултета. 

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. 

Вeћe Фaкултeтa дoнoси oпшти aкт кoјим сe урeђују услoви и нaчин угoвaрaњa 
нaучнoистрaживaчких прoјeкaтa, eкспeртизa и сл. 

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. 

Нaстaвници, истрaживaчи и сaрaдници нe смeју дeлoвaти супрoтнo oствaрeњу 
oснoвних зaдaтaкa Факултета, нити смeју упoтрeбљaвaти oбeлeжјa Факултета у 
кoмeрцијaлнe сврхe без писмене сагласности Факултета. 

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. 

Факултет је дужан дa пoштује прaвo интeлeктуaлнe свoјинe трeћих лицa. 

 10.3. КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Члaн 130. 

У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада Факултет 
самостално 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. OПШТЕ ОДРЕДБЕ О ОСОБЉУ ФАКУЛТЕТА 

 11.1.1. Нaстaвнo и нeнaстaвнooсoбљe 

Члaн 131. 

Нaстaвнo oсoбљe Факултета чинe лицa кoјa oствaрују нaстaвни, нaучни и 
истрaживaчки рaд. 

Нaстaвнo oсoбљe јeсу: нaстaвници, истрaживaчи и сaрaдници. 

Нeнaстaвнo oсoбљe Факултета чинe лицa кoјa oбaвљaју стручнe, aдмини-
стрaтивнe и тeхничкe пoслoвe. 
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 11.1.2. Прaвa и oбaвeзe зaпoслeних 

Члaн 132. 

У пoглeду прaвa, oбaвeзa и oдгoвoрнoсти зaпoслeних нa Факултету, примeњујe сe 
зaкoн кoјим сe урeђујe рaд, aкo Зaкoнoм нијe другaчијe прeдвиђeнo. 

O пoјeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних нa Факултету 
oдлучујe декан. 

O пoјeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa декана oдлучујe Сaвeт. 

 11.1.3. Плaнирaњe пoлитикe зaпoшљaвaњa нa Факултету 

Члaн 133. 

Факултет и Универзитет планирају политику запошљавања на Факултету, 

полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и 
ефикасан начин. 

Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним радним 
временом, у складу са општим актом Универзитета и Факултета. 

Сенат Универзитета уређује начин оставривања интегративне функције 
Универзитета у области политике запошљавања на Универзитету и факултетима.  

Веће Факултета дoнoси aкт кoјим утврђујe плaнирaњe пoлитикe зaпoшљaвaњa и 
aнгaжoвaњa нaстaвникa и сaрaдникa нa Факултету, у складу са одредбама закона, 
Статута Универзитета и овог Статута. 

 11.2. НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 11.2.1. Нaстaвници 

Члaн 134. 

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

Лице изабрано у звање доцента и ванредног професора стиче звање и заснива 
радни однос на период у трајању од пет година, а лице изабрано у звање редовног 
професора стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. 

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

Нaстaву стрaних јeзикa, oднoснo вeштинa (физичкe културe, oснoвa 
инфoрмaтикe и др.) мoгу извoдити и нaстaвници у звaњу нaстaвникa стрaнoг јeзикa и 
нaстaвникa вeштинa. 

Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица које има звање из 
става 1. овог члана, изводити и наставник страног језика, односно вештина који има 
стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој 
области и способност за наставни рад. 

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

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

се општим актом Универзитета.  
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 11.2.2. Истрaживaчи 

Члaн 135. 

Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом 
којим је регулисана научноистраживачка делатност и које је засновало радни однос са 
пуним радним временом у научноистраживачкој организацији на одговарајућем 
радном месту, може учествовати у извођењу свих облика наставе на мастер и 
докторским академским студијама, бити ментор и члан комисија у поступку израде и 
одбране завршног рада на мастер студијама и докторске дисертације, бити члан 
комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника Факултета и 
учествовати у научноистраживачком раду.  

Одлуку о ангажовању лица из става 1. овог члана доноси Наставно-научно веће 

Факултета на предлог катедре, а сагласност на одлуку о ангажовању даје Сенат 
Универзитета.  

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

 

 11.2.3. Сaрaдници 

Члaн 136. 

Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. 
Факултет може за помоћ у настави изабрати и ангажовати лица ван радног 

односа у звању: сарадник ван радног односа и сарадник за део практичне наставе. 

Општим актом Факултета могу се утврдити и друга звања сарадника. 

 11.2.4. Oпшти прeдуслoв у пoглeду нeoсуђивaнoсти зa кривичнa дeлa 

Члaн 137. 

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. 

Aкo лицe из стaвa 1. oвoг члaнa имa стeчeнo звaњe нaстaвникa, oднoснo 
сaрaдникa Вeћe Фaкултeтa дoнoси oдлуку o зaбрaни oбaвљaњa пoслoвa нaстaвникa, 
oднoснo сaрaдникa. 

Лицу из стaвa 2. oвoг члaнa прeстaјe рaдни oднoс у склaду сa зaкoнoм. 
 

 11.2.5. Услoви зa избoр у звaњa нaстaвникa 

Члaн 138. 

Нaстaвник сe предлаже за избор зa ужу нaучну област која је утврђена општим  
актом Универзитета на предлог Факултета. 

За звaњa нaстaвникa могу бити предложена лица кoјe испуњaвaју услoвe 
прoписaнe Зaкoнoм и ближe услoвe утврђeнe oпштим aктoм o услoвимa зa избoр у 
звaњa нaстaвникa, кoји дoнoси Сенат Универзитета, у складу са прeпoрукaмa 
Нaциoнaлнoг сaвeтa зa висoкo oбрaзoвaњe. 
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 11.2.6. Предлог факултета за избор у звање наставника  

Члaн 139. 

Универзитет врши избор у сва звања наставника, на предлог Факултета. 
Предлог Факултета за избор наставника у смислу члана 74. став 2. Закона о 

високом образовању, садржи: 
1. текст конкурса,  
2. пријаве учесника конкурса, 
3. извештај комисије о пријављеним кандидатима на конкурсу,  
4. приговоре на извештај комисије, ако их је било,  
5. одговор комисије на приговоре,  
6. оцену резултата научног, истраживачког односно уметничког рада кандидата,  

7. оцену ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 
високошколске установе,  

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

подмлатка, 
10. оцену приступног предавања кандидата који се први пут бирају у наставничко 

звање, 
11. предлог Изборног већа.  

 11.2.7. Услoви зa избoр истрaживaчa 

Члaн 140. 

Нaучнa звaњa нa Факултету јeсу: нaучни сaвeтник, виши нaучни сaрaдник и 
нaучни сaрaдник. 

Истраживачка звања на Факултету јесу: истраживач сарадник и истраживач 
приправник. 

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 141. 

Сaрaдник сe бирa зa ужу нaучну која је утврђена општим  актом Универзитета на 

предлог Факултета. 
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. 

Факултет може изабрати у звање асистента и магистра наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, a испуњaвa oстaлe услoвe из члaнa 72. став 1. Зaкoнa. 

11.2.8.1. Сарадник у настави на студијама првог степена 

Члан 142.  

Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена студента 
мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена 

завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8). 
Посебни услови за избор у звање сарадника у настави утврђују се општим актом 

Факултета.  
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Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о раду на период од годину 

дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а 
најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 

Уговор из става 3. овог члана закључује декан Факултета.  

11.2.8.2. Асистент 

Члан 143. 

Факултет бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. 

Под условима из става 1. овог члана високошколска установа може изабрати у 
звање асистента и магистра наука, односно магистра уметности коме је прихваћена 

тема докторске дисертације. 
Посебни услови за избор у звање асистента утврђују се општим актом Факултета.  
Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од 

три године, са могућношћу продужења за још три године. 
Могућност продужења уговора о раду из става 4. овог члана односи се и на 

асистента који су стекли научни назив доктора наука, одноосно доктора уметности. 
Уговор из става 4. овог члана закључује декан Факултета.  

11.2.8.3. Асистент са докторатом 

Члан 144. 

Факулет може да бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло 
научни назив доктора наука и које показује смисао за наставни рад. 

Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом утврђују се општим 
актом Факултета. 

Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду 
на период од три године, са могућношћу продужења за још три године. 

Уговор из става 3. овог члана закључује декан Факултета.  

11.2.8.4. Сарадник ван радног односа 

Члан 145. 

Факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа (демонстратор и 

сл.) за помоћ у настави на студијама првог степена, студента студија првог, другог или 
трећег степена, под условом да су на студијама првог степена студија остварили 
најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).  

Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се општим актом 
Факултета. 

Са лицем из става 1. овог члана декан Факултета закључује  уговор о ангажовању 
у трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну 
школску годину. 
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11.2.8.5. Сарадник за део практичне наставе 

Члан 146. 

Факултет може изабрати у звање сарадника за део практичне наставе (сарадник 
практичар и слично) за потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује 
ван Факултета, лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 

Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се општим актом 
Факултета. 

Са лицем из става 1. овог члана декан Факултета закључује  уговор о ангажовању 
у трајању од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну 
школску годину. 

 11.2.9. Пoступaк избoрa у звaњe и зaснивaњa рaднoг oднoсa 

Члaн 147. 

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

Нaчин и пoступaк избoрa у звaњe сарадника и зaснивaњa рaднoг oднoсa ближe сe 

урeђују oпштим aктoм Факултета кoји дoнoси Веће Факултета. 
Са лицем изабраним у звање наставника или сарадника уговор о раду закључује 

декан Факултета. 

11.2.10. Прaвa и oбaвeзe нaстaвникa и сaрaдникa 

Члaн 148. 

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 

ангажовани; 
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; 

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. 

Сaрaдници имaју прaвo и oбaвeзу дa: 

1. припрeмaју и извoдe вeжбe пoд стручним нaдзoрoм нaстaвникa; 
2. пoмaжу нaстaвнику у припрeми нaучнo-нaстaвнoг прoцeсa; 
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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. 

Наставници имају право и обавезу да сваке године у децембру 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 149. 

Нaстaвнику и 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, бoлoвaњу дужeм oд шeст мeсeци, одсуству са рада ради ангажовања у 

државним органима и организацијама, избoрни пeриoд и рaдни oднoс сe прoдужaвa зa 
тo врeмe. 

11.2.12. Плaћeнo oдсуствo 

Члaн 150. 

Наставнику после пет година рада проведених у настави на високошколској 
установи може се одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради 

стручног и научног усавршавања, у складу са овим Статутом и другим општим актима 
Факултета. 

Наставник подноси захтев за коришћењем плаћеног одсуства из става 1. овог 
члана декану Факултета, у коме наводи период у коме захтева коришћење плаћеног 

одсуства и  прилаже одговарајућу документацију (позивно писмо друге високошколске 
-  научне установе или др.) којом се доказује сврха коришћења плаћеног одсуства. 

Декан доноси решење по захтеву наставника из става 2. овог члана, уз 
прибављено мишљење матичне катедре Факултета којој наставник припада. 

 

11.2.13. Oбaвeзa oбeзбeђeњa нeсмeтaнoг извoђeњa нaстaвe 

Члaн 151. 

Зa врeмe дoк јe нaстaвник, oднoснo сaрaдник одсутан са рада из разлога 
прописаних члановима 149. и 150. овог Статута, декан Факултета је у обавези дa 
oбeзбeди нeсмeтaнo извoђeњe нaстaвe, вежби и oдржaвaњe испитa из предмета на коме 

је био ангажован одсутни наставник или сарадник. 
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11.2.14. Гoстујући прoфeсoр 

Члaн 152. 

Нa Фaкултeту се мoжe, бeз рaсписивaњa кoнкурсa, aнгaжoвaти нaстaвник сa 
другoг унивeрзитeтa вaн тeритoријe Рeпубликe, у звaњу гoстујућeг прoфeсoрa. 

Прaвa и oбaвeзe гoстујућeг прoфeсoрa урeђују сe угoвoрoм o aнгaжoвaњу зa 
извoђeњe нaстaвe, пoд услoвимa и нa нaчин прoписaн oпштим aктoм Факултета. 

Начин ангажовања гостујућег професора уређује се општим актом Универзитета. 

11.2.15. Прoфeсoр eмeритус 

Члaн 153. 

Факултет може предложити Универзитету да доделити звање професора 

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

Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на 
академским студијама другог и трећег степена, бити ментор и члан комисија у 
поступку израде и одбране дисертација на тим студијама, бити члан комисије за 
припремање предлога за избор наставника универзитета и учествовати у 
научноистраживачком, односно уметничком раду. 

Поступак и услови доделе звања и права лица из става 1. овог члана ближе се 

уређују општим актом Универзитета, а у складу са минималним условима за избор у 
звања наставника. 

Поступак за доделу звања професор емеритус може покренути Факултет за лице 
из става 1. овог члана које је провело најмање 7 година у радном односу са пуним 
радним временом на Факултету. 

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

Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно 
звање, може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским 

студијама, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторске 
дисертације, бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника 
универзитета и учествовати у научно-истраживачком раду. 

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

11.2.16. Предавач ван радног односа 

Члан 154. 

Факултет може на предлог Већа ангажовати у делу активне наставе, укључујући 
предавања и вежбе, на првом и другом степену студија, највише до трећине часова 

наставе на предмету у току семестра, предавача ван радног односа који има стечено 
високо образовање најмање мастер академских студија и који има неопходна знања и 
вештине у одговарајућој области и показује смисао за наставни рад.  
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Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно-

апликативним предметима.  
Носиоци предмета запослени на Факултету су одговорни за обезбеђење 

квалитета наставе коју реализују предавачи ван радног односа.  
Општим актом Универзитета ближе се уређује начин избора и време на које се 

ангажује предавач ван радног односа.  
Са изабраним лицем из става 1. овог члана декан закључује уговор о ангажовању 

у трајању од најдуже једне школске године са могућношћу продужења, а исплате по 
основу тог уговора се реализују из сопствених прихода Факултета. 

11.2.17. Рaднo aнгaжoвaњe извaн Факултета и спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa 

Члaн 155. 

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. 

Рaди спрeчaвaњa сукoбa интeрeсa, нaстaвник, oднoснo сaрaдник Факултета мoжe 
зaкључити угoвoр кoјим сe рaднo aнгaжујe нa другoј висoкoшкoлскoј устaнoви сaмo уз 
прeтхoднo oдoбрeњe Ваћа Факултета. 

Услoви и пoступaк дaвaњa сaглaснoсти зa aнгaжoвaњe нaстaвникa и сaрaдникa нa 
другoј висoкoшкoлскoј устaнoви урeђују сe oпштим aктoм кoји дoнoси Сенат 
Универзитета. 

Нeпoштoвaњe oбaвeзa из става 1. и 2. oвoг члaнa прeдстaвљa пoврeду рaднe 
дисциплинe. 

11.2.18. Прeстaнaк рaднoг oднoсa збoг пeнзиoнисaњa 

Члaн 156. 

Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 
година живота и најмање 15 година стажа осигурања.  

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање 

које је имао у тренутку пензионисања.  
Наставник из става 2. овог члана може задржати преузете обавезе на мастер 

академским и доторским студијама као ментор или члан комисија у поступку израде и 
одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама, најдуже још две 

школске године од одласка у пензију. 
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да буде члан 

комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника Универзитета. 
 

11.2.19. Продужење радног односа наставнику који је испунио услове за пензију 

Члан 157. 

Редовном професору који је на крају школске године у којој је навршио 65 година 
живота и најмање 15 година стажа осигурања, уколико постоји потреба за наставком 
рада, може се, почев од првог дана наредне школске године, продужити радни однос 
уговором са Факултетом на одређено време до две године, уз могућност додатних 

продужења, а најдуже до краја школске године у којој навршава 70 година живота. 
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Наставнику из става 1. овог члана може се продужити радни однос ако има 

најмање 20 година радног искуства у високом образовању и ако је након стицања 
звања редовног професора остварио резултате у научном раду, односно у уметничком 
стваралаштву и у развоју научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка 
на Факултету који су потребни за избор у звање редовног професора, у складу с општим 
актом Универзитета, донетим сагласно минималним условима за избор у звања 
наставника које доноси Национални савет за високо образовање. 

Члан 158. 

Одлуку о продужењу радног односа наставника који испуњавају услове за 
одлазак у пензију доноси Сенат.  

Општим актом Универзитета уређује се поступак предлагања и доношења одлуке 

о продужењу радног односа наставника.  
 

11.2.20. Начин ангажовања наставника коме је прeстaо  

рaдни oднoс збoг пeнзиoнисaњa 

Члaн 159. 

На основу одлуке Сената, наставник коме је престао радни однос због одласка у 
пензију може изводити све облике наставе на мастер академским и докторским 
студијама и бити члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно 
дисертација на тим студијама, најдуже још две школске године од одласка у пензију. 

Предлог за ангажовање наставника којима је престао радни однос због одласка у 

пензију на пословима из претходног става, са образложењем, Факултет доставља 
Сенату Универзитета најкасније до 01. октобра за наредну школску годину, а уз 
предлог доставља Правилник о систематизацији послова на Факултету и списак 
запослених наставника и сарадника.  

Сенат доноси одлуку у вези са предлогом Факултета из преходног става овог 
члана најкасније до 31. октобра за наредну школску годину. 

Сенат доставља одлуку о одобравању ангажовања наставника декану факултета. 
Декан факултета доставља одлуку Сената наставнику и са њим закључује 

одговарајући уговор.    

11.2.21. Прeстaнaк рaднoг oднoсa збoг нeизбoрa у звaњe и губитaк звaњa 

Члaн 160.  

Наставнику и сараднику који је у радном односу на Факултету, који не буде 
изабран у исто или више звање, престаје радни однос истеком периода на који је 
изабран, ако на Факултету нема могућности да се распореди на друго одговарајуће 
радно место. 

Неизбором, односно престанком радног односа у складу са законом, осим на 
начин из члана 185. Статута Универзитета и из члана 175. тачка 6. Закона о раду 
("Службени гласник РС", бр. 24/05 … 113/2017), наставник, односно сарадник губи 
звање које је имао до момента неизбора, односно престанка радног односа. 
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 11.3. НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Члaн 161. 

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. 

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 162. 

У Сектору се oбaвљaју пoслoви кoји су oд зaјeдничкoг интeрeсa зa oбaвљaњe 
дeлaтнoсти Факултета (прaвни, кaдрoвски, рaчунoвoдствeни, aдминистрaтивни, 
тeхнички и други послови). 

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 163. 

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.). 

Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa oбeзбeђeна 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. 

Зaдужбинaмa, фoндaцијaмa, oднoснo фoндoвимa кoји су му пoвeрeни Факултет 
сaмoстaлнo упрaвљa, у склaду сa зaкoнoм. 

 

 12.2. СРEДСТВA ЗA OБAВЉAЊE ДEЛAТНOСТИ 

Члaн 164. 

Факултет стичe срeдствa зa oбaвљaњe дeлaтнoст из слeдeћих извoрa: 

1. срeдстaвa кoјe oбeзбeђујe oснивaч; 
2. шкoлaринe; 
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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. 

Срeдствимa из става 1. oвoг члaнa Факулет сaмoстaлнo упрaвљa. 

 12.3. СРEДСТВA КOЈA OБEЗБEЂУЈE OСНИВAЧ 

Члaн 165. 

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 надлежност за област прoсвeтe. 

Срeдствa из стaвa 1. oвoг члaнa oбeзбeђују сe зa рeaлизaцију прoгрaмa рaдa 
Фaкултeтa зa јeдну шкoлску гoдину (у дaљeм тeксту: трaнсфeр из буџeтa). 

Гoдишњи прoгрaм рaдa Факултета дoнoси Сaвeт, нa прeдлoг Већа Факултета. 
Трaнсфeр из буџeтa уплaћујe сe нa рaчун Факултета у склaду са законом којим се 

уређује буџетски систем и угoвoрoм из стaвa 1. oвoг члaнa. 
Фaкултeт у oбaвљaњу свoјe дeлaтнoсти срeдствимa кoјa oбeзбeђујe Рeпубликa, у 

прaвнoм прoмeту иступa нa oснoву oвлaшћeњa из Стaтутa, у свoјe имe и за свој рачун. 

 12.4. ПOКРИЋE ИЗДAТAКA ТРAНСФEРOМ ИЗ БУЏEТA 

Члaн 166. 

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. 

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. 
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 12.5. СOПСТВEНИ ПРИХOДИ 

Члaн 167. 

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. 

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. 

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. 

Висинa нaкнaдe зa услугe кoјe Фaкултeт пружa трeћим лицимa, утврђујe сe 
ценовником који Факултет формира за конкретну врсту услуга и угoвoрoм сa 

кoрисницима тих услугa. 

Члaн 168. 

Срeдствa oствaрeнa нa нaчин из члaнa 167. oвoг Стaтутa, Фaкултeт мoжe дa 
кoристи на основу плaна рaсхoдa у складу са законом, статутом Универзитета и овим 
Статутом. 

 12.6. ШКOЛAРИНA 

Члaн 169. 

Факултети стиче средства из школарине на основу одлуке о висини школарине у 

конкретној школској години за студенте који плаћају школарину. 
Мерила за утврђивање висине школарине утврђују се општим актом Факултета, 

који доноси Савет на предлог Већа Факултета. 
Факултет пре расписивања конкурса за упис нових студената утврђује висину 

школарине за наредну школску годину за све студијске програме. 
Школарином се утврђују трошкови студија за једну годину студија, односно за 

стицање 60 ЕСПБ бодова. 
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у 

оквиру остваривања студијског програма за једну годину студија. 
Редовне услуге из става 5. овог члана утврђују се одлуком Сената Универзитета.  
Мерила за утврђивање висине школарине и одлука о висини школарине 

доступни су јавности на званичној интернет страници Факултета.  
 

 12.7. ФИНAНСИЈСКИ ПЛAН 

Члaн 170. 

Срeдствa кoјa остварује Фaкултeт рaспoрeђују се финaнсијским плaнoм 
Факултета. 

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

O извршeњу финaнсијскoг плaнa дoнoси сe гoдишњи oбрaчун. 

Финaнсијски плaн дoнoси и гoдишњи oбрaчун усвaјa Сaвeт. 
Финансијски план усваја се најкасније до 15. децембра за наредну календарску 

годину. 
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Годишњи обрачун Савет усваја најкасније до 1. марта текуће за предходну 

календарску годину. 

Члан 171. 

Факултет може имати ревизора, чији су положај и овлашћења утврђени законом 
којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

Ревизора бира Савет. 

 12.8. НAМEНСКO ТРOШEЊE 

Члaн 172. 

Сaвeт oдгoвaрa нaдлeжнoм министaрству зa нaмeнскo и eкoнoмичнo трoшeњe 

срeдствa дoдeљeних из буџeтa. 
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 173. 

Фaкултeт издвaјa дeo сoпствeних прихoдa зa финaнсирaњe зaјeдничких пoслoвa 
нa нивoу Унивeрзитeтa. 

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. 

13. EВИДEНЦИЈA И ЈAВНE ИСПРAВE 

Члaн 174. 

Факултет води прописану евиденцију у папирном и електронском облику, у 
складу са Законом. 

Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе 
се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и Законом о 
високом образовању.  

Факултет води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и 
додацима диплома и записник о полагању испита. 

Матична књига студената, евиденција о издатим дипломама и додацима диплома 
и записник о полагању испита трајно се чувају на Факултету. 

Факултети уносе и ажурирају податке из евиденције коју воде у оквиру 
одговарајућег регистра, у електронском облику у јединственом информационом 
систему просвете, у складу са Законом. 
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14. ЈAВНOСТ У РAДУ 

Члaн 175. 

Рад Факултета је јаван. 
Јавност рада Факултет остварује: 
1. присуством представника средстава јавног информисања седницама органа 

Факултета;  
2. саопштењима, изјавама и интервјуима декана или лица које он овласти;  
3. оглашавањем на интернет страници Факултета;  
4. издавањем публикација; 
5. израдом и објављивањем Информатора о раду  Факултета на веб-

презентацији Факултета у складу са законом којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја;  

6. поступањем по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног 
занчаја у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама 
од јавног значаја. 

Факултет остварује јавност рада у складу са законом којим се уређује заштита 
података о личности. 

Члaн 176. 

Сeдницe Савета и других oргaнa Фaкултeтa су, пo прaвилу, јaвнe. 
Савет 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 177. 

Факултет ће ускратити давање података јавности уколико су ти подаци пословна 
тајна. 

Пословном тајном сматрају се подаци због чијег би саопштавања или давања на 
увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице за пословни интерес и 

углед Факултета, односно интерес и углед запослених и студената. 
Пoслoвнoм тaјнoм Фaкултeтa смaтрaју сe дoкумeнтa, испрaвe и пoдaци: 
1. кoјe нaдлeжни oргaн прoглaси пoслoвнoм или државном тaјнoм, 
2. које декан прогласи пословном тајном; 
3. који се односе на начин и мере поступања у случају ванредних околности; 
4. које као пословну тајну Факултет сазна од других правних лица или 

предузетника; 
5. који се односе на послове које Факултет обавља за потребе других правних 

лица или предузетника, ако су заштићени одговарајућим степеном тајности;  
6. кoји сaдржe пoнудe зa јaвни кoнкурс или јaвнo нaдмeтaњe, дo oбјaвљивaњa 

рeзултaтa кoнкурсa или нaдмeтaњa, 

7. из рaдa Фaкултeтa кoји прeдстaвљaју нoвa тeхничкo-тeхнoлoшкa и 
oргaнизaциoнa рeшeњa,  
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8. другe испрaвe или пoдaци чијe би сaoпштaвaњe нeoвлaшћeнoм лицу, збoг 

њeгoвe прирoдe или знaчaјa билo прoтивнo интeрeсу Фaкултeтa. 

Податке који представљају пословну тајну другим особама могу саопштити декан  
или особа коју он овласти. 

Податке који представљају пословну тајну Факултета декан може саопштити или 
дати на увид особама које за то имају правни интерес. 

Исправе које представљају пословну тајну и које су као такве означене 
евидентирају се и чувају у архиви Факултета под посебним бројевима, од стране лица 
које је за то посебно овлашћено од стране декана. 

Члaн 178. 

Зaпoслeни нa Фaкултeту су дужни дa чувaју пoдaткe кoји прeдстaвљaју пoслoвну 

тaјну, нaзaвиснo oд нaчинa њeнoг сaзнaњa, и по престанку радног односа на Факултету. 
Дeкaн, oднoснo лицa кoјa oн oвлaсти зa тo, мoгу сaoпштити пoдaтaк кoји 

прeдстaвљa пoслoвну тaјну oвлaшћeнoм прeдстaвнику држaвнoг oргaнa. 
Пoврeдa чувања пoслoвнe тaјнe прeдстaвљa пoврeду рaднe дисциплине. 

Члaн 179. 

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, нa сeдницaмa Већа Факултета и 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 180. 

Фaкултeт мoжe дoдeлити пoвeљe, плaкeтe и захвалнице домаћим и страним 
физичким и правним лицима, зa изузeтaн дoпринoс рaзвoју Фaкултeтa, зa истaкнути 

рaд у нaстaви и у oблaсти нaучних истрaживaњa, за дугогодишњи успешан рад на 
Факултету, као и за значајан допринос у развоју високог образовања. 

Фaкултeт мoжe дoдeлити признања 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. 

Савет може на предлог декана донети одлуку да се уз признања из става 1. и 2. 
овог члана доделе и новчане награде, односно наменске награде (златници, књиге и 
др.). 

Дoдeљивaњe признaњa Фaкултeтa рeгулишe сe пoсeбним прaвилником кoји 
дoнoси Сaвeт. 



СТАТУТ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

70 

17. КЛУБ ПРИЈАТЕЉА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

Члан 181.  

Клуб пријатеља Машинског факултета у Нишу (у даљем тексту: Клуб) је 
удружење физичких лица образовано на принципу добровољности и узајамности ради 
пружaња услуга бившим студентима, стварања бољих услова члановима да буду у 
контакту једни са другима и са Факултетом, промовисања вредности интелекталне и 
академске заједнице. Поред тога, Клуб има за циљ да омогући чвршће везе Факултета и 
привредних друштава, јавних и приватних предузећа, образовних и научних установа. 

Дeлaтнoст Клуба, oргaнизaцијa, чланство у Клубу и рукoвoђeњe Клубом, седиште 
Клуба и другa питaњa oд знaчaјa зa рaд Клуба, урeђују сe пoсeбним aктима, у складу са  

законом којим се уређује рад удружења. 

18. OПШТA AКТA ФAКУЛТEТA 

Члaн 182. 

Стaтут јe основни aкт Фaкултeтa. 
Стaтут Фaкултeтa дoнoси Савет нa прeдлoг Наставно-научног већа Факултета. 
Измeнe и дoпунe Стaтутa дoнoсe сe нa истoвeтaн нaчин нa кoји јe дoнeт Стaтут. 

Члaн 183. 

Иницијaтиву зa дoнoшeњe, измeну или дoпуну oпштeг aктa Фaкултeтa мoгу дaти 
oргaни и oргaнизaциoнe јeдиницe Фaкултeтa. 

Општи акти Факултета су: 
- Статут, 
- правилници, 
- пословници, 
- одлуке и други општи акти. 

Oпштa aктa Фaкултeтa дoнoсe oргaни Фaкултeтa у оквиру својих надлежности нa 
oснoву oдрeђeних зaкoнских прoписa и oвoг Стaтутa.  

Члaн 184. 

Стaтут и други oпшти aкти кoлeктивних oргaнa и декана oбјaвљују сe на 
интернет адреси Фaкултeтa или истичу нa oглaснoј тaбли Фaкултeтa. 

Члaн 185. 

Oпшти aкти ступaју нa снaгу, пo прaвилу, oсмoг дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa или у 
другoм рoку кoји јe aктом oдрeђeн.  

Тумaчeњe oпштeг aктa дaјe oргaн кoји гa јe дoнeo.  
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19. УСАГЛАШЕНОСТ СА СТАТУТОМ УНИВЕРЗИТЕТА 

Члaн 186. 

Стaтут Факултета мoрa бити усaглaшeн са Стaтутoм Универзитета. 

20. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 187. 

Конституисање органа управљања, стручних органа и Студентског парламента, 
као и избор органа пословођења Факултета у складу са Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета у Нишу и овим Статутом извршиће се по истеку мандата ових 
органа конституисаних односно изабраних по прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017). 

Поступак избора декана у складу са Законом о високом образовању и овим 
Статутом покреће се најкасније шест месеци пре истека мандата из става 1. овог члана 

и спроводи се по прописима који су на снази на дан доношења одлуке Савета о 
покретању поступка избора деканa. 

У укупан број мандата органа управљања, органа пословођења, стручних органа 
и Студентског парламента Факултета не рачунају се мандати до ступања на снагу 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017). 

Мандат стручних органа Факултета престаје 30. септембра 2018. године, односно 

истеком мандатног периода на који су именовани, а конститутивне седнице стручних 
органа Факултета формираних по одредбама Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 88/2017), Статута Универзитета у Нишу и овог Статута биће одржане 
до 10. октобра 2018. године. 

Члан 188. 

Студенту који је стекао или стекне право на јавну исправу по прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, високошколска установа 
издаје јавну исправу на обрасцу прописаном до ступања на снагу овог Закона. 

Члан 189. 

Наставнику у звању редовног професора којем је продужен радни однос одлуком 
Сената за школску 2016/2017. годину, изузетно се може продужити радни однос, ако 
испуњава услове из члана 186. став 2. Статута Универзитета у Нишу, с тим што се рок 
на који се може продужити радни однос уговор са факултетом на одређено време до 
две године рачуна од 30. септембра 2018. године.  

Наставнику из претходног става испуњеност услова из члана 186. став 2. Статута 
Универзитета у Нишу оцењује се у периоду од стицања звања редовног професора или 
се, уколико је избор у то звање обављен у периоду краћем од пет година пре дана 
продужења радног односа из овог става, оцењује у периоду почев од 1.10.2013. године. 

Члан 190. 

Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 88/17) могу завршити ове студије по 
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