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Псниваш Факултета 

Члан 3.  

Факултет је пснпван Закпнпм п псниваоу Технплпщкпг факултета у Нпвпм Саду („Сл. 
гласник Нарпдне Републике Србије", бр. 30/59) и уписан у судски регистар Окружнпг 
привреднпг суда у Нпвпм Саду  УС  бр.107/65. 

Права псниваша Факултета пп пснпву ппверених ппслпва врщи Аутпнпмна Ппкрајина 
Впјвпдина, у складу са закпнпм. 

Назив Факултета 

Члан 4.  

Назив Факултета је: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад. 
Факултет има и скраћени назив: ТФ НС. 
Назив Факултета на енглескпм језику је: University of Novi Sad, Faculty of Technolпgy Novi 

Sad. 
Скраћени назив Факултета на енглескпм језику је: FoT NS. 
Одлукпм Савета Факултета утврдиће се службени превпд назива Факултета на језик и 

писмп наципналних заједница, у складу са закпнпм. 

Седищте Факултета 

Члан 5.  
Седищте Факултета је у Нпвпм Саду, Булевар цара Лазара бр. 1.  
 

Прпмена назива и седищта Факултета 
 

Члан 6.  
Факултет мпже прпменити назив, седищте и статус у складу са Закпнпм, Статутпм 

Универзитета и Статутпм. 
Предлпг пдлуке п прпменама из става 1. пвпг шлана дпнпси Савет Факултета.  

Заступаое и представљаое Факултета 

Члан 7.  

Декан Факултета заступа и представља Факултет и пптписује акта Факултета са 
непгранишеним пвлащћеоима. 

Декана Факултета у оегпвпм пдсуству замеоује прпдекан кпјег декан Факултета 
пвласти. 

Декан Факултета пунпмпћјем пдређује садржај, пбим и време трајаоа пвлащћеоа. 
Декан Факултета мпже ппсебнпм пдлукпм, пднпснп пунпмпћјем, пренети ппједина 

пвлащћеоа за заступаое на другп лице. 
Пунпмпћник је дужан да ппступа у складу са пвлащћеоима пдређеним закпнпм, 

Статутпм и пдлукама пргана Факултета. 
У слушају када декан Факултета, услед привремене спрешенпсти за рад дуже пд 6 

месеци, није у мпгућнпсти да пбавља свпју дужнпст, Савет Факултета мпже именпвати 
врщипца дужнпсти декана Факултета из реда прпдекана. 

Врщипцу дужнпсти декана Факултета пва функција престаје када изабрани декан 
ппнпвп буде у мпгућнпсти да пбавља свпју дужнпст. 



Статут Технолошког факултета Нови Сад 

3 

Пешат и щтамбиљ Факултета 

Члан 8.  

Факултет има два пешата: 
1. Пешат прешника 50 mm је пкруглпг пблика са исписаним текстпм: „Република Србија 

- Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина - Универзитет у Нпвпм Саду - Технплпщки факултет 
Нпви Сад". Текст је исписан на српскпм језику ћирилишким писмпм и на мађарскпм, 
слпвашкпм и русинскпм језику, пдгпварајућим писмима. Текст пешата исписује се у 
кпнцентришним кругпвима пкп грба Републике Србије, у складу са закпнпм. Кпристи 
се за пверу јавних исправа и других аката кпјима се пдлушује и службенп пбраћа 
другим правним и физишким лицима; 

2. Пешат прешника 25 mm је пкруглпг пблика са исписаним текстпм: „Република Србија 
- Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина - Универзитет у Нпвпм Саду - Технплпщки 
факултет". У дну пешата уписанп је седищте Факултета - Нпви Сад. Текст пешата 
исписује се у кпнцентришним кругпвима пкп грба Републике Србије, у складу са 

закпнпм. Кпристи се у слушајевима у кпјима је оегпва упптреба ппдеснија. 
Факултет мпже имати вище примерака пешата из става 1. пвпг шлана кпји мпрају бити 

истпветни пп садржини и велишини. 
Сваки примерак пешата пбележава се редним римским брпјем кпји се ставља између 

грба Републике Србије и седищта Факултета. 

Члан 9.  

Факултет има свпј щтамбиљ. 
Штамбиљ је правпугапнпг пблика, 55x35 mm и садржи текст исписан на српскпм језику, 

ћирилишким писмпм: „Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад, Брпј, 
Дана". 

Штамбиљ се кпристи за завпђеое и пријем аката. 
Ппсебним актпм кпји дпнпси декан Факултета пдредиће се лице кпје је пдгпвпрнп за 

упптребу и шуваое пешата и щтамбиља, брпј примерака пешата, пднпснп врста и брпј 
щтамбиља. 

Пбележја Факултета 

Члан 10.  

Факултет има свпј знак и лпгптип. 
Садржина и упптреба знака и лпгптипа, и свих псталих графишких рещеоа визуелнпг 

идентитета Факултета уређују се ппсебним актпм. 

Дан Факултета 

Члан 11.  

Дан Факултета је 1. пктпбар. 
Данпм Факултета пбележава се гпдищоица оегпвпг псниваоа. 
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Аутпнпмија Факултета 

Члан 12.  

Аутпнпмија Факултета, у складу са Закпнпм, пбухвата правп на: 

1. предлагаое студијских прпграма; 
2. утврђиваое правила студија; 
3. уређеое унутращое прганизације; 
4. дпнпщеое статута и избпр пргана управљаоа и ппслпвпђеоа и Студентскпг 

парламента Факултета, у складу са Закпнпм; 
5. предлагаое избпра наставника и избпр сарадника; 

6. издаваое јавних исправа; 
7. распплагаое финансијским средствима, у складу са закпнпм; 
8. кприщћеое импвине, у складу са закпнпм; 
9. утврђиваое прпграма наушнпг рада и пдлушиваое п прихватаоу прпјеката; 
10.  пдлушиваое п међунарпднпј сарадои; 
11.  друга права кпја прпизилазе из дпбрих академских пбишаја. 

Права из става 1. пвпг шлана пстварују се уз ппщтпваое људских права и грађанских 
слпбпда и птвпренпсти према јавнпсти и грађанима. 

Прпстпр Факултета је неппвредив и у оега не мпгу улазити припадници пргана 
надлежнпг за унутращое ппслпве без дпзвпле декана Факултета, псим у слушају угрпжаваоа 
ппщте сигурнпсти, живпта, телеснпг интегритета, здравља или импвине. 

Чланпви универзитетске академске заједнице и академске слпбпде 

Члан 13.  

Чланпви универзитетске академске заједнице су: наставници, сарадници, истраживаши, 
студенти и ненаставнп пспбље. 

Узајамнпст и партнерствп свих припадника универзитетске академске заједнице је 
принцип на пснпву кпјег делује Факултет. 

Академске слпбпде на Факултету су: 
1. слпбпда свакпг шлана универзитетске академске заједнице у наушнпистраживашкпм   

раду, укљушујући слпбпду пбјављиваоа и јавнпг представљаоа наушних и 

уметнишких резултата, уз ппщтпваое права интелектуалне свпјине; 
2. слпбпда избпра студијских прпграма; 
3. слпбпда избпра метпда интерпретације наставних садржаја. 
Чланпви универзитетске академске заједнице дужни су да наведу када јавнп наступају 

у име Факултета. 
Чланпви универзитетске академске заједнице дужни су да унутар Факултета делују 

пплитишки неутралнп, без истицаоа пплитишких ставпва. 
На Факултету није дпзвпљенп прганизпваое или делпваое пплитишких странака, нити 

пдржаваое скуппва или прганизпваое других пблика делпваоа кпји у пснпви имају 
пплитишке или странашке циљеве. 

На Факултету није дпзвпљенп верскп прганизпваое или делпваое псим пбележаваоа 
верских празника, у складу са закпнпм. 

Наушнпистраживашка делатнпст заснива се на слпбпди и аутпнпмији 
наушнпистраживашкпг рада. 

Наушни и уметнишки рад је слпбпдан и не ппдлеже никаквим пгранишеоима, псим пних 
кпји прпизилазе из ппщтпваоа стандарда науке, из етишнпсти у наушнпистраживашкпм раду, 
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из неппхпднпсти защтите људских права и из неппхпднпсти защтите живптне средине. 
Наушни рад ппдлеже наушнпј критици. 
Слпбпда наушнпг рада пгледа се у слпбпди избпра наушнп признатих метпда 

истраживаоа, слпбпди пбјављиваоа и представљаоа наушних резултата, кап и у слпбпди 
избпра метпда интерпретације наушнпистраживашких дпстигнућа. 

Факултет мпже ступати у заједнице и друге пблике удруживаоа са другим факултетима, 
наушним, уметнишким и пбразпвним институцијама у земљи и инпстранству, п шему пдлуку 
дпнпси Савет Факултета. 

ДЕЛАТНПСТ ФАКУЛТЕТА 

Члан 14.  

Факултет, кап виспкпщкплска устанпва, у пбављаоу свпје делатнпсти пбједиоује 
пбразпвну, наушнпистраживашку, струшну и инпваципну делатнпст, кап кпмппненте 
јединственпг прпцеса виспкпг пбразпваоа. 

У пквиру делатнпсти виспкпг пбразпваоа, Факултет пбавља наушнпистраживашку, 
експертскп-кпнсултантску, издавашку делатнпст и друге ппслпве кпјима се кпмерцијализују 
резултати наушнпг и истраживашкпг рада, ппд услпвпм да се тим ппслпвима не угрпжава 
квалитет наставе и наушнпг, пднпснп струшнпг рада. 

У циљу кпмерцијализације наушних резултата и прпналазака, Факултет мпже бити 
псниваш привреднпг друщтва, при шему пстварену дпбит кпја му припада мпже кпристити 
искљушивп за унапређеое делатнпсти Факултета. 

Факултет пстварује пснпвну делатнпст према класификацији делатнпсти 
разврстанихкап: 

1. виспкп пбразпваое - щифра 85.4; 
2. виспкп пбразпваое - щифра 85.42; 
3. псталп пбразпваое - щифра 85.5; 
4. псталп пбразпваое - щифра 85.59; 
5. ппмпћне пбразпвне делатнпсти - щифра 85.60; 
6. издавашке делатнпсти - щифра 58; 
7. издаваое коига, шаспписа и друге издавашке делатнпсти - щифра 58.1; 
8. издаваое коига - щифра 58.11; 
9. издаваое шаспписа и перипдишних издаоа - щифра 58.14; 

10. пстала издавашка делатнпст - щифра 58.19; 
11. делатнпст библиптека и архива - щифра 91.01; 

12. технишкп испитиваое и анализе - щифра 71.2; 
13. инжеоерске делатнпсти и технишкп саветпваое - щифра 71.12; 
14. наушнп истраживаое и развпј - щифра 72; 
15. истраживаое и експериментални развпј у прирпдним и технишкп-технплпщким 

наукама - щифра 72.1; 
16. истраживаое и експериментални развпј у биптехнплпгији - щифра 72.11; 
17. истраживаое и развпј у псталим прирпдним и технишкп-технплпщким наукама - 

щифра 72.19; 
18. пстале струшне, наушне и технишке делатнпсти - щифра 74.90; 
19. изнајмљиваое властитих или изнајмљених некретнина и управљаое оима - щифра 

68.20; 
20. прерада и кпнзервисаое меса - щифра 10.11; 
21. пстала прерада и кпнзервисаое впћа и ппврћа - щифра 10.39; 
22. прпизвпдоа уља и масти - щифра 10.41; 
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23. прерада млека и прпизвпдоа сирева - щифра 10.51; 
24. прпизвпдоа млинских прпизвпда, скрпба и скрпбних прпизвпда - щифра 10.6; 
25. прпизвпдоа щећера - щифра 10.81; 
26. прпизвпдоа какапа, шпкпладе и кпндитпрских прпизвпда - щифра 10.82; 
27. прпизвпдоа псталих прехрамбених прпизвпда - щифра 10.89; 
28. прпизвпдоа пића - щифра 11.00; 
29. прпизвпдоа вина пд грпжђа - щифра 11.02; 
30. прпивпдоа пића и псталих впћних вина - щифра 11.03; 
31. прпизвпдоа псталих недестилпваних ферментисаних пића - щифра 11.04; 
32. прпизвпдоа пива - щифра 11.05; 
33. прпизвпдоа слада - щифра 11.06; 
34. прпизвпдоа дрвне амбалаже - щифра 16.24; 
35. услуге припреме за щтампу - щифра 18.13; 
36. коигпвезашке и српдне услуге - щифра 18.14; 
37. прпизвпдоа деривата нафте - щифра 19.20; 
38. прпизвпдоа пластишних маса у примарним пблицима - щифра 20.16; 
39. прпизвпдоа синтетишкпг каушука у примарним пблицима - щифра 20.17; 
40. прпизвпдоа бпја, лакпва и слишних премаза, графишких бпја и китпва - щифра 20.30; 
41. прпизвпдоа етеришних уља - щифра 20.53; 
42. прпизвпдоа псталих хемијских  прпизвпда - щифра 20.59; 
43. прпизвпдоа фармацеутских препарата -щифра 21.20; 
44. прпизвпдоа прпизвпда пд гуме - щифра 22.1; 
45. прпизвпдоа прпизвпда пд пластике - щифра 22.2; 
46. санација, рекултивација и друге услуге у пбласти управљаоа птпадпм - щифра 39.00; 
47. специјализпванп ппсредпваое у прпдаји ппсебних прпизвпда - щифра 46.18; 
48. ппсредпваое у прпдаји разнпврсних прпизвпда - щифра 46.19; 
49. тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама - щифра 47.61; 
50. тргпвина на малп нпвинама и канцеларијским материјалпм у специјализпваним 

прпдавницама - щифра 47.62; 
51. пстала тргпвина на малп нпвим прпизвпдима у специјализпваним прпдавницама - 

щифра 47.78; 
52. делатнпст рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката - щифра 56.10; 
53. пстале услуге припремаоа и ппслуживаоа хране - щифра 56.29; 
54. услуге припремаоа и ппслуживаоа пића - щифра 56.30; 
55. издаваое псталих спфтвера - щифра 58.29; 
56. рашунарскп прпграмираое - щифра 62.01; 

57. кпнсултантске делатнпсти у пбласти инфпрмаципне технплпгије - щифра 62.02; 
58. управљаое рашунарскпм ппремпм - щифра 62.03; 
59. пстале услуге инфпрмаципне технплпгије - щифра 62.09; 
60. правни ппслпви - щифра 69.10; 
61. делатнпст кпмуникација и пднпса с јавнпщћу - щифра 70.21; 
62. кпнсултантске активнпсти с ппслпваоем и псталим управљаоем - щифра 70.22; 
63. делатнпст рекламних агенција - щифра 73.11; 
64. медијскп представљаое - 73.12; 
65. истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг моеоа - щифра 73.20; 
66. пстале струшне, наушне и технишке делатнпсти - щифра 74.90; 
67. лизинг интелектуалне свпјине и слишних прпизвпда, аутпрских дела и предмета 

српдних права - щифра 77.40; 
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68. кпмбинпване канцеларијскп-административне услуге - щифра 82.11; 
69. фптпкппираое, припремаое дпкумената и друга специјализпвана канцеларијска 

ппдрщка - щифра 82.19; 
70. прганизпваое састанака и сајмпва - щифра 82.30; 
71. пстале услужне активнпсти ппдрщке ппслпваоу - щифра 82.99; 
72. защтита и пдржаваое неппкретних културних дпбара, културнп-истпријских 

лпкација, зграда и слишних туристишких сппменика - щифра 91.03; 
73. прпизвпдоа псталих пснпвних прганских хемикалија –щифра 20.14. 

Делатнпст Факултета се пстварује на Факултету или ван прпстприја Факултета у складу 
са Закпнпм, Статутпм и Дпзвплпм за рад. 

Делатнпст виспкпг пбразпваоа 

Члан 15.  

Делатнпст виспкпг пбразпваоа пстварује се крпз академске и струкпвне студије на 
пснпву акредитпваних студијских прпграма за стицаое виспкпг пбразпваоа. 

Прпцес виспкпг пбразпваоа на Факултету пбавља се у складу са Закпнпм, Статутпм 
Универзитета, актима Факултета и Дпзвплпм за рад. 

Образпвна делатнпст се пстварује на пснпву акредитпваних студијских прпграма 
усклађених са стандардима кпје утврђује Наципнални савет за виспкп пбразпваое. 

Студијске прпграме дпнпси Сенат Универзитета на предлпг Наставнп-наушнпг већа 
Факултета. 

Факултет прганизује сталнп струшнп пбразпваое и усаврщаваое, курсеве и летое 
щкпле крпз разлишите прпграме. 

Члан 16.  

Факултет мпже да извпди наставу за други факултет из студијских ппдрушја, пднпснп 
наставних предмета кпји су заступљени у студијскпм прпграму за кпје Факултет има Дпзвплу 
за рад, а у складу са Статутпм и ппщтим актпм Универзитета. 

Факултет мпже ппверити извпђеое наставе другпм факултету из студијских ппдрушја, 
пднпснп наставних предмета за кпје Факултет има акредитпване студијске прпграме, а у 
складу са Статутпм и ппщтим актпм Универзитета. 

Факултет мпже прганизпвати студије из наушних пбласти у кпјима пстварује студијске 
прпграме у сарадои са другим универзитетпм и факултетпм кпји има дпзвплу за рад за 
пдгпварајући студијски прпграм ради стицаоа заједнишке диплпме. 

Факултет мпже прганизпвати студије из наушних пбласти у кпјима пстварује студијске 
прпграме у сарадои са страним универзитетпм, факултетпм или међунарпднпм 
прганизацијпм у складу са Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм. 

Факултет мпже пснпвати виспкпщкплску јединицу изван свпг седищта, без свпјства 
правнпг лица, у складу са Закпнпм и Статутпм Универзитета. 

Наушнпистраживашка делатнпст 

Члан 17.  

Факултет пбавља наушнпистраживашки рад у циљу развпја науке и стваралащтва, 
унапређеоа делатнпсти виспкпг пбразпваоа, пднпснп унапређиваоа квалитета наставе, 
усаврщаваоа наушнпг ппдмлатка, увпђеоа студената у наушнпистраживашки рад и ствараоа 

материјалних услпва за рад и развпј Факултета. 
Наушнпистраживашки рад пстварује се крпз пснпвна, примеоена и развпјна 



Статут Технолошког факултета Нови Сад 

8 

истраживаоа, у складу са важећим Закпнпм п науци и истраживаоима. 
Наушнпистраживашки рад реализује наставнп и наушнп пспбље Факултета у складу са 

Закпнпм, Закпнпм п науци и истраживаоима, актима Универзитета и Факултета. 
У реализацији наушнпистраживашкпг рада мпгу да ушествују и студенти мастер 

академских и дпктпрских академских студија. 

Инпваципна делатнпст 

Члан 18.  

Факултет пбавља инпваципну делатнпст у циљу примене наушних сазнаоа, технишких и 
технплпщких знаоа, инвентивнпсти и прпналазащтва у функцији ствараоа и примене нпвих 

и ппбпљщаних прпизвпда, технплпгија, прпцеса и услуга и оихпве кпмерцијализације, у 
складу с пптребама тржищта и на пснпву ппсебнпг закпна. 

У циљу кпмерцијализације резултата наушнпистраживашкпг рада Факултет мпже бити 
псниваш наушних института, инпваципних центара, центара изузетних вреднпсти, центара за 
трансфер технплпгија, ппслпвнп-технплпщких инкубатпра, наушнп-технплпщкпг парка и 
других прганизација за пбављаое инпваципне делатнпсти и пружаое инфраструктурне 
ппдрщке за развпј инпвација и кпмерцијализацију резултата истраживаоа, у складу са 
Закпнпм. 

Инпваципна делатнпст се ближе уређује ппщтим актпм Факултета, у складу са Закпнпм 
и актима Универзитета. 

Издавашка делатнпст 

Члан 19.  

Факултет издаје наушне и струшне публикације (учбенике, практикуме, збирке задатака, 
мпнпграфије, шаспписе и др.) из делпкруга свпје делатнпсти. 

Факултет пбавља издавашку делатнпст у складу са закпнпм кпји уређује издавашку 
делатнпст и ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

ПРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Члан 20.  

Организаципне јединице Факултета су: 
1. Деканат; 
2. Катедре; 
3. Лабпратприје; 
4. Сертификаципнп телп; 

5. Интерна ревизија; 
6. Струшне службе. 

Члан 21.  

Факултет мпже пснпвати, пднпснп прганизпвати и друге прганизаципне јединице: 
департмане, развпјнп-прпизвпдне центре, истраживашкп-развпјне центре, инпваципне 
центре, и другп, у складу са Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм. 

 
Члан 22.  

Факултет или оегпв прганизаципни деп мпгу стећи статус центра изврснпсти са 
статуспм изузетних вреднпсти у складу са закпнским прпписима и актима Универзизтета и 
Факултета. 
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ДЕКАНАТ 

Члан 23.  

Деканат је ппслпвпдна прганизаципна јединица Факултета у функцији реализације 
ппслпва декана Факултета и прпдекана. 

Деканат  шине декан Факултета и прпдекани. 
Деканатпм  управља декан Факултета. 
Деканат кппрдинира радпм свих прганизаципних јединица Факултета у циљу 

реализације ппслпвних активнпсти Факултета и спрпвпђеоа пдлука декана Факултета, 
Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Савета Факултета. 

Деканат има следеће надлежнпсти: 
1. предлаже пдлуке, ппщте и друге акте Наставнп-наушнпм већу и Савету Факултета; 
2. пдлушује п инвестиципним улагаоима за унапређеое делатнпсти наставе, науке и 

сарадое са привредпм; 
3. рещава и друга питаоа пп пснпву надлежнпсти дефинисаних актима Факултета. 

Одлуке Деканата пптписује декан Факултета или један пд прпдекана кпјег декан 
Факултета пвласти. 

Кплегијум Факултета 

Члан 24.  

Декан Факултета сазива Кплегијум Факултета кап саветпдавнп телп ради разматраоа 
ппјединих питаоа пд знашаја за рад Факултета. 

Кплегијум Факултета шине декан Факултета, прпдекани, председник Савета Факултета, 
щефпви катедри, рукпвпдипци лабпратприја и секретар Факултета. 

У раду Кплегијума Факултета мпгу пп пптреби ушествпвати и друга лица схпднп 
питаоима кпја се разматрају. 

КАТЕДРЕ 

Члан 25.  

Катедра је наставнп-наушна прганизаципна јединица Факултета у функцији развпја ужих 
наушних пбласти и предмета кпје припадају катедри. 

Катедру шине наставници (дпценти, ванредни прпфеспри и редпвни прпфеспри), 
сарадници (сарадници у настави, асистенти и асистенти са дпктпратпм) и наставник странпг 
језика, кпјима је ппверена настава на предметима кпји припадају катедри. 

Наставници и сарадници мпгу бити шланпви самп једне катедре. 
Катедрпм рукпвпди щеф катедре. 
Катедра дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва катедре. 
Истраживаши у истраживашким и наушним зваоима су шланпви катедре у прпщиренпм 

саставу. 
Ненаставнп пспбље задуженп за технишкп-лабпратпријске ппслпве (технишари, 

лабпранти и др.) прганизаципнп припада катедрама, без права пдлушиваоа. 
Одлуку п шланпвима катедре дпнпси декан Факултета. 

Члан 26.  

На Факултету је прганизпванп 8 катедри: 
1. Катедра за ппщте инжеоерске дисциплине 
2. Катедра за примеоене и инжеоерске хемије 
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3. Катедра за хемијскп инжеоерствп 
4. Катедра за инжеоерствп угљенпхидратне хране 
5. Катедра за инжеоерствп кпнзервисане хране 
6. Катедра за биптехнплпгију и фармацеутскп инжеоерствп 
7. Катедра за нафтнп-петрпхемијскп инжеоерствп 
8. Катедра за инжеоерствп материјала 
Називи катедри из става 1.ташка 1-8. пвпг шлана на енглескпм језику су: 
1. Department of General Engineering Disciplines  
2. Department of Applied and Engineering Chemistry  
3. Department of Chemical Engineering  
4. Department of Carbohydrate Food Engineering  
5. Department of Food Preservation Engineering  
6. Department of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering  
7. Department of Oil and Petrochemical Engineering  
8. Department of Materials Engineering 
Ппсебним актпм кпји дпнпси Наставнп-наушнп веће Факултета утврђују се предмети 

кпји припадају катедрама из става 1. пвпг шлана. 

Шеф Катедре 

Члан 27.  

Катедрпм рукпвпди и седницама катедре председава щеф катедре у складу са Статутпм 
и ппщтим актима Факултета. 

Шефа катедре и заменика щефа катедре бира катедра из реда наставника катедре 
заппслених на Факултету са пуним радним временпм тајним гласаоем, већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва катедре. 

Одлука п избпру щефа катедре и заменика щефа катедре се дпставља декану Факултета 
у рпку пд 3 дана пд дана избпра. 

Мандат щефа катедре траје три гпдине. 
Шеф катедре ступа на дужнпст, пп правилу, 1. пктпбра. 
Шеф катедре и заменик щефа катедре мпгу бити разрещени и пре истека мандата пп 

ппступку и на нашин на кпји су изабрани. 
Заменик щефа катедре пбавља ппслпве щефа катедре за време оегпвпг пдсуства или 

спрешенпсти, са свим правима и пбавезама щефа катедре. 
Шеф катедре именује секретара катедре кпји пбавља административне ппслпве везане 

за рад катедре. 
Ппслпви и радни задаци щефа катедре су: 
1. пдгпвпран је за прганизацију рада катедре; 
2. пптписује и пдгпвара за ташнпст и истинитпст пдлука кпје је дпнела катедра; 
3. пстварује кпмуникацију и сарадоу са другим прганизаципним јединицама и 

прганима Факултета; 
4. пбавља и друге ппслпве пп налпгу декана Факултета и прпдекана. 

Надлежнпсти катедре 

Члан 28.  

Катедра има следеће надлежнпсти да предлаже: 
1. измене и дппуне студијских прпграма за кпје је надлежна; 
2. нпве студијске прпграме и кратке прпграме студија; 
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3. рукпвпдипце студијских прпграма за кпје је надлежна катедра; 
4. ппвераваое наставе на предметима кпји припадају катедри; 
5. рещаваое кадрпвских питаоа у вези са радпм катедре; 
6. прпдужеое раднпг пднпса наставника; 
7. кпмисију за писаое реферата п кандидатима за избпр у зваоа наставника, 

сарадника и истраживаша; 
8. кпмисију за приступнп предаваое кандидата за избпр у зваое дпцента; 
9. прпграме целпживптнпг ушеоа; 

10. представнике Факултета у телима и прганима управљаоа Факултета и 
Универзитета; 

11. даваое сагласнпсти за наушнп и струшнп усаврщаваое наставника, сарадника и 
истраживаша на другим виспкпщкплским и наушпистраживашким устанпвама у 
земљи и инпстранству; 

12. даваое сагласнпсти за раднп ангажпваое наставника, сарадника и истраживаша на 
другим щкплским и виспкпщкплским устанпвама; 

13. даваое сагласнпсти наставницима за кприщћеое плаћенпг и неплаћенпг пдсуства 
ради наушнпг и струшнпг усаврщаваоа дп једне щкплске гпдине; 

14. кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске 
дисертације и кпмисију за пцену и пдбрану урађене дпктпрске дисертације; 

15. кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме за израду магистарске тезе и специјалистишкпг 
рада и кпмисије за пцену и пдбрану урађене магистарске тезе и специјалистишкпг 
рада; 

16. рецензенте публикација шији је издаваш Факултет; 
17. издаваое публикација у пквиру издавашке делатнпсти Факултета. 

 
Катедра има следеће надлежнпсти да пдлушује п: 

1. избпру щефа катедре; 
2. представницима катедре у Наставнп-наушнпм већу Факултета; 
3. именпваоу ментпра и шланпва кпмисије за пдбрану заврщнпг рада студената на 

студијама првпг и другпг степена; 

4. ппслпвнику п раду катедре. 
Катедра дпнпси предлпге и пдлуке и п другим питаоима на захтев декана Факултета, 

Наставнп-наушнпг већа Факултета или Савета Факултета. 
У слушају да катедра не дпнесе предлпг или не пдлуши схпднп свпјим надлежнпстима из 

става 1. 2. и 3. пвпг шлана, предлпг или пдлуку мпже дпнети декан Факултета у циљу 
непметанпг прпцеса рада Факултета. 

Катедра спрпвпди прпверу квалитета реализпване наставе и разматра дпбијене 
резултате. 

Катедра у прпщиренпм саставу разматра реализпвану наставу у претхпднпм семестру, 
прпграме наушнпистраживашкпг рада и предлпге наушних и струшних скуппва. 

Члан 29 . 
Рад катедре се ближе уређује Ппслпвникпм п раду катедре. 
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ЛАБПРАТПРИЈЕ 

Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда 

 

Члан 30.  

За пбављаое делатнпсти технишких испитиваоа и анализе прехрамбених прпизвпда, и 

кпнсултантских услуга за ппбпљщаое квалитета прпизвпда и унапређеое технплпщкпг 
прпцеса прпизвпдое, а у циљу сарадое са привредпм, на Факултету се прганизује 
Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда. Скраћени назив Лабпратприје је 
PrehLabTF. 

Декан Факултета именује рукпвпдипца Лабпратприје из става 1. пвпг шлана из реда 
заппслених укљушених у рад Лабпратприје на перипд пд три гпдине. За рукпвпдипца 
Лабпратприје мпгу се именпвати лица кпја имају најмаое шетвпрпгпдищое искуствп у 
пбављаоу ппслпва у Лабпратприји. 

Рукпвпдилац Лабпратприје мпже бити разрещен и пре истека мандата пдлукпм декана 
Факултета. 

Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету 
Лабпратприје за испитиваое прехрамбених прпизвпда кпји се дпнпси уз претхпдну 
сагласнпст декана Факултета. 

Лабпратприја за амбалажу и пакпваое 

Члан 31.  

За пбављаое делатнпсти испитиваоа амбалажних материјала и амбалаже, намеоених 
за пакпваое прехрамбених и других прпизвпда, кпнсултантских услуга из пбласти амбалаже 
и прпцеса пакпваоа, кап и пбављаое ппслпва Именпванпг тела, а у циљу сарадое са 
привредпм, на Факултету се прганизује Лабпратприја за амбалажу и пакпваое. Скраћени 
назив Лабпратприје је AmbiPak. 

Декан Факултета именује рукпвпдипца Лабпратприје из става 1. пвпг шлана из реда 
заппслених укљушених у рад Лабпратприје на перипд пд три гпдине. За рукпвпдипца 
Лабпратприје мпгу се именпвати лица кпја имају најмаое шетвпрпгпдищое искуствп у 
пбављаоу ппслпва у Лабпратприји. 

Рукпвпдилац Лабпратприје мпже бити разрещен и пре истека мандата пдлукпм декана 
Факултета. 

Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету 
Лабпратприје за амбалажу и пакпваое кпји се дпнпси уз претхпдну сагласнпст декана 
Факултета. 

Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу 

Члан 32.  

За пбављаое испитиваоа материјала у културнпм наслеђу, и кпнсултантских услуга из 
пбласти испитиваоа материјала у културнпм наслеђу, а у циљу сарадое са привредпм, на 
Факултету се прганизује Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу. 
Скраћени назив Лабпратприје је HeritageLab. 

Декан Факултета именује рукпвпдипца Лабпратприје из става 1. пвпг шлана из реда 
заппслених укљушених у рад Лабпратприје на перипд пд три гпдине. За рукпвпдипца 
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Лабпратприје мпгу се именпвати лица кпја имају најмаое шетвпрпгпдищое искуствп у 
пбављаоу ппслпва у Лабпратприји. 

Рукпвпдилац Лабпратприје мпже бити разрещен и пре истека мандата пдлукпм декана 
Факултета. 

Унутращоа прганизација Лабпратприје уређује се Ппслпвникпм п квалитету 
Лабпратприје за испитиваое материјала у културнпм наслеђу.кпји се дпнпси уз претхпдну 
сагласнпст декана Факултета. 

Члан 33.  
(Брисан) 

 
СЕРТИФИКАЦИПНП ТЕЛП 

Члан 34.  

За пбављаое делатнпсти сертификације лица, а у циљу сарадое са привредпм, 
Факултет прганизује Сертификаципнп телп. 

Декан Факултета именује рукпвпдипца Сертификаципнпг тела из реда заппслених на 
перипд пд три гпдине. 

Рукпвпдилац Сертификаципнпг тела мпже бити разрещен и пре истека мандата 
пдлукпм декана Факултета. 

Организација Сертификаципнпг тела уређује се Ппслпвникпм п квалитету 
Сертификаципнпг телa кпји се дпнпси уз претхпдну сагласнпст декана Факултета. 

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

Члан 35.  

Схпднп Закпну п бучетскпм систему кприсници јавних средстава усппстављају интерну 
ревизију. 

Интерна ревизија је функципналнп независна прганизаципна јединица, кпју на 
Факултету пбавља интерни ревизпр. 

Функципнална независнпст интерне ревизије се пбезбеђује сампсталним пдлушиваоем 
п ппдрушју ревизије на пснпву прпцене ризика, нашину пбављаоа ревизије и извещтаваоу п 
пбављенпј ревизији. 

Интерна ревизија је активнпст кпја пружа независнп пбјективнп увераваое и 
саветпдавна активнпст, са сврхпм да дппринесе унапређеоу ппслпваоа Факултета. 

Интерна ревизија ппмаже Факултету да пствари свпје циљеве, такп щтп систематишнп и 
дисциплинпванп прпцеоује и вреднује управљаое ризицима, кпнтрпле и управљаое 
Факултетпм. 

Интерни ревизпр је дужан да се у свпм раду придржава Међунарпдних стандарда 
интерне ревизије, Ппвеље интерне ревизије, Правилника п интернпј ревизији Факултета, 
Етишкпг кпдекса, прирушника кпјим се прпписује метпдплпгија рада и упутстава и инструкција 
кпје, у складу са Закпнпм п бучетскпм систему, дпнпси министар финансија. 

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 36.  

Факултет прганизује Струшне службе Факултета кап ппсебну прганизаципну јединицу за 
пбављаое ппслпва из пбласти: студентских питаоа, правних, кадрпвских, административних 
ппслпва, међунарпдне сарадое, пднпса с јавнпщћу, инфпрмаципнп-кпмуникаципне 
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ппдрщке, финансијскпг рашунпвпдства, библиптешкп-инфпрмаципних, безбеднпсних и 
ппслпва пдржаваоа пбјекта, ппмпћних и других струшних ппслпва. 

У пквиру прганизаципне јединице Струшне службе Факултета прганизују се следеће 
службе: 

1. Студентска служба; 
2. Правна и ппщта служба; 
3. Финансијска служба; 
4. Библиптека; 
5. Технишка служба. 
Струшне службе се прганизују у складу са Правилникпм п прганизацији и 

систематизацији ппслпва на Факултету кпји дпнпси декан Факултета у складу са закпнпм. 
Рукпвпдипци струшних служби су неппсредни струшни прганизатпри рада службе и 

изврщипци пдређених ппслпва и задатака утврђених Правилникпм п прганизацији и 
систематизацији ппслпва на Факултету. 

Факултет има секретара Факултета кпји заступа и представља Факултет пп пвлащћеоу 
декана Факултета. 

Члан 37.  

Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету утврђују се радна 
места, назив и ппис ппслпва и врста и степен захтеване струшне спреме, пптребна знаоа и 
други ппсебни услпви за засниваое раднпг пднпса. 

 
ПРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

ПРГАН УПРАВЉАОА 

Савет Факултета и оегпв састав 

Члан 38.  

Орган управљаоа Факултета је Савет Факултета. 
Савет Факултета има 21 шлана, пд кпјих је 12 представника Факултета, 6 представника 

псниваша и 3 представника студената. 
Мандат шланпва Савета Факултета је шетири гпдине. 

Мандат шланпва Савета Факултета из реда студената је шетири гпдине, псим акп у 
међувремену изабрани шлан није изгубип статус студента или га Студентски парламент 
Факултета разрещи дужнпсти. 

Избпр и разрещеое шланпва Савета Факултета 

Члан 39.  

Представнике Факултета у Савету Факултета бира Наставнп-наушнп веће Факултета 
тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Наставнп-наушнпг већа 
Факултета и тп: 10 представника из реда наставника Факултета на предлпг катедри и 2 
представника из реда ненаставнпг пспбља Факултета на предлпг Кплегијума ненаставнпг 
пспбља. 

Свака катедра мпже предлпжити 2 кандидата за шланпве Савета Факултета, а 3 катедре 
са највећим брпјем наставника и сарадника мпгу предлпжити јпщ пп 1 кандидата за шлана 
Савета Факултета, из реда наставника Факултета, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва катедре. 
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Декан Факултета дпнпси пдлуку п сазиваоу Кплегијума ненаставнпг пспбља кпга шине 
рукпвпдипци струшних служби Факултета и председник Синдикалне прганизације Факултета 
и кпји мпже предлпжити највище 4 кандидата за шланпве Савета Факултета из реда 
ненаставнпг пспбља Факултета, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва 
Кплегијума ненаставнпг пспбља. 

Одлукпм декана Факултета п сазиваоу Кплегијума ненаставнпг пспбља из става 3.пвпг 
шлана ближе се уређује нашин рада, предлагаое кандидата и спрпвпђеое гласаоа на сампј 
седници. 

Студентски парламент Факултета бира представнике студената у Савету Факултета из 
реда свпјих шланпва кпји нису дисциплински кажоавани на Универзитету или Факултету, 
тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Студентскпг парламента 
Факултета, у складу са ппщтим актпм Факултета. 

Члана Савета Факултета, пре истека мандата Савета Факултета, мпже разрещити прган 
кпји га је изабрап пп ппступку и на нашин на кпји је изабран. 

Рукпвпђеое радпм Савета Факултета 

Члан 40.  

Савет Факултета има председника и заменика председника. 
Председника и заменика председника Савета Факултета бира Савет Факултета тајним 

гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Савета Факултета. 
Кандидате за председника и заменика председника Савета Факултета предлажу 

шланпви Савета Факултета на сампј седници на кпјпј се врщи избпр председника и заменика 
председника Савета Факултета. 

Председник и заменик председника Савета Факултета се бирају из реда представника 
Факултета. 

Заменик председника Савета Факултета председава седницпм и пбавља ппслпве 
председника Савета Факултета за време оегпвпг пдсуства или спрешенпсти, са свим правима 
и дужнпстима председника Савета Факултета. 

У раду Савета Факултета ушествују декан Факултета, прпдекани, секретар Факултета и 
председник Синдикалне прганизације Факултета, без права пдлушиваоа. 

Кпнституисаое, верификација мандата, избпр председника и заменика председника, 
права и пбавезе шланпва и нашин рада Савета Факултета ближе се уређују Ппслпвникпм п 
раду Савета Факултета. 

Надлежнпст и пдлушиваое Савета Факултета 

Члан 41.  

Савет Факултета има следеће надлежнпсти: 

1. дпнпси Статут Факултета; 
2. дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за шланпве Савета Факултета; 
3. дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за декана Факултета; 
4. бира и разрещава декана Факултета; 
5. дпнпси финансијски план и план јавних набавки Факултета; 
6. усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун Факултета; 
7. ппднпси пснивашу извещтај п ппслпваоу најмаое једанпут гпдищое; 
8. дпнпси ппщти акт п расппдели финансијских средстава Факултета; 
9. врщи избпр екстернпг ревизпра финансијскпг ппслпваоа Факултета; 

10. даје сагласнпст на пдлуке п управљаоу импвинпм Факултета; 
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11. даје претхпдну сагласнпст на Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва 
на Факултету; 

12. дпнпси ппщте акте Факултета у складу са Статутпм; 
13. дпнпси ппщти акт п мерилима за утврђиваое висине щкпларине; 
14. дпнпси пдлуку п висини щкпларине; 
15. дпнпси ценпвник трпщкпва студија и услуга трећим лицима; 
16. дпнпси ппщти акт п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената; 
17. дпнпси пдлуку п псниваоу привреднпг друщтва или устанпве у складу са Закпнпм, 

Закпнпм п науци и истраживаоима и Закпнпм п инвестиципнпј делатнпсти; 
18. именује пргане управљаоа, пднпснп представнике у прганима управљаоа 

прганизација шији је псниваш Факултет; 
19. пдлушује пп пригпвприма ппднетим у ппступку ппнищтаваоа јавних исправа кпје 

издаје Факултет; 
20. пдлушује пп жалби прптив првпстепених пдлука декана Факултета; 
21. дпнпси Ппслпвник п раду Савета Факултета; 
22. надзире ппступаое декана  Факултета, ради изврщеоа аката прпсветнпг 

инспектпра, у складу са закпнпм; 
23. пбавља и друге ппслпве у утврђене пвим Статутпм, Статутпм Универзитета, другим 

ппщтим актима Универзитета и Факултета и закпнпм. 
Савет Факултета дпнпси пдлуке већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Савета 

Факултета. 

Члан 42.  

Факултет има Одбпр за финансије кпји, кап струшни прган Факултета, накпн дпбијене 
сагласнпсти декана Факултета, предлаже Савету Факултета финансијски план, план јавних 
набавки, извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун Факултета, висину щкпларине и 
ценпвник трпщкпва студија и других услуга, и кпга шине: прпдекан за финансије, рукпвпдилац 
финансијске службе и службеник за јавне набавке. 

Савет Факултета мпже пбразпвати ппмпћна, струшна и саветпдавна тела. 
Тела пбразпвана пд стране Савета Факултета дпнпсе пдлуке већинпм гласпва пд 

укупнпг брпја шланпва, псим акп пдлукпм п оихпвпм пбразпваоу није другашије пдређенп. 
Одлукпм п пбразпваоу тела пдређује се оихпв састав и ппверене надлежнпсти. 
 

ПРГАН ППСЛПВПЂЕОА 

Члан 43.  

Декан Факултета је прган ппслпвпђеоа Факултета. 
Декан Факултета се бира из реда редпвних прпфеспра кпји су у раднпм пднпсу са пуним 

радним временпм на Факултету. 
Мандат декана Факултета је три гпдине, са мпгућнпщћу једнпг узастппнпг избпра. 
Декана Факултета, на предлпг Избпрнпг већа Факултета и утврђенпг предлпга 

Наставнп-наушнпг већа Факултета, бира Савет Факултета тајним гласаоем, већинпм гласпва 

пд укупнпг брпја шланпва Савета Факултета. 
Декан Факултета ступа на дужнпст, пп правилу, 1. пктпбра. 

Услпви за избпр декана Факултета 

Члан 44.  

Кандидат за декана Факултета треба да испуоава следеће услпве: 
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1. да је редпвни прпфеспр заппслен са пуним радним временпм на Факултету; 
2. да се активнп служи једним пд светских језика; 
3. да има прпверене прганизаципне сппспбнпсти; 
4. да је најмаое 5 гпдина заппслен на Факултету. 
Декан Факултета не мпже бити лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за 

кривишнп делп прптив пплне слпбпде, фалсификпваоа исправе кпју издаје виспкпщкплска 
устанпва или примаоа мита у пбављаоу ппслпва у виспкпщкплскпј устанпви, пднпснп кпје је 
правнпснажнпм пресудпм псуђенп на казну затвпра за другп кривишнп делп, кап ни лице 
кпје је теже прекрщилп кпдекс п академскпм интегритету, пднпснп лице кпје је разрещенп 
дужнпсти пргана ппслпвпђеоа у складу са Закпнпм, кап и лице за кпје је Агенција за бпрбу 
прптив кпрупције дала преппруку за разрещеое. 

Декану Факултета престаје дужнпст у слушајевима прпписаним ставпм 2 пвпг шлана 
данпм правнпснажнпсти пресуде, пдлуке, пднпснп преппруке. 

Надлежнпсти декана Факултета 

Члан 45.  

Декан Факултета има следеће надлежнпсти: 
1. заступа и представља Факултет и пптписује акте и дпкументе; 
2. прганизује, усклађује и рукпвпди ппслпваоем Факултета; 
3. рукпвпди Деканатпм; 
4. дпнпси пдлуке, прпцедуре, упутства, смернице и друга акта; 

5. стара се п пствариваоу пбразпвне и наушне делатнпсти на Факултету; 
6. предлаже ппслпвну пплитику и мере за оенп спрпвпђеое; 
7. даје сагласнпст на предлпг финансијскпг плана и плана јавних набавки; 
8. наредбпдавац је за изврщеое финансијскпг плана, плана јавних набавки и 

рашунпвпдствених исправа; 
9. предлаже екстернпг ревизпра финансијскпг ппслпваоа Факултета; 

10. закљушује угпвпре у име Факултета; 
11. ппкреће иницијативу и предлаже рещеоа п питаоима пд знашаја за пбављаое   

делатнпсти Факултета; 
12. предлаже пбразпваое прганизаципних јединица на Факултету; 
13. дпнпси пдлуку п шланпвима катедре; 
14. именује и разрещава рукпвпдипце лабпратприја и сертификаципнпг тела; 

15. предлаже пплитику заппщљаваоа на Факултету; 
16. дпнпси Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету; 
17. дпнпси кадрпвски план; 
18. дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса за избпр у зваое и засниваое раднпг 

пднпса наставника и сарадника; 
19.   пдлушује п ппјединашним правима и пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у 

складу са закпнпм, Статутпм и ппщтим актима Факултета; 
20. дпнпси пдлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставника; 
21. именује струшна и саветпдавна тела и радне групе; 
22. пптписује диплпме и дпдатке диплпмама; 
23. пбавља прпмпцију диплпмираних, мастер и специјалиста инжеоера и магистара; 
24. ушествује у прпмпцији дпктпра наука на Универзитету; 
25. предлаже дневни ред и председава Наставнп-наушним већем и Избпрним већем 

Факултета; 
26. спрпвпди пдлуке Наставнп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и Савета Факултета; 
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27. дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за шланпве Наставнп-наушнпг већа Факултета и 
щефпве катедри; 

28. ушествује у раду Савета Факултета без права пдлушиваоа; 
29. дпнпси пдлуке п привременпм кприщћеоу прпстпра Факултета пд стране 

заппслених; 
30. пбезбеђује пбављаое и пдгпвпран је за ппслпве у вези са пствариваоем 

интегративних функција Универзитета; 
31. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актима 

Универзитета и Факултета. 

Защтита закпнитпсти рада 

Члан 46.  

Декан Факултета се стара п закпнитпсти рада и пдгпвара за закпнитпст рада Факултета. 
Декан Факултета је дужан да пбустави пд изврщеоа ппщти и ппјединашни акт Факултета 

за кпји сматра да није у складу са закпнпм или другим прпписпм, Статутпм или другим актпм 
Универзитета и Факултета и да п тпме без пдлагаоа пбавести прган Факултета кпји је тај акт 
дпнеп. 
 

Ппкретаое ппступка за избпр декана Факултета 

Члан 47.  

Ппступак избпра декана Факултета ппкреће Савет Факултета, најкасније щест месеци 
пре истека мандата на кпји је биран декан Факултета. 

Одлукпм п расписиваоу избпра Савет Факултета пбразује Кпмисију за спрпвпђеое 
избпра декана Факултета и утврђује рпкпве за спрпвпђеое ппступка избпра декана 

Факултета. 
Кпмисија за спрпвпђеое избпра декана Факултета има председника и два шлана кпје 

бира Савет Факултета из реда свпјих шланпва, на предлпг шланпва Савета Факултета. 
Кпмисија за спрпвпђеое избпра декана Факултета ради и сашиоава извещтај већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Избпрне радое 

Члан 48.  

Ппступак избпра декана Факултета садржи следеће избпрне радое: 
1. пријављиваое кандидата за декана Факултета; 
2. предлагаое кандидата за декана Факултета; 
3. утврђиваое предлпга кандидата за декана Факултета; 
4. избпр декана Факултета. 

Пријављиваое кандидата за декана Факултета 

Члан 49.  

Заинтереспвани кандидати за декана Факултета ппднпсе пријаву Кпмисији за 
спрпвпђеое избпра декана Факултета кпја садржи: дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 44. 
пвпг Статута, бипграфске ппдатке, предлпг прпграма рада, пбразлпжен предлпг прпдекана и 
писану сагласнпст предлпжених прпдекана. 

Кпмисија за спрпвпђеое избпра декана Факултета утврђује да ли пријављени 
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кандидати испуоавају услпве из шлана 44. пвпг Статута и свпј извещтај, са кпмплетним 
пријавама свих кандидата кпји испуоавају услпве, дпставља Избпрнпм већу Факултета, кап и 
на увид свим заппсленима Факултета. 

У слушају да ни један кандидат не ппднесе пријаву за избпр декана Факултета, Савет 
Факултета ће декана Факултета и прпдекане кпјима истише мандат именпвати за врщипце 
дужнпсти дп избпра декана Факултета и на истпј седници Савета Факултета ппкренути 
ппступак за избпр декана Факултета, пднпснп дпнети пдлуку п расписиваоу избпра декана 
Факултета. 

Предлагаое кандидата за декана Факултета 

Члан 50.  

Кандидате за декана Факултета предлаже Избпрнп веће Факултета тајним гласаоем, 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва на седници на кпјпј присуствује најмаое 2/3 
шланпва пд укупнпг брпја шланпва Избпрнпг већа Факултета. 

На седницу Избпрнпг већа Факултета се ппзива председник или један пд шланпва 
Кпмисије за спрпвпђеое избпра декана Факултета кпји ппднпси извещтај п спрпведенпм 
ппступку пријављиваоа кандидата за декана Факултета. 

На седници Избпрнпг већа Факултета пријављени кандидати кпји испуоавају услпве за 
избпр декана Факултета презентују свпј прпграм рада. 

Избпрнп веће Факултета мпже предлпжити највище два кандидата за декана 
Факултета. 

Избпрнп веће Факултета бира председника и два шлана Кпмисије за спрпвпђеое 
гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета, на предлпг шланпва Избпрнпг већа 
Факултета. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета 
припрема гласашке листиће и спрпвпди ппступак гласаоа. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета ради и 
сашиоава извещтај већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

На гласашкпм листићу кандидати за декана Факултета се навпде пп азбушнпм реду 
презимена, уз навпђеое презимена и имена предлпжених прпдекана. 

Члан Избпрнпг већа Факултета мпже гласати за највище два кандидата за декана 
Факултета запкруживаоем реднпг брпја испред презимена кандидата за декана Факултета. 

Неважећи гласашки листић је пнај на кпјем није запкружен ни један или је запкруженп 
вище пд два редна брпја испред презимена кандидата за декана Факултета, или на кпме је 

дпписанп име кандидата за декана Факултета или прпдекана. 
Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета 

сашиоава извещтај п резултатима гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета у 
кпјем утврђује укупан и присутан брпј шланпва Избпрнпг већа Факултета, брпј шланпва 
Избпрнпг већа Факултета кпји је приступип гласаоу, укупан брпј гласашких листића у 
гласашкпј кутији, брпј важећих и неважећих гласашких листића и резултат гласаоа. 

Председник или један пд шланпва Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за предлагаое 
кандидата за декана Факултета ппднпси Избпрнпм већу Факултета извещтај п резултатима 
гласаоа за предлагаое кандидата за декана Факултета. 

Избпрнп веће Факултета дпнпси пдлуку п предлагаоу кандидата за декана Факултета 
на пснпву извещтаја Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за предлагаое кандидата за декана 
Факултета. 

У слушају да Избпрнп веће Факултета не предлпжи кандидата за декана Факултета, 
Савет Факултета ће на првпј нареднпј седници дпнети пдлуку п расписиваоу ппнпвнпг 
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избпра декана Факултета. 
Избпрнп веће Факултета дпставља Кпмисији за спрпвпђеое избпра декана Факултета 

пдлуку Избпрнпг већа Факултета п предлагаоу кандидата за декана Факултета. 
Кпмисија за спрпвпђеое избпра декана Факултета дпставља Наставнп-наушнпм већу 

Факултета извещтај п спрпведенпм ппступку предлагаоа кандидата за декана Факултета. 

Утврђиваое предлпга кандидата за декана Факултета 

Члан 51.  

Предлпг кандидата за декана Факултета утврђује Наставнп-наушнп веће Факултета 
тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва на седници на кпјпј присуствује 

најмаое 2/3 шланпва пд укупнпг брпја шланпва Наставнп-наушнпг већа Факултета. 
На седницу Наставнп-наушнпг већа Факултета се ппзива председник или један пд 

шланпва Кпмисије за спрпвпђеое избпра декана Факултета кпји ппднпси извещтај п 
спрпведенпм ппступку предлагаоа кандидата за декана Факултета. 

Наставнп-наушнп веће Факултета мпже утврдити предлпг за највище два кандидата за 
декана Факултета. 

Наставнп-наушнп веће Факултета бира председника и два шлана Кпмисије за 
спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за декана Факултета, на предлпг 
шланпва Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за декана 
Факултета припрема гласашке листиће и спрпвпди ппступак гласаоа. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за декана 
Факултета ради и сашиоава извещтај већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

На гласашкпм листићу кандидати за декана Факултета се навпде пп азбушнпм реду 
презимена, уз навпђеое презимена и имена предлпжених прпдекана. 

Члан Наставнп-наушнпг већа Факултета мпже гласати за највище два кандидата за 
декана Факултета запкруживаоем реднпг брпја испред презимена кандидата за декана 
Факултета. 

Неважећи гласашки листић је пнај на кпјем није запкружен ни један или је запкруженп 
вище пд два редна брпја испред презимена кандидата за декана Факултета, или на кпме је 
дпписанп име кандидата за декана Факултета или прпдекана. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за декана 
Факултета сашиоава извещтај п резултатима гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за 
декана Факултета у кпјем утврђује укупан и присутан брпј шланпва Наставнп-наушнпг већа 

Факултета, брпј шланпва Наставнп-наушнпг већа Факултета кпји је приступип гласаоу, укупан 
брпј гласашких листића у гласашкпј кутији, брпј важећих и неважећих гласашких листића и 
резултат гласаоа. 

Председник или један пд шланпва Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое 
предлпга кандидата за декана Факултета ппднпси Наставнп-наушнпм већу Факултета 
извещтај п резултатима гласаоа за утврђиваое предлпга кандидата за декана Факултета. 

Утврђени су предлпзи кандидата за декана Факултета кпји су дпбили већину гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси пдлуку п утврђиваоу предлпга кандидата за 
декана Факултета на пснпву извещтаја Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за утврђиваое 
предлпга кандидата за декана Факултета. 

У слушају да Наставнп-наушнп веће Факултета не утврди предлпг кандидата за декана 
Факултета, Савет Факултета ће на првпј нареднпј седници дпнети пдлуку п расписиваоу 
ппнпвнпг избпра декана Факултета. 
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Наставнп-наушнп веће Факултета дпставља Кпмисији за спрпвпђеое избпра декана 
Факултета пдлуку Наставнп-наушнпг већа Факултета п утврђиваоу предлпга кандидата за 
декана Факултета. 

Кпмисија за спрпвпђеое избпра декана Факултета дпставља Савету Факултета извещтај 
п спрпведенпм ппступку за утврђиваое предлпга кандидата за декана Факултета. 

Гласаое за избпр декана Факултета 

Члан 52.  

Савет Факултета бира декана Факултета тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг 
брпја шланпва Савета Факултета, на утврђен предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета, на 

седници на кпјпј присуствује најмаое 2/3 шланпва пд укупнпг брпја шланпва Савета 
Факултета. 

Председник или један пд шланпва Кпмисије за спрпвпђеое избпра декана Факултета 
ппднпси извещтај п тпку ппступка утврђиваоа предлпга кандидата за декана Факултета. 

Савет Факултета бира председника и два шлана Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за 
избпр декана Факултета, на предлпг шланпва Савета Факултета. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за избпр декана Факултета припрема гласашке 
листиће и спрпвпди ппступак гласаоа. 

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за избпр декана Факултета ради и сашиоава извещтај 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Гласашки листићи и нашин гласаоа 

Члан 53.  

На гласашкпм листићу се кандидати за декана Факултета навпде пп азбушнпм реду 
презимена, уз навпђеое презимена и имена предлпжених прпдекана. 

Члан Савета Факултета мпже гласати самп за једнпг кандидата за декана Факултета 
запкруживаоем реднпг брпја испред презимена кандидата за декана Факултета. 

Неважећи гласашки листић је пнај на кпјем није запкружен ни један или је запкруженп 
вище пд једнпг реднпг брпја испред презимена кандидата за декана Факултета, или на кпме 
је дпписанп име кандидата за декана Факултета или прпдекана. 

Утврђиваое резултата гласаоа за избпр декана Факултета 

Члан 54.  

Кпмисија за спрпвпђеое гласаоа за избпр декана Факултета сашиоава извещтај п 
резултатима гласаоа за избпр декана Факултета у кпјем утврђује укупан и присутан брпј 

шланпва Савета Факултета, брпј шланпва Савета Факултета кпји је приступип гласаоу, укупан 
брпј гласашких листића у гласашкпј кутији, брпј важећих и неважећих гласашких листића и 
резултат гласаоа. 

Кандидат за декана Факултета је изабран акп је дпбип већину гласпва пд укупнпг брпја 
шланпва Савета Факултета. 

Дпнпщеое пдлуке п избпру декана Факултета 

Члан 55.  

Председник или један пд шланпва Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за избпр декана 
Факултета ппднпси Савету Факултета извещтај п резултатима гласаоа за избпр декана 
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Факултета. 
Савет Факултета дпнпси пдлуку п избпру декана Факултета на пснпву извещтаја 

Кпмисије за спрпвпђеое гласаоа за избпр декана Факултета. 
Избпрпм декана Факултета истпвременп је изврщен и избпр прпдекана кпје је 

предлпжип декан Факултета. 
Акп декан Факултета није изабран или Наставнп-наушнп веће Факултета није утврдилп 

предлпг кандидата за избпр декана Факултета, Савет Факултета ће на истпј седници Савета 
Факултета дпнети пдлуку п расписиваоу ппнпвнпг избпра декана Факултета, а декана 
Факултета и прпдекане кпјима истише мандат именује за врщипце дужнпсти декана 
Факултета и прпдекана дп избпра нпвпг декана Факултета. 

 

Престанак мандата декана Факултета пре истека времена на кпје је изабран 

Члан 56.  

Декану Факултета престаје мандат пре истека времена на кпје је изабран: 
1. на лишни захтев; 
2.  акп је правнпснажнпм пресудпм псуђен за кривишнп делп прптив пплне слпбпде, 

фалсификпваоа исправе кпју издаје Факултет или примаоа мита у пбављаоу 
ппслпва на Факултету, пднпснп акп је правнпснажнпм пресудпм псуђен на казну 
затвпра за другп кривишнп делп; 

3.  акп је теже прекрщип кпдекс п академскпм интегритету; 
4. акп не испуоава дужнпсти декана; 

5. акп грубп ппвреди пдредбе закпна и пдредбе пвпг Статута; 
6. акп злпупптреби пплпжај декана. 
Ппступак за разрещеое декана Факултета ппкреће Наставнп-наушнп веће Факултета или 

Савет Факултета. 
Образлпжени предлпг за разрещеое декана Факултета дпнпси Избпрнп веће Факултета 

већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Образлпжени предлпг за разрещеое декана Факултета утврђује Наставнп-наушнп веће 
Факултета већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Декана Факултета, на пбразлпжени предлпг Избпрнпг већа Факултета и утврђенпг 
пбразлпженпг предлпга Наставнп-наушнпг већа Факултета, разрещава Савет Факултета тајним 
гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Савета Факултета, изузев у слушају из 
ташке 1. став 1. пвпг шлана. 

У слушају разрещеоа декана Факултета Савет Факултета, на предлпг председника 
Савета Факултета, на истпј седници именује врщипца дужнпсти декана Факултета из реда 
прпдекана и на истпј седници ппкреће ппступак за избпр декана Факултета. 

Прпдекани 

Члан 57.  

Декану Факултета у раду ппмажу прпдекани. 
Факултет има три прпдекана из реда прпфеспра кпји су у раднпм пднпсу са пуним 

радним временпм на Факултету и тп: 

1. прпдекан за наставу; 
2. прпдекан за науку; 
3. прпдекан за финансије. 
Мандат прпдекана траје кпликп и мандат декана Факултета. Истп лице мпже бити 
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изабранп за прпдекана највище два мандата узастппнп. 
Прпдекану престаје мандат пре истека времена на кпје је изабран ппд услпвима кпји су 

предвиђени за престанак мандата декана Факултета пре истека времена на кпје је изабран 
или на пбразлпжени предлпг декана Факултета. Одлуку п разрещеоу прпдекана дпнпси 
Савет Факултета тајним гласаоем, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва на седници на 
кпјпј присуствује најмаое 2/3 шланпва пд укупнпг брпја шланпва Савета Факултета. 

У слушају пптребе да се у тпку трајаоа мандата декана Факултета изабере нпви 
прпдекан, псим студента прпдекана, декан пбразлпжени предлпг, уз писану сагласнпст 
предлпженпг кандидата, дпставља Наставнп-наушнпм већу Факултета. 

Наставнп-наушнп веће Факултета тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
шланпва на седници на кпјпј присуствује најмаое 2/3 шланпва пд укупнпг брпја шланпва 
Наставнп-наушнпг већа Факултета, утврђује предлпг за избпр прпдекана. 

Одлуку п избпру нпвпг прпдекана дпнпси Савет Факултета тајним гласаоем, већинпм 
гласпва укупнпг брпја шланпва, на седници на кпјпј присуствује најмаое 2/3 шланпва пд 
укупнпг брпја шланпва Савета Факултета. 

Акп предлпжени кандидат не дпбије пптребну већину, ппступак избпра прпдекана се 
ппнавља у целини. 

За свпј рад прпдекани пдгпварају декану Факултета. 
Факултет има једнпг студента прпдекана из реда студената кпји је уписан на један пд 

студијских прпграма Факултета и кпји није у раднпм пднпсу. 
Студент прпдекан за свпј рад пдгпвара декану Факултета и Студентскпм парламенту 

Факултета. 
Нашин избпра и надлежнпсти студента прпдекана дефинисане су ппщтим актпм 

Факултета. 
 

Прпдекан за наставу 

Члан 58.  

Прпдекан за наставу има следеће надлежнпсти: 
1. кппрдинира рад студентске службе; 
2. пбезбеђује и кпнтрплище реализацију наставе; 
3. кппрдинира активнпстима акредитације и унутращое прпвере квалитета пбразпвне 

делатнпсти Факултета; 

4. кпнтрплище извещтаје п избприма у наставна и сараднишка зваоа и извещтаје п 
реализацији заврщнпг рада на трећем степену студија; 

5. рещава мплбе студената у вези са наставпм; 
6. кппрдинира активнпстима прпмпције Факултета у вези наставе; 
7. кппрдинира пбразпвана радна тела и групе у вези наставе; 
8. пбавља и друге ппслпве у складу са ппщтим актима Факултета. 
 

Прпдекан за науку 

Члан 59.  

Прпдекан за науку има следеће надлежнпсти: 
1. кппрдинира рад рукпвпдилаца лабпратприја, библиптеке и студентске шитапнице; 
2. предлаже и прати реализацију наушнпистраживашке и инпваципне делатнпсти 

Факултета и сарадое са привредпм; 
3. кппрдинира активнпстима акредитације наушнпистраживашке делатнпсти Факултета; 
4. кппрдинира међунарпдну наушну сарадоу; 
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5. кпнтрплище извещтаје п избприма у наушна и истраживашка зваоа; 
6. кппрдинира активнпстима прпмпције Факултета у вези науке и сарадое са 

привредпм; 
7. кппрдинира пбразпвана радна тела и групе у вези науке; 
8. пбавља и друге ппслпве у складу са ппщтим актима Факултета. 

Прпдекан за финансије 

Члан 60.  

Прпдекан за финансије има следеће надлежнпсти: 
1. кппрдинира рад финансијске службе; 

2. кппрдинира рад Одбпра за финансије; 
3. прати реализацију финансијскпг плана; 
4. прати реализацију плана јавних набавки; 
5. налпгпдавац је за изврщеое рашунпвпдствених исправа; 
6. прати реализацију текућег и инвестиципнпг пдржаваоа Факултета; 
7. пбавља и друге ппслпве у складу са ппщтим актима Факултета. 

Студент прпдекан 

Члан 61.  

Студента прпдекана бира Студентски парламент Факултета пп претхпднп прибављенпм 
мищљеоу декана Факултета, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Студентскпг 
парламента Факултета, са мандатпм пд две гпдине. 

Студента прпдекана разрещава Студентски парламент Факултета ппд услпвима и на 
нашин утврђен ппсебним ппщтим актпм. 

Студент прпдекан има следеће надлежнпсти: 
1. уппзнаје декана Факултета и прпдекане са закљушцима, предлпзима и захтевима 

студената; 
2. брине се п благпвременпм и уреднпм инфпрмисаоу студената п питаоима из 

пбласти наставе; 
3. кппрдинира рад у вези са студентским активнпстима; 
4. пбавља и друге ппслпве у интересу студената у складу са Закпнпм, Статутпм и 

Правилникпм п раду Студентскпг парламента Факултета. 

СТРУЧНИ ПРГАНИ 

Наставнп-наушнп веће Факултета 

Члан 62.  

Наставнп-наушнп веће Факултета је струшни прган Факултета. 
Чланпви Наставнп-наушнпг већа Факултета мпгу да буду наставници Факултета, а 

изузетнп асистенти и асистенти са дпктпратпм кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним 
временпм на Факултету. 

Члан 63.  

Наставнп-наушнп веће Факултета има 23 шлана. 
Наставнп-наушнп веће Факултета шине: декан Факултета, прпдекани, пп 2 представника 

сваке катедре и јпщ пп 1 представник са 3 катедре са највећим брпјем наставника и 
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сарадника. 
Представнике катедри у Наставнп-наушнпм већу Факултета бирају катедре тајним 

гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва катедре. 
При расправљаоу, пднпснп пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое 

квалитета наставе, измену студијских прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и 
утврђиваое ЕСПБ бпдпва, Наставнп-наушнп веће Факултета има 29 шланпва, јер у раду 
ушествују 6 представника студената кпје бира Студентски парламент Факултета. 

У слушају из става 4. пвпг шлана, у раду Наставнп-наушнпг већа Факултета ушествује и 
студент прпдекан, без права пдлушиваоа. 

Мандат представника студената из става 4. пвпг шлана траје три гпдине, псим укпликп је 
изабрани представник у међувремену изгубип статус студената или га је Студентски 
парламент Факултета разрещип дужнпсти. 

Члан 64.  

Декан Факултета је председник Наставнп-наушнпг већа Факултета пп функцији. 
У слушају пдсутнпсти или спрешенпсти декана Факултета, седницпм Наставнп-наушнпг 

већа Факултета председава један пд прпдекана кпга декан Факултета пвласти. 
Мандат шланпва Наставнп-наушнпг већа Факултета траје три гпдине. 
Члан Наставнп-наушнпг већа Факултета кпји не испуоава свпје пбавезе мпже бити 

разрещен шланства пре истека мандата на нашин и пп ппступку кпји је предвиђен за оегпв 
избпр. 

 
Надлежнпст Наставнп-наушнпг већа Факултета 

Члан 65.  

Наставнп-наушнп веће Факултета има следеће надлежнпсти: 
1. пдлушује п питаоима наставе, наушне и струшне делатнпсти Факултета; 
2. дпнпси ппщте акте из наставне и наушне делатнпсти Факултета; 
3. утврђује предлпге студијских прпграма и кратких прпграма студија; 
4. утврђује предлпг ужих наушних пбласти; 
5. дпнпси пдлуку п припаднпсти предмета катедрама и ужим наушним пбластима; 
6. дпнпси пдлуку п надлежнпстима катедри над студијским прпграмима; 
7. именује рукпвпдипце студијских прпграма; 
8. предлаже услпве и нашин уписа кандидата на студијске прпграме; 
9. предлаже брпј студената за упис на студијске прпграме у прву гпдину студија; 

10. дпнпси правила студија; 
11. дпнпси ппщти акт кпјим се ближе уређује нашин пплагаоа испита и пцеоиваое на 

испиту; 
12. дпнпси пдлуку п ппвераваоу наставе за сваку щкплску гпдину за све врсте и степене 

студија; 
13. фпрмира тела и ппступке у вези са праћеоем, пбезбеђиваоем, унапређеоем и 

развпјем квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада; 
14. именује кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду 

дпктпрске дисертације и кпмисију за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације; 
15. усваја извещтај кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду 

дпктпрске дисертације и извещтај кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрске 
дисертације; 

16. именује кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме за израду магистарскпг и 
специјалистишкпг рада и кпмисију за пцену и пдбрану урађенпг магистарскпг и 
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специјалистишкпг рада; 
17. усваја извещтај кпмисије за пцену ппдпбнпсти теме за израду магистарскпг и 

специјалистишкпг рада и кпмисију за пцену и пдбрану урађенпг магистарскпг и 
специјалистишкпг рада; 

18. дпнпси ппщти акт п услпвима, ппступку и нашину избпра у зваоа наставника, 
сарадника и истраживаша; 

19. дпнпси пплитику заппщљаваоа наставника, сарадника и истраживаша; 
20. дпнпси пдлуке п пбразпваоу и именпваоу шланпва ппмпћних пргана; 
21.  именује главне и пдгпвпрне уреднике шаспписа кпје издаје Факултет; 
22. именује рецензенте за публикације кпје издаје Факултет; 
23. дпнпси прпграм наушнпистраживашкпг рада Факултета; 
24. даје сагласнпст на предлпге наушнпистраживашких прпјеката; 
25. предлаже рукпвпдипце наушнпистраживашких прпјеката; 
26. даје сагласнпст п ушещћу наставника, сарадника и истраживаша на 

наушнпистраживашким прпјектима; 
27.  усваја извещтаје п реализацији наушнпистраживашких прпјеката; 
28. дпнпси пдлуке п прпграму и прганизацији наушних скуппва; 
29.   даје сагласнпст наставницима, сарадницима и истраживашима за службена путпваоа 

у инпстранствп; 
30. дпнпси пдлуку п ангажпваоу наставника кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у 

пензију на мастер академским и дпктпрским академским студијама, у складу са 
Закпнпм; 

31. даје мищљеое п прпдужеоу раднпг пднпса наставника; 
32. даје сагласнпст за ангажпваое наставника, сарадника и истраживаша на другим 

щкплским и виспкпщкплским устанпвама; 
33. даје сагласнпст наставницима за кприщћеое плаћенпг и неплаћенпг пдсуства ради 

наушнпг и струшнпг усаврщаваоа; 
34. предлаже пдлуку п статуснпј прпмени, прпмени назива и седищта Факултета; 
35. утврђује предлпг Статута Факултета; 
36.  утврђује предлпг кандидата за декана Факултета; 

37.  предлаже кандидата за ректпра; 
38.  бира представнике Факултета у Савету Факултета; 
39. утврђује предлпг п представницима Факултета у струшним већима Универзитета; 
40. бира представника Факултета у Савету Универзитета; 
41.  предлаже кандидата за дпделу зваоа прпфеспр емеритус; 
42. предлаже кандидата за дпделу зваоа гпстујући прпфеспр; 

43. именује кпмисију за писаое реферата п кандидатима за избпр у наушна и 
истраживашка зваоа; 

44. утврђује предлпг за избпр у наушна зваоа у складу са важећим Закпнпм п науци и 
истраживаоима; 

45. дпнпси пдлуку п избпру у истраживашка зваоа у складу са важећим Закпнпм п науци 
и истраживаоима; 

46.  дпнпси Ппслпвник п раду Наставнп-наушнпг већа Факултета; 
47. пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актима 

Универзитета и Факултета. 

Члан 66.  

Наставнп-наушнп веће Факултета пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 



Статут Технолошког факултета Нови Сад 

27 

Нашин рада Наставнп-наушнпг већа Факултета ближе се уређује Ппслпвникпм п раду 
Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

 
Члан 67.  

Наставнп-наушнп веће Факултета мпже пбразпвати ппмпћна, струшна и саветпдавна 
тела. 

Тела кпја пбразује Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпсе пдлуке већинпм гласпва, 
псим акп је пдлукпм п оихпвпм пбразпваоу другашије пдређенп. 

Одлукпм п пбразпваоу тела пдређује се оихпв састав и ппверене надлежнпсти. 

Избпрнп веће Факултета 

Члан 68.  

Избпрнп веће Факултета шине наставници (дпценти, ванредни прпфеспри и редпвни 
прпфеспри) кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним временпм на Факултету. 

Декан Факултета је председник Избпрнпг већа Факултета пп функцији. 
У слушају пдсутнпсти или спрешенпсти декана Факултета, седницпм Избпрнпг већа 

Факултета председава један пд прпдекана кпјег декан Факултета пвласти. 
Избпрнп веће Факултета пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Избпрнпг 

већа Факултета. 
У раду Избпрнпг већа Факултета ушествује секретар Факултета, без права пдлушиваоа. 

Члан 69.  

Избпрнп веће Факултета има следеће надлежнпсти: 
1. предлаже кандидата за декана Факултета; 
2. именује кпмисију за писаое реферата п кандидатима за избпр у зваое наставника и 

сарадника; 

3. именује кпмисију за приступнп предаваое кандидата за избпр у зваое дпцента; 
4. утврђује предлпг за избпр у зваое наставника; 
5. врщи избпр у зваое сарадника; 
6. даје мищљеое за избпр у зваое из наушних пбласти за кпје је Факултет матишан; 
7. пбавља друге ппслпве кпји се пднпсе на ппступке избпра у зваое; 
8. дпнпси Ппслпвник п раду Избпрнпг већа Факултета. 

 

Члан 70.  

Избпрнп веће Факултета шине наставници кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним 
временпм на Факултету, при шему кад Избпрнп веће Факултета пдлушује п избпру у зваое 
наставника и именпваоу кпмисије за писаое реферата п пријављеним кандидатима, 
Избпрнп веће Факултета шине наставници у истпм и вищем зваоу пд зваоа у кпје се 
наставник бира. 

Члан 71.  

Нашин рада Избпрнпг већа Факултет ближе се уређује Ппслпвникпм п раду Избпрнпг 
већа Факултета. 
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СТРУЧНА И САВЕТПДАВНА ТЕЛА 
 
Етишка кпмисија Технплпщкпг факултета 

Члан 71.a 
Етишка кпмисија Технплпщкпг факултета (у даљем тексту: Етишка кпмисија) ушествује у 

првпстепенпм ппступку утврђиваоа неакадемскпг ппнащаоа у складу са кпдекспм п 
академскпм интегритету. 

Етишка кпмисија има пет шланпва, пд кпјих шетири шлана на предлпг декана Факултета 
именује Наставнп-наушнп веће Факултета из реда наставнпг пспбља и једнпг шлана 
представника студената кпјег бира Студентски парламент Факултета. 

Председника и заменика председника Етишке кпмисије бирају шланпви именпване 
Кпмисије на првпј седници. 

Прву седницу Етишке кпмисије сазива најстарији шлан именпване Кпмисије кпји и 
председава седницпм дп избпра председника Кпмисије. 

Струшнп-административне ппслпве за пптребе Етишке кпмисије кпји пбухватају 
израђиваое пдлука, примену прпписа, впђеое записника, евиденција и других 
административних ппслпва, пбавља један пд правника заппслених на Факултету. 

Мандат шланпва Етишке кпмисије траје три гпдине и пп правилу, ппклапа се са 
мандатпм Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Етишка кпмисија дпнпси ппслпвник п раду, кпјим се уређује сазиваое седница, нашин 
рада и дпнпщеоа пдлука. 

 
Савет ппслпдаваца 

Члан 71.б 
У циљу пствариваоа сарадое на развпју студијских прпграма у складу са пптребама 

тржищта рада, Факултет има Савет ппслпдаваца. 
Савет ппслпдаваца је саветпдавни прган Факултета кпји: 
1. разматра питаоа сарадое Факултета са привредним друщтвима, устанпвама, јавним 
службама и другим приватним и јавним субјектима; 
2. пружа инфпрмације п трендпвима и пптребама тржищта рада у ппгледу знаоа и 
кпмпетенција кпје се пшекују пд струшоака из пбласти у кпјима Факултет пбразује 
студенте; 
3. разматра и анализира студијске прпграме кпји се реализују на Факултету и даје 
мищљеоа и преппруке за мпгуће измене или дппуне; 
4. анализира пптребе тржищта рада у Републици Србији и даје предлпге за 
усклађиваое пбразпвних прпфила са пптребама тржищта рада; 
5. пружа ппдрщку Факултету у развпју инпвација и кпмерцијализацији резултата 
наушних, пднпснп уметнишких истраживаоа спрпведених на Факултету. 
Савет ппслпдаваца шине представници из привреде из ппља наушне пбласти у кпјима 

Факултет има акредитпване студијске прпграме или у кпјима планира да акредитује 
студијске прпграме кап и представници ппслпдаваца кпји су заинтереспвани за 
заппщљаваое кадра кпји щкплује Факултет. 

Савет ппслпдаваца има 5 шланпва кпје на предлпг декана Факултета бира Савет 
Факултета, већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва. 

Мандат шланпва Савета ппслпдаваца траје шетири гпдине пд дана кпнституисаоа. 
Мищљеоа и преппруке Савет ппслпдаваца дпставља декану Факултета, 

Наставнп-наушнпм већу и Савету Факултета. 
Функција шланпва Савета ппслпдаваца пбавља се без накнаде. 
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Савет ппслпдаваца бира председника и заменика председника, већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја шланпва Савета. 

Савет ппслпдаваца дпнпси ппслпвник п раду, кпјим се уређује сазиваое седница, нашин 
рада и дпнпщеоа пдлука. 

Струшне и административнп-технишке ппслпве за рад Савета ппслпдаваца пбављају 
заппслени у Правнпј и ппщтпј служби Факултета. 

 
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА 

Члан 72.  

Студентски парламент Факултета је прган прекп кпјег студенти пстварују свпја права и 
щтите свпје интересе на Факултету. 

Студентски парламент Факултета бирају, неппсреднп и тајним гласаоем, студенти 
уписани у щкплскпј гпдини у кпјпј се бира Студентски парламент Факултета. 

Избпр шланпва Студентскпг парламента Факултета пдржава се сваке друге гпдине у 
априлу. 

Мандат шланпва Студентскпг парламента Факултета траје две гпдине, а заппшиое 
најкасније 1. пктпбра у гпдини у кпјпј је изабран. 

Нашин избпра и брпј шланпва Студентскпг парламента Факултета уређује се ппщтим 
актпм Факултета, кпји дпнпси Наставнп-наушнп веће Факултета на предлпг Студентскпг 
парламента Факултета. 

Кандидат за шлана Студентскпг парламента Факултета не мпже бити лице кпме је 
изрешена дисциплинска мера на Факултету. 

Члану Студентскпг парламента Факултета кпме је престап статус студента престаје 
мандат данпм престанка статуса, а мандат преузима студент у складу са Правилникпм п раду 
Студентскпг парламента Факултета. 

Члан 73.  

Студентски парламент Факултета има следеће надлежнпсти: 
1. бира и разрещава председника и пптпредседника Студентскпг парламента 

Факултета и студента прпдекана; 
2. фпрмира радна тела кпја се баве ппјединим ппслпвима из надлежнпсти Студентскпг 

парламента Факултета; 
3. бира и разрещава представнике студената у прганима и телима Факултета; 
4. дпнпси план и прпграм активнпсти Студентскпг парламента Факултета на гпдищоем 

нивпу кпји дпставља декану Факултета; 
5. разматра питаоа у вези са унапређеоем мпбилнпсти студената, защтитпм права 

студената и унапређеоем студентскпг стандарда; 
6. прганизује и спрпвпди прпграме ваннаставних активнпсти студената; 
7. ушествује у ппступку акредитације и сампвреднпваоа Факултета; 
8. пстварује студентску међуфакултетску и међунарпдну сарадоу; 

9. бира и разрещава представнике студената у прганима и телима других устанпва и 
удружеоа у кпјима су заступљени представници студената Факултета у складу са 
ппщтим актпм устанпве, удружеоа, пднпснп Факултета; 

10. бира и разрещава шланпве кпмисија кпје разматрају питаоа пд интереса за 
Студентски парламент Факултета; 

11. пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, Статутпм и ппщтим актима 
Универзитета и Факултета. 
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ПРГАНИЗПВАОЕ И ПСТВАРИВАОЕ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ 

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 74.  

Факултет пбавља делатнпст виспкпг пбразпваоа на пснпву акредитпваних студијских 
прпграма кпји су заснпвани на Закпну, савременим дпстигнућима науке и пптребама радних 
прпцеса, а шијим се савлађиваоем пбезбеђују неппхпдна знаоа и вещтине за стицаое 
диплпме пдгпварајућег степена и врсте студија. 

Пбим студија 

Члан 75.  

Сваки предмет из студијскпг прпграма или краткпг прпграма студија исказује се брпјем 
пдгпварајућих ЕСПБ бпдпва, а пбим прпграма изражава се збирпм ЕСПБ бпдпва. 

Збир пд 60 ЕСПБ бпдпва пдгпвара прпсешнпм укупнпм ангажпваоу студента у пбиму 
40-шаспвне радне недеље тпкпм једне щкплске гпдине. 

Укупнп ангажпваое студента састпји се пд активне наставе (предаваоа, вежбе, 
практикуми, семинари и др), сампсталнпг рада, кплпквијума, испита, израде заврщних 
радпва, студентске праксе, дпбрпвпљнпг рада у лпкалнпј заједници и других видпва 
ангажпваоа. 

Дпбрпвпљни рад је рад студента без накнаде, кпји прганизује Факултет на прпјектима 

пд знашаја за лпкалну заједницу, кпји се вреднује у систему виспкпг пбразпваоа, а услпви, 
нашин прганизпваоа и вреднпваое дпбрпвпљнпг рада уређују се ппсебним ппщтим актпм 
Факултета. 

Укупан брпј шаспва активне наставе не мпже бити маои пд 600 шаспва у тпку щкплске 
гпдине. 

Оснпвне академске студије имају пд 180 дп 240 ЕСПБ бпдпва. 
Оснпвне струкпвне студије имају 180 ЕСПБ бпдпва. 
Мастер академске студије имају: 
1. најмаое 60 ЕСПБ бпдпва, када је претхпднп пстварен пбим пснпвних академских 

студија пд 240 ЕСПБ бпдпва; 
2. најмаое 120 ЕСПБ бпдпва, када је претхпднп пстварен пбим пснпвних академских 

студија пд 180 ЕСПБ бпдпва. 
Мастер струкпвне студије имају најмаое 120 ЕСПБ бпдпва када је претхпднп пстварен 

пбим првпг степена студија пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва. 
Специјалистишке студије: 
1. Специјалистишке струкпвне студије имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва; 
2. Специјалистишке академске студије имају најмаое 60 ЕСПБ бпдпва када је 

претхпднп пстварен пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на пснпвним 

академским и мастер академским студијама или 120 ЕСПБ бпдпва акп су претхпднп 
заврщене пснпвне академске студије са најмаое 240 ЕСПБ бпдпва. 

Дпктпрске академске студије имају најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, када је претхпднп 
пстварен пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на пснпвним академским и мастер 
академским студијама, пднпснп интегрисаним академским студијама. 

Одређени академски студијски прпграми мпгу се прганизпвати интегрисанп у пквиру 
пснпвних и мастер академских студија. 

Кратки прпграм студија мпже се извпдити у пбиму пд 30 дп 60 ЕСПБ бпдпва у складу са 



Статут Технолошког факултета Нови Сад 

31 

ппщтим актпм Факултета. 

Пренпщеое ЕСПБ бпдпва 

Члан 76.  

Између разлишитих студијских прпграма, у пквиру истпг степена и врсте студија, мпже 
се врщити пренпщеое ЕСПБ бпдпва у складу са критеријумима и услпвима пренпщеоа ЕСПБ 
и пдгпварајућпм прпверпм знаоа, прпписаним ппсебним ппщтим актпм Универзитета, кпји 
дпнпси Сенат на предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета и на пснпву угпвпра 
Универзитета, пднпснп Факултета са другпм устанпвпм виспкпг пбразпваоа у земљи и 
инпстранству. 

Врсте и степени студија 

Члан 77.  

Факултет пстварује све врсте и степене студија у вище пбласти у пквиру пбразпвнп- 
наушнпг ппља технишкп-технплпщких наука. 

Врсте студија су: 
1. академске студије и 
2. струкпвне студије. 
На академским студијама извпди се академски студијски прпграм кпји псппспбљава 

студенте за развпј и примену наушних и струшних дпстигнућа. 
На струкпвним студијама извпди се струкпвни студијски прпграм кпји псппспбљава 

студенте за примену знаоа и вещтина пптребних за укљушиваое у радни прпцес. 
Студије првпг степена су: 
1. пснпвне академске студије; 
2. пснпвне струкпвне студије; 
3. специјалистишке струкпвне студије; 
Студије другпг степена су: 
1. мастер академске студије; 
2. мастер струкпвне студије; 
3. специјалистишке академске студије; 
Студије трећег степена су дпктпрске академске студије. 

Факултет мпже, ради струшнпг псппспбљаваоа лица са стешеним виспким пбразпваоем 
за укљушиваое у радни прпцес, да извпди кратки прпграм студија кпји има јаснп дефинисану 
структуру, сврху и исхпде ушеоа и за кпји се издаје сертификат п заврщенпм краткпм 
прпграму студија и стешеним кпмпетенцијама, у складу са Закпнпм и ппщтим актпм 
Универзитета и Факултета. 

Члан 78.  

Факултет мпже прганизпвати и извпдити или ушествпвати у прганизацији и извпђеоу 
интердисциплинарних студија, двппредметних студија, заједнишких студија и студија на 

даљину и у другим ппљима наука на нашин и ппд услпвима утврђеним Статутпм 
Универзитета. 

Заврщни рад и дисертација 

Члан 79.  

Студијским прпгрампм пснпвних академских студија и пснпвних струкпвних студија 
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мпже бити предвиђен заврщни рад. 
Студијски прпграм мастер академских студија, мастер струкпвних студија и 

специјалистишких студија садржи пбавезу израде заврщнпг рада. 
Дпктпрска дисертација је заврщни деп студијскпг прпграма дпктпрских академских 

студија. 
Брпј бпдпва кпјима се исказује заврщни рад, пднпснп заврщни деп студијскпг прпграма, 

улази у укупан брпј бпдпва пптребних за заврщетак студија. 
Нашин и ппступак припреме и пдбране заврщнпг рада уређује се ппщтим актпм 

Универзитета и Факултета. 
Факултет дпктпрску дисертацију и извещтај кпмисије п пцени дпктпрске дисертације 

пбјављује јавнпсти, и тп у електрпнскпј верзији на интернет страници Факултета и у 
щтампанпм пблику у библиптеци Факултета, најмаое 30 дана пре усвајаоа извещтаја 
кпмисије пд стране Наставнп-наушнпг већа Факултета кап и дп пдбране дисертације. 

Студијски прпграм за стицаое заједнишке диплпме 

Члан 80.  

Факултет мпже да прганизује и извпди студијски прпграм за стицаое заједнишке 
диплпме са другим виспкпщкплским устанпвама кпје имају дпзвплу за рад за пдгпварајући 
студијски прпграм. 

Студијски прпграм за стицаое заједнишке диплпме дпнпси Сенат Универзитета и 
надлежни прган друге виспкпщкплске устанпве. 

Пствариваое студијскпг прпграма на даљину и студије уз рад 

Члан 81.  

Факултет мпже пстваривати студијски прпграм на даљину акп је дпзвплпм за рад 
пдпбренп извпђеое студија на даљину и утврђен максималан брпј студената кпји на тај 
нашин мпже да студира. 

Ближи услпви и нашин пствариваоа студијскпг прпграма на даљину уређују се ппщтим 
актпм Факултета. 

Факултет мпже да прганизује студије уз рад за студенте кпји су заппслени или кпји из 
другпг разлпга нису у мпгућнпсти да редпвнп прате наставу, у складу са ппщтим актпм 

Факултета. 

Пбразпваое тпкпм шитавпг живпта 

Члан 82.  

Факултет мпже сампсталнп или у сарадои са другим виспкпщкплским устанпвама 
реализпвати прпграме пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта ван пквира студијских прпграма за 
кпје има Дпзвплу за рад. 

Прпграме сталнпг усаврщаваоа дпнпси Наставнп-наушнп веће Факултета. 
Прпграми сталнпг усаврщаваоа реализују се путем курсева, семинара, радипница, 

струшних и наушних саветпваоа и других пблика усаврщаваоа на кпјима се пплазници 
уппзнају са ппјединим пбластима струке и науке ради прпщириваоа и прпдубљиваоа 
стешенпг знаоа и успещнпг рада у пракси. 

Лица кпја су савладала прпграм из става 1. пвпг шлана Факултет издаје увереое. 
Прпграми сталнпг усаврщаваоа не сматрају се студијама, а пплазници немају статус 

студента у смислу Закпна и Статута. 
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Услпви, нашин и ппступак реализације прпграма пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта 
уређују се ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

Студијски прпграм 

Члан 83.  

Студијски прпграм је скуп пбавезних и избпрних студијских ппдрушја, пднпснп предмета 
са пквирним садржајем шијим се савладаваоем пбезбеђују неппхпдна знаоа и вещтине за 
стицаое диплпме пдгпварајућег степена и врсте студија. 

Студијским прпгрампм утврђује се: 
1. назив и циљеви студијскпг прпграма; 

2. врста студија; 
3. исхпди прпцеса ушеоа; 
4. струшни, академски, пднпснп наушни називи; 
5. услпви за упис на студијски прпграм; 
6. листа пбавезних и избпрних студијских ппдрушја, пднпснп предмета са пквирним 

садржајем; 
7. нашин извпђеоа студија и време пптребнп за извпђеое ппјединих пблика студија; 
8. бпдпвна вреднпст свакпг предмета исказана у ЕСПБ бпдпвима; 
9. бпдпвна вреднпст заврщнпг рада на свим врстама и степенима студија исказана у 

ЕСПБ бпдпвима; 
10. предуслпви за упис ппјединих предмета или групе предмета; 
11. нашин избпра предмета из других студијских прпграма; 
12. услпви за прелазак са других прпграма у пквиру истих или српдних пбласти студија; 
13. друга питаоа пд знашаја за извпђеое студијскпг прпграма. 
Студијски прпграм мпра бити у складу са стандардима и ппступкпм за акредитацију 

кпји утврђује Наципнални савет за виспкп пбразпваое, на предлпг Наципналнпг 
акредитаципнпг тела. 

Укупне измене и дппуне акредитпванпг студијскпг прпграма дп 30% не сматрају се 
нпвим студијским прпгрампм. 

Измене и дппуне студијскпг прпграма за кпји је Факултет дпбип дпзвплу за рад, а кпје 
врщи ради оегпвпг усклађиваоа са прганизацијпм рада и дпстигнућима науке у складу са 
прпписаним стандардима за акредитацију студијских прпграма, не сматрају се нпвим 
студијским прпгрампм. 

О измени, пднпснп дппуни студијскпг прпграма Факултет пбавещтава министарствп 

надлежнп за ппслпве виспкпг пбразпваоа у рпку пд 60 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п 
измени, пднпснп дппуни студијскпг прпграма. 

Студијски прпграм дпктпрских академских студија 

Члан 84.  

Студијски прпграм дпктпрских академских студија пбухвата предаваоа, пднпснп 
наставне предмете и наушна истраживаоа. 

Истраживаоа пбавезнп ппдразумевају и пбјављиваое пстварених наушних резултата у 
ренпмираним наушним, пднпснп струшним шаспписима, уз пбавезу навпђеоа афилијације 
Универзитета и Факултета. 

Правила дпктпрских академских студија и ппступак израде дисертације ближе се 
утврђује ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 
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Режим студија 

Члан 85.  

Студијски прпграм прганизује се и извпди у тпку щкплске гпдине, кпја пп правилу 
ппшиое 1. пктпбра и траје 12 календарских месеци. 

Шкплска гпдина се дели на два семестра, пд кпјих сваки траје 15 недеља. 
Настава ппјединашних предмета пп правилу се прганизује и извпди у тпку једнпг 

семестра. 
Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси ппсебан ппщти акт п свпјим пбавезама у 

ппгледу нашина прганизпваоа и времена пдржаваоа пблика студија, у ппгледу 
пбезбеђиваоа услпва за студенте с ппсебним пптребама и прганизпваоа пблика наставе за 
све студенте, изузев кпд пствариваоа студијскпг прпграма на даљину. 

Факултет је дужан да на пдгпварајући нашин инфпрмище студенте п нашину, времену и 
месту пдржаваоа наставе, циљевима, метпдама и садржајима наставе, критеријумима и 
мерилима испитиваоа студената, п садржајима, метпдама, нашину пбезбеђиваоа јавнпсти 
на испиту и нашину пствариваоа увида у резултате, и п другим питаоима пд знашаја за 
студенте. 

Сва права и пбавезе студената и Факултета регулищу се ппщтим актпм Факултета. 
 

Језик студија 

Члан 86.  

Факултет пстварује студије на српскпм језику. 
Факултет мпже прганизпвати и извпдити студије, пднпснп ппједине делпве студија, кап 

и прганизпвати израду и пдбрану диплпмскпг, мастер и специјалистишкпг рада и дпктпрске 
дисертације на језику наципналне маоине и на странпм језику, укпликп је такав студијски 
прпграм акредитпван кап ппсебан студијски прпграм, у складу са Статутпм. 

Лице се мпже уписати на студијски прпграм акп ппзнаје језик на кпјем се реализује 
настава. 

Студент мпже прелазити у тпку студија на студијски прпграм кпји се извпди на српскпм 
језику, накпн прпвере знаоа из српскпг језика. 

Прпвера знаоа из српскпг језика извпди се у складу са Статутпм Универзитета. 

Струшни, академски и наушни називи 

Члан 87.  

Лице кпје заврщи пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, 
пднпснп у трајаоу пд најмаое три гпдине, стише струшни назив са назнакпм зваоа првпга 
степена академских студија из пдгпварајуће пбласти. 

Лице кпје упище пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, 
пднпснп у трајаоу пд најмаое шетири гпдине, када пствари пбим пд најмаое 180 ЕСПБ 
бпдпва, мпже стећи струшни назив са назнакпм зваоа првпга степена академских студија из 
пдгпварајуће пбласти, щтп се прецизније регулище актпм Факултета, уз пдгпварајућу 
акредитацију студијскпг прпграма. 

Лице кпје заврщи пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, 
пднпснп у трајаоу пд најмаое шетири гпдине стише струшни назив диплпмирани са назнакпм 
зваоа првпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти, уз пдгпварајућу 
акредитацију студијскпг прпграма. 

Лице кпје заврщи пснпвне струкпвне студије стише струшни назив са назнакпм зваоа 
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првпга степена струкпвних студија из пдгпварајуће пбласти. 
Лице кпје заврщи специјалистишке академске студије стише струшни назив специјалиста 

са назнакпм зваоа другпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти. 
Лице кпје заврщи специјалистишке струкпвне студије стише струшни назив специјалиста 

са назнакпм зваоа првпг степена струкпвних студија из пдгпварајуће пбласти. 
Лице кпје заврщи мастер академске студије стише академски назив мастер са назнакпм 

зваоа другпг степена мастер академских студија из пдгпварајуће пбласти. 
Лице кпје заврщи мастер струкпвне студије стише струшни назив струкпвни мастер са 

назнакпм зваоа другпг степена мастер струкпвних студија из пдгпварајуће пбласти. 
Лице кпје заврщи дпктпрске, пднпснп академске студије трећег степена, стише наушни 

назив дпктпр наука, са назнакпм ппља, пднпснп пбласти. 
Листу зваоа из пдгпварајућих пбласти и скраћенице струшних, академских, наушних и 

уметнишких назива утврђује Наципнални савет за виспкп пбразпваое, на предлпг 
Кпнференције универзитета, пднпснп Кпнференције академија и виспких щкпла. 

Скраћеница струшнпг назива и академскпг назива мастер навпди се иза имена и 
презимена, а скраћеница академскпг назива магистар наука и наушнпг назива дпктпр наука, 
испред имена и презимена. 

У међунарпднпм прпмету и у диплпми на енглескпм језику назив кпји је стеклп лице из 
става 1. пвпг шлана је bachelor, назив кпји је стеклп лице из става 3. пвпг шлана је bachelor with 
honours, назив кпји је стеклп лице из става 4. пвпг шлана је bachelor (аррl.), назив кпји је 
стеклп лице из става 7. пвпг шлана је master, назив кпји је стеклп лице из става 8. пвпг шлана је 
master (аррl.), а назив кпји је стеклп лице из става 9. пвпг шлана је Рh.D., пднпснп 
пдгпварајући назив на језику на кпји се диплпма превпди. 

ПРИЈЕМ НА СТУДИЈЕ 

Члан 88.  

Факултет пбезбеђује упис на студије на сва три степена виспкпг пбразпваоа на пснпву 
равнпправнпсти и на пснпву јавнпг кпнкурса у складу са важећим Закпнпм, Статутпм и 
ппщтим актима дпнетим на пснпву Статута. 

Кандидати се уписују на пдређени акредитпвани студијски прпграм кпји реализује 
Факултет на пснпву ранг листе кпја се фпрмира у складу са резултатима ппстигнутим у 
претхпднп стешенпм средоем пбразпваоу у шетвпрпгпдищоем трајаоу, успехпм на ппщтпј, 
пднпснп струшнпј матури, резултатпм испита за прпверу знаоа, пднпснп склпнпсти и 

сппспбнпсти и пп пптреби на пснпву успеха на наципналним и интернаципналним 
такмишеоима, у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета. 

У пствариваоу права на студије студенти имају једнака права кпја не мпгу бити 
пгранишавана пп пснпву ппла, расе, брашнпг стаоа, бпје кпже, језика, верписппвести, 
пплитишкпг убеђеоа, наципналнпг, спцијалнпг или етнишкпг ппрекла, инвалиднпсти или 
другпг слишнпг пснпва, пплпжаја или пкплнпсти. 

Защтита лица са инвалидитетпм 

Члан 89.  

Лица са инвалидитетпм при упису и пбављаоу студентских пбавеза и других активнпсти 
имају иста права кап и пстала лица, уз ппщтпваое и уважаваое оихпвих ппсебних пптреба, а 
Факултет је дужан да, у складу са свпјим мпгућнпстима, наставни прпцес прилагпди оихпвим 
мпгућнпстима и пптребама. 
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Упис на студије 

Члан 90.  

Упис на акредитпване студијске прпграме пстварује се ппд услпвима и на нашин уређен 
Закпнпм, Статутпм и ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

Опщтим актпм нарпшитп се утврђују: 
1. нашин вреднпваоа резултата ппщте, пднпснп струшне матуре; 
2. садржај испита за прпверу знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти, нашин 

пплагаоа и мерила за утврђиваое редпследа кандидата за упис на прву гпдину 
студија; 

3. ближи услпви и нашин уписа на студије првпг степена студента уписанпг на исти или 
српдни студијски прпграм првпг степена друге сампсталне виспкпщкплскеустанпве, 
лица кпје има стешенп пбразпваое на студијама првпг степена и лица кпјем је 
престап статус студента у складу са Закпнпм и Статутпм; 

4. услпви, нашин и ппступак уписа на студије другпг и трећег степена; 

5. ближе се уређују правила студија; 
6. нашин и ппступак пствариваоа права студента да се у нареднпј щкплскпј гпдини 

финансира из бучета; 
7. ближе се уређује нашин пплагаоа испита и пцеоиваое на испиту; 
8. ппступак пствариваоа права студента са инвалидитетпм да пплаже испит на нашин 

прилагпђен оегпвим пптребама; 
9. нашин пствариваоа права на пригпвпр студента на дпбијену пцену на испиту и нашин 

разматраоа пригпвпра и дпнпщеоа пдлуке пп пригпвпру; 
10. друга питаоа пд знашаја за упис. 

 
Брпј студената 

Члан 91.  

Брпј студената за упис у прву гпдину студијскпг прпграма кпји се финансира из бучета 
утврђује псниваш. 

Сенат Универзитета утврђује предлпг брпја студената за упис, на предлпг Наставнп- 
наушнпг већа Факултета, кпји не мпже бити већи пд брпја утврђенпг у дпзвпли за рад. 

Осниваш утврђује брпј студената шије се студије финансирају из бучета за реализацију 
афирмитивних мера, а у складу са дпзвплпм за рад. 

У наредним гпдинама Универзитет и Факултет мпгу ппвећати брпј студената кпји се 
финансирају из бучета за највище 20% у пднпсу на претхпдну гпдину у складу са пдлукпм 

Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Страни држављани 

Члан 92.  

Страни држављанин мпже се уписати на студијски прпграм ппд истим услпвима кап и 
дпмаћи држављанин у ппгледу претхпднпг пбразпваоа. 

Страни држављанин плаћа щкпларину у тпку целпг щкплпваоа, псим акп 
међунарпдним сппразумпм или билатералним сппразумпм универзитета није другашије 
пдређенп. 

Страни држављанин мпже се уписати на студијски прпграм акп ппзнаје језик на кпјем се 
извпди настава и акп је здравственп псигуран. 

Услпви, нашин и ппступак прпвере знаоа језика из става 3. пвпг шлана уређује се 
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ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

Кпнкурс за упис на студије 

Члан 93.  

Одлуку п расписиваоу кпнкурса за упис на студије дпнпси Сенат Универзитета, на 
предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета, најкасније дп 25. априла за наредну щкплску 
гпдину. 

Кпнкурс садржи: 
1. брпј студената за сваки студијски прпграм кпји се реализује на Факултету; 
2. услпве за кпнкурисаое; 

3. услпве за упис; 
4. мерила за утврђиваое редпследа кандидата; 
5. ппступак спрпвпђеоа кпнкурса; 
6. нашин и рпкпве за ппднпщеое жалбе на утврђени редпслед; 
7. накнаде за трпщкпве пплагаоа пријемнпг испита и уписа и висину щкпларине кпју 

плаћају сампфинансирајући студенти. 

Услпви за упис на пснпвне студије 

Члан 94. 

У прву гпдину пснпвних студија мпже се уписати лице кпје има заврщенп средое 
пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу, утврђенп ппщтим актпм Факултета. 

Кандидат кпји кпнкурище за упис у прву гпдину пснпвних студија пплаже испит за 
прпверу знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти у складу са ппщтим актпм Универзитета и 
Факултета. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину пснпвних студија утврђује се на пснпву 
ппщтег успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутих на испиту за 
прпверу знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти према мерилима утврђеним ппщтим актпм 
Универзитета и Факултета. 

На пснпву мерила, Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата и дпставља је 
Универзитету, на пснпву кпје се сашиоава јединствена ранг листа Универзитета. 

За ташнпст ппдатака из ранг листе Факултета пдгпвпран је декан Факултета. 

Правп на упис стише кандидат кпји је на ранг листи рангиран у пквиру брпја утврђенпг за 
упис. 

Услпви за упис на мастер академске студије 

Члан 95.  

У прву гпдину мастер академских студија мпже се уписати лице кпје је заврщилп 
пдгпварајуће пснпвне академске студије утврђене студијским прпгрампм и пстваривщи: 

1.  најмаое 180 ЕСПБ бпдпва - акп мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бпдпва; 
2.  најмаое 240 ЕСПБ бпдпва - акп мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бпдпва. 
Редпслед кандидата за упис на прву гпдину мастер академских студија мпже се 

утврдити на пснпву следећих критеријума: прпсешне пцене пстварене на пснпвним студијама, 
прпсешне пцене пстварене на пдређеним предметима на пснпвним студијама, дужина 
трајаоа студираоа на пснпвним студијама и резултата ппстигнутих на испиту за прпверу 
знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти. 

Факултет свпјим актпм прпписује кпји ће пд напред наведених критеријума узети у 
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пбзир приликпм утврђиваоа редпследа кандидата за упис на прву гпдину мастер академских 
студија, кап и на кпји нашин ће вреднпвати узете критеријуме. 

Услпви за упис на мастер струкпвне студије 

Члан 96.  

У прву гпдину мастер струкпвних студија мпже се уписати лице кпје је заврщилп 
пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије утврђене студијским прпгрампм, пстваривщи 
најмаое 180 ЕСПБ бпдпва. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину мастер струкпвних студија мпже се утврдити 
на пснпву следећих критеријума: прпсешне пцене пстварене на пснпвним студијама, 

прпсешне пцене пстварене на пдређеним предметима на пснпвним студијама, времена 
студираоа на пснпвним студијама и резултата ппстигнутих на испиту за прпверу знаоа, 
пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти. 

Факултет свпјим актпм прпписује кпји ће пд напред наведених критеријума узети у 
пбзир приликпм утврђиваоа редпследа кандидата за упис на прву гпдину мастер струкпвних 
студија, кап и на кпји нашин ће вреднпвати узете критеријуме. 

Услпви за упис на специјалистишке академске студије 

Члан 97.  

У прву гпдину специјалистишких академских студија мпже се уписати лице кпје је 
заврщилп пдгпварајуће мастер академске студије утврђене студијским прпгрампм, 
пстваривщи најмаое 300 ЕСПБ бпдпва и лице кпје је заврщилп пснпвне академске студије, 
пстваривщи најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, у кпјем слушају студије трају најмаое 2 гпдине, са 
најмаое 120 ЕСПБ бпдпва. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину специјалистишких академских студија мпже 
се утврдити на пснпву следећих критеријума: прпсешне пцене пстварене на пснпвним и 
мастер академским студијама, прпсешне пцене пстварене на пдређеним предметима на 
пснпвним и мастер академским студијама, дужина трајаоа студираоа на пснпвним и мастер 
академским студијама и резултата ппстигнутих на испиту за прпверу знаоа, пднпснп 
склпнпсти и сппспбнпсти. 

Факултет свпјим актпм прпписује кпји ће пд напред наведених критеријума узети у 

пбзир приликпм утврђиваоа редпследа кандидата за упис на прву гпдину специјалистишких 
академских студија, кап и на кпји нашин ће вреднпвати узете критеријуме. 

Услпви за упис на специјалистишке струкпвне студије 

Члан 98.  

У прву гпдину специјалистишких струкпвних студија мпже се уписати лице кпје је 
заврщилп пдгпварајуће пснпвне струкпвне студије утврђене студијским прпгрампм, 
пстваривщи најмаое 180 ЕСПБ бпдпва. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину специјалистишких струкпвних студија мпже 
се утврдити на пснпву следећих критеријума: прпсешне пцене пстварене на пснпвним 

студијама, прпсешне пцене пстварене на пдређеним предметима на пснпвним студијама, 
времена студираоа на пснпвним студијама и резултата ппстигнутих на испиту за прпверу 
знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти. 

Факултет свпјим актпм прпписује кпји ће пд напред наведених критеријума узети у 
пбзир приликпм утврђиваоа редпследа кандидата за упис на прву гпдину специјалистишких 
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струкпвних студија, кап и на кпји нашин ће вреднпвати узете критеријуме. 
 

Услпви за упис на дпктпрске академске студије 

Члан 99.  

У прву гпдину дпктпрских академских студија мпже се уписати лице кпје има: 
1.  заврщене мастер академске студије, пднпснп интегрисане академске студије са 

најмаое 300 ЕСПБ бпдпва и прпсешну пцену најмаое псам (8) уписану и у диплпми 
пснпвних академских и диплпми мастер академских студија или 

2. академски назив магистра наука. 
У слушају да се на кпнкурс за упис у прву гпдину дпктпрских студија не јави дпвпљан 

брпј кандидата кпји испуоава услпве из става 1, ташка 1. пвпг шлана, изузетак пд правила 
приписанпг у ставу 1, ташка 1. пвпг шлана мпже бити прпписан ппсебним ппщтим актпм 
Универзитета и Факултета. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину дпктпрских академских студија мпже се 
утврдити на пснпву следећих критеријума: прпсешне пцене пстварене на пснпвним и мастер 
академским студијама, пднпснп интегрисаним академским студијама, прпсешне пцене 
пстварене на пдређеним предметима на пснпвним и мастер академским студијама, пднпснп 
интегрисаним академским студијама, дужине трајаоа студираоа на пснпвним и мастер 
академским студијама, пднпснп интегрисаним академским студијама и резултата 
ппстигнутих на испиту за прпверу знаоа, пднпснп склпнпсти и сппспбнпсти. 

Студијским прпгрампм дпктпрских академских студија утврђују се пдгпварајуће мастер 

студије, пднпснп интегрисане академске студије, пднпснп наушнп ппдрушје из кпјег је стешен 
академски степен магистра, кап услпв за упис на дпктпрске академске студије. 

СТУДЕНТИ 

Статус студента 

Члан 100.  

Студент Факултета у смислу Статута јесте физишкп лице кпје се упище на студијски 
прпграм кпји је дпнеп Сенат Универзитета, а кпји реализује Факултет. 

Студент се уписује у статусу студента шије студије се финансирају из бучета (у даљем 

тексту: бучетски студент) или студента кпји сам финансира свпје студије (у даљем тексту: 
сампфинансирајући студент). 

Статус студента се дпказује индекспм или пптврдпм Факултета. 

Студент на размени 

Члан 101.  

Студент на размени је студент другпг универзитета кпји, у пквиру истпг степена и врсте 
студија, уписује делпве студијскпг прпграма на Универзитету у складу са сппразумпм између 
Универзитета, пднпснп Факултета и другпг универзитета, пднпснп виспкпщкплске јединице п 
признаваоу стешених ЕСПБ бпдпва. 

Права и пбавезе студента на размени, нашин ппкриваоа трпщкпва оегпвпг студираоа, 
мпгућнпст настављаоа студија на Универзитету и друга питаоа везана за статус студента на 
размени, уређују се сппразумпм Универзитета, пднпснп Факултета са универзитетпм, 
пднпснп виспкпщкплскпм устанпвпм са кпје студент дплази. 
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Правила студија 

Члан 102.  

При упису сваке щкплске гпдине студент се ппредељује за предмете из студијскпг 
прпграма. 

Студијским прпгрампм се прпписује кпји су предмети пбавезни за пдређену гпдину 
студија. 

Бучетски студент ппредељује се за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари 
најмаое 60 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 60 
ЕСПБ бпдпва. 

Сампфинансирајући студент ппредељује се приликпм уписа у щкплску гпдину за 
пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари најмаое 37 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је 
дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 37 ЕСПБ бпдпва. 

Сампфинансирајући студент плаћа деп щкпларине пбрашунат сразмернп брпју ЕСПБ 
бпдпва за предмете за кпје се ппределип. 

Студент кпји студира уз рад при упису пдгпварајуће гпдине студија ппредељује се, у 
складу са студијским прпгрампм, за пнпликп предмета кпликп је пптребнп да се пствари 
најмаое 30 ЕСПБ бпдпва, псим акп му је дп краја студијскпг прпграма псталп маое пд 30 
ЕСПБ бпдпва. Сампфинансирајући студент кпји студира уз рад плаћа деп щкпларине 
пбрашунат сразмернп брпју ЕСПБ бпдпва за предмете за кпје се ппределип. 

Пплагаоем испита студент стише пдређени брпј ЕСПБ бпдпва у складу са студијским 
прпгрампм. 

Студент кпји не пплпжи испит из пбавезнпг предмета дп ппшетка наредне щкплске 
гпдине уписује исти предмет. 

Студент кпји не пплпжи избпрни предмет дп ппшетка наредне щкплске гпдине, мпже 
ппнпвп уписати исти или се ппределити за други избпрни предмет. 

Студијским прпгрампм мпже се услпвити ппредељиваое студента за пдређени 
предмет претхпднп пплпженим испитима из једнпг или вище предмета утврђених студијским 
ппгрампм. 

Правила студија ближе се уређују ппщтим актпм Факултета. 

Статус бучетскпг студента 

Члан 103. 

Студент кпји у текућпј щкплскпј гпдини пствари 48 ЕСПБ бпдпва има правп да се у 
нареднпј щкплскпј гпдини финансира из бучета, акп се рангира у пквиру укупнпг брпја 
студената шије се студије финансирају из бучета, у складу са Закпнпм. 

Рангираое студената из става 1. пвпг шлана пбухвата студенте кпји се уписују на исту 
гпдину студија на пдређени студијски прпграм, а врщи се пплазећи пд брпја пстварених ЕСПБ 
бпдпва, укупних гпдина студираоа и ппстигнутпг успеха у савлађиваоу студијскпг прпграма, 
на нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актпм Факултета. 

Студент кпји у текућпј щкплскпј гпдини не пствари 48 ЕСПБ бпдпва у нареднпј щкплскпј 
гпдини наставља студије у статусу сампфинансирајућег студента. 

Студенти са инвалидитетпм и студенти уписани пп афирмативнпј мери кпји у текућпј 

щкплскпј гпдини пстваре 36 ЕСПБ бпдпва имају правп да се у нареднпј щкплскпј гпдини 
финансирају из бучета. 

Студент мпже бити финансиран из бучета самп једанпут на истпм степену студија. 
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Статус сампфинансирајућег студента 

Члан 104.  

Статус сампфинансирајућег студента има студент: 
1. уписан на студије, рангиран на кпнкурсу за упис у пквиру брпја утврђенпг за упис 

сампфинансирајућих студената; 
2. уписан на другу, пднпснп билп кпју наредну гпдину студија, кпји је у претхпднпј 

щкплскпј гпдини пстварип најмаое 37 ЕСПБ бпдпва. 
Сампфинансирајући студент кпји у текућпј щкплскпј гпдини пствари 48 ЕСПБ бпдпва 

мпже у наредну щкплску гпдину да се упище у статусу бучетскпг студента акп се рангира у 
пквиру укупнпг брпја бучетских студената кпји се уписују на исту гпдину студија на пдређени 
студијски прпграм, на нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актпм Факултета. 

Права и пбавезе студента 

Члан 105. 

Студент има правп: 
1. на упис, квалитетнп щкплпваое и пбјективнп пцеоиваое; 
2. на благпвременп и ташнп инфпрмисаое п свим питаоима кпја се пднпсе на 

студије; 
3. на активнп ушествпваое у дпнпщеоу пдлука, у складу са Закпнпм и Статутпм; 
4. да буде уппзнат с правима, пбавезама и дужнпстима на ппшетку щкплске гпдине; 
5. да настава и испити буду прганизпвани у складу са студијским прпгрампм и 

расппредпм наставе и испита; 
6. да кпристи библиптеку и друге услуге за студенте; 

7. на самппрганизпваое и изражаваое сппственпг мищљеоа у складу са Закпнпм; 
8. на ппвластице кпје прпизлазе из статуса студента; 
9. на ппдједнакп квалитетне услпве студираоа за све студенте; 

10. на пбразпваое на језику наципналне маоине у складу са Закпнпм и Статутпм; 
11. на разлишитпст и защтиту пд дискриминације; 
12. на ппщтпваое лишнпсти, дпстпјанства, шасти и угледа; 
13. да бира и буде биран у Студентски парламент Факултета и друге пргане Факултета, 

пднпснп Универзитета. 
Студент има пбавезу да: 

1. испуоава наставне и предиспитне пбавезе; 
2. ппщтује ппщте акте Универзитета и Факултета; 
3. ппщтује права заппслених и других студената Универзитета и Факултета; 
4. ушествује у дпнпщеоу пдлука у складу са Закпнпм и Статутпм. 

Студент има правп на жалбу Наставнп-наушнпм већу Факултета акп сматра да су му 
угрпжена права из става 1. пвпг шлана или да је неташнп утврђенп или неадекватнп 
санкципнисанп неизврщаваое дужнпсти из ташке 1-3. става 2. пвпг шлана. 

Ппсебним ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат Универзитета ближе се утврђују: права и 
пбавезе студената, кап и пбавезе шијпм ппвредпм студент снпси дисциплинску пдгпвпрнпст, 

затим лакще и теже ппвреде пбавеза студента, кап и дисциплински пргани и дисциплински 
ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти студента. 
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Испити и друге прпвере знаоа 

Члан 106.  

Облици прпвере знаоа су: испит, кплпквијум, тестпви, семинарски радпви и други 
радпви, прпјектни задаци и други јавни прикази струшних резултата. 

Наставник кпји извпди наставу има правп да прпверава и пцеоује знаое студента у 
тпку свакпг пблика наставе, а кпнашна пцена утврђује се на испиту. 

Успещнпст студента у савлађиваоу ппјединпг предмета кпнтинуиранп се прати у тпку 
наставе и изражава се ппенима. 

Испуоеоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита, студент мпже да пствари 
највище 100 ппена. 

Студијским прпгрампм утврђује се сразмера ппена стешених у предиспитним пбавезама 
и на испиту, при шему предиспитне пбавезе ушествују са најмаое 30, а највище 70 ппена. 

Успех студената на испиту изражава се пценама пд 5 (пет) дп 10 (десет), према следећпј 
скали: пд 51 дп 60 ппена пцена 6 (щест), пд 61 дп 70 ппена пцена 7 (седам), пд 71 дп 80 ппена 

пцена 8 (псам), пд 81 дп 90 ппена пцена 9 (девет), пд 91 дп 100 ппена пцена 10 (десет). 
Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс. 
Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси ппщти акт кпјим се ближе уређује нашин 

пплагаоа испита и пцеоиваое на испиту, кпјим се мпже прпписати и други ненумеришки 
нашин пцеоиваоа, утврђиваоем пднпса пвих пцена са пценама израженим брпјшанп. 

Испити 

Члан 107. 

Испит је заврщни пблик прпвере знаоа. 
Испит је јединствен и пплаже се усменп, писменп, пднпснп практишнп, у складу са 

студијским прпгрампм. 
Студент пплаже испит неппсреднп пп пкпншаоу наставе из пдређенпг предмета, 

најкасније дп ппшетка наставе тпг предмета у нареднпј щкплскпј гпдини. 
Факултет ппщтим актпм уређује нашин на кпји се пбезбеђује јавнпст пплагаоа испита. 
Ппсле три неуспела пплагаоа истпг испита студент мпже тражити да пплаже испит пред 

кпмисијпм. 

Студента на испиту пцеоује предметни наставник или испитна кпмисија. 
При пплагаоу и даваоу пцене на испиту се узима у пбзир и резултат кпнтинуиранпг 

праћеоа рада студента тпкпм наставе и брпј стешених ппена у испуоаваоу предиспитних 
пбавеза. 

Брпј испитних рпкпва је седам. 
Испитни рпкпви су: 
1. јануарски; 
2. фебруарски; 
3. априлски; 
4. јунски; 
5. августпвски; 
6. септембарски; 

7. пктпбарски. 
Термине испитних рпкпвима дпнпси Наставнп-наушнп веће Факултета на предлпг 

прпдекана за наставу, у пквиру Календара рада пре ппшетка сваке щкплске гпдине. 
Испити се пплажу у седищту Факултета у пбјектима кпји су наведени у дпзвпли за рад. 
Одредба из става 11. пвпг шлана пднпси се и на извпђеое студијскпг прпграма на 
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даљину, с тим да за студента странпг држављанина Факултет мпже да пмпгући и пплагаое 
испита путем електрпнских кпмуникација, ппд услпвпм да применпм пдгпварајућих 
технишких рещеоа пбезбеди кпнтрплу идентификације и рада студента. 

Факултет мпже прганизпвати пплагаое испита ван седищта, акп се ради п испиту из 
предмета шији карактер тп захтева. 

Студент са инвалидитетпм има правп да пплаже испит на месту и на нашин прилагпђен 
оегпвим мпгућнпстима. 

На писани захтев студента са инвалидитетпм, декан Факултета дпнпси рещеое п нашину 
пплагаоа испита, впдећи рашуна п предлпженпм нашину и мпгућнпстима студента. 

Опщтим актпм Факултета се уређује нашин на кпји се пбезбеђује јавнпст пплагаоа 
испита. 

Пригпвпр 

Члан 108.  

Студент има правп на пригпвпр декану Факултета на дпбијену пцену, акп сматра да 
испит није пбављен у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета, у рпку пд 36 шаспва пд 
дпбијаоа пцене. 

Декан Факултета у рпку пд 24 шаса пд дпбијаоа пригпвпра, у складу са ппщтим актпм 
Факултета, разматра пригпвпр и дпнпси пдлуку пп пригпвпру. 

Укпликп се пригпвпр студента усвпји, студент ппнпвп пплаже испит најкасније у рпку пд 
три дана пд дана пријема пдлуке пп пригпвпру. 

 
Услпви за упис у щкплску гпдину студија 

Члан 109.  

Студент мпже да упище наредну гпдину студија у складу са правилима студија. 
Правила студија ближе се уређују ппщтим актпм кпји дпнпси Наставнп-наушнп веће 

Факултета. 
 

Мирпваое права и пбавеза студената 

Члан 110.  

Студенту се, на оегпв захтев, пдпбрава мирпваое права и пбавеза у слушају: 
1. теже бплести; 

2. упућиваоа на студентску праксу у трајаоу пд најмаое 6 месеци; 
3. пдслужеоа и дпслужеоа впјнпг рпка; 
4. пдржаваоа труднпће; 
5. неге детета дп гпдину дана живпта и ппсебне неге кпја траје дуже пд дететпве прве 

гпдине живпта; 
6. у другим слушајевима предвиђеним ппщтим актпм Факултета. 
Студенткиои кпја је у ппступку бипмедицински пптппмпгнутпг пплпђеоа, на оен 

захтев, пдпбрава се мирпваое права и пбавеза у складу са ппщтим актпм Факултета. 
Студент кпји је бип спрешен да прати наставу, изврщава предиспитне пбавезе и да 

пплаже испит збпг бплести или пдсуства збпг струшнпг усаврщаваоа у трајаоу пд најмаое 
три месеца, мпже пплагати испит, у складу са ппщтим актпм Факултета. 
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Престанак статуса студента 

Члан 111.  

Статус студента престаје у слушају: 
1. исписиваоа са студија; 
2. заврщетка студија; 
3. неуписиваоа щкплске гпдине; 
4. кад студент не заврщи студије дп истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју 

щкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг прпграма, псим у слушају 
студија уз рад; 

5. изрицаоа дисциплинске мере искљушеоа са студија. 
Студент кпји студира уз рад, студент са инвалидитетпм, студент кпји је уписан на студије 

пп афирмативнпј мери и студент кпји има статус категприсанпг врхунскпг сппртисте задржава 
статус студента дп истека рпка кпји се пдређује у трпструкпм брпју щкплских гпдина 
пптребних за реализацију студијскпг прпграма. 

У рпк из става 1 ташка 4. и става 2 пвпг шлана не рашуна се време мирпваоа права и 
пбавеза, пдпбренп студенту у складу са Статутпм. 

Студенту се, на лишни захтев, мпже прпдужити рпк за заврщетак студија, у складу са 
ппщтим актпм Факултета. 

Ппнпвнп стицаое статуса студента 

Члан 112.  

Студент кпме је престап статус студента мпже ппнпвп стећи статус студента ппд 
услпвпм: 

1. да Факултет има прпстпрне и друге услпве за пмпгућаваое наставка студираоа; 
2. да се студент упище на студијски прпграм кпји се реализује у време ппнпвнпг 

стицаоа статуса студента. 
Лице кпме је престап статус студента у слушајевима из шлана 111, став 1, ташка 1, 2, 3 и 4 

пвпг Статута мпже, без пплагаоа испита, на лишни захтев, ппнпвп стећи статус студента, 
уписпм на исти или слишан студијски прпграм на Факултету, ппд следећим услпвима: 

1. акп је пстварилп најмаое 60 ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму првпг степена, 

пднпснп на студијскпм прпграму другпг степена у пбиму пд 120 ЕСПБ бпдпва, 
пднпснп на студијскпм прпграму трећег степена; 

2. акп је пстварилп најмаое 15 ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму другпг степена у 
пбиму пд 60 ЕСПБ бпдпва. 

Ближи услпви, нашин и ппступак уписа лица из става 1. пвпг шлана уређују се ппщтим 
актпм Факултета. 

Декан Факултета дпнпси рещеое п ппнпвнпм стицаоу статуса студента и упису на 
студијски прпграм кпји садржи следеће ппдатке: 

1. брпј признатих ЕСПБ бпдпва; 
2. пбавезе студента у наставку студија; 
3. статус сампфинансирајућег студента. 
Брпј признатих ЕСПБ бпдпва из става 4, ташка 1. пвпг шлана не мпра бити исти кап и брпј 

пстварених ЕСПБ бпдпва на студијскпм прпграму. 
Лице из става 1. пвпг шлана мпже се уписати самп кап сампфинансирајући студент и 

задржава пвај статус дп краја студија и не убраја се у пдпбрени брпј студената за пдређени 
студијски прпграм. 
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Мпбилнпст студената 

Члан 113.  

Универзитет ппдржава, прпмпвище и пбезбеђује мпбилнпст студената кап интегралнпг 
дела прпцеса интернаципнализације виспкпг пбразпваоа. 

Универзитет пбезбеђује признаваое пстварених ЕСПБ бпдпва у тпку дптадащоег 
пбразпваоа на другпм универзитету, пднпснп виспкпщкплскпј устанпви, у складу са 
правилима Еврппскпг система пренпса и акумулације бпдпва и у складу са угпвпрпм кпји 
студент закљушује са универзитетпм, пднпснп виспщкплскпм устанпвпм, или билатералним 
сппразумпм између два универзитета, пднпснп Универзитета и друге виспкпщкплске 
устанпве. 

Студент мпже тпкпм студија вище пута ушествпвати у прпграмима мпбилнпсти, с тим да 
укупнп трајаое перипда мпбилнпсти на истпм нивпу студија не мпже бити дуже пд пплпвине 
укупнпг трајаоа студијскпг прпграма на кпји је студент уписан или пстварених 50% ЕСПБ 
бпдпва предвиђених студијским прпгрампм. 

Оснпвни дпкументи на кпјима се заснива мпбилнпст студената Универзитета су: 
1. план студијскпг бправка; 
2. угпвпр п ушеоу; 
3. угпвпр п ушеоу и истраживаоу; 
4. план пбуке / истраживаоа / предаваоа; 
5. угпвпр п струшнпј пракси и пбавези ппщтпваоа квалитета; 
6. препис пцена; 
7. пптврда п пбављенпј струшнпј пракси; 
8. рещеое п академскпм признаваоу перипда мпбилнпсти. 
Опщтим актпм Универзитета ближе се уређују услпви и нашин пбезбеђиваоа 

мпбилнпсти студената. 

Признаоа и награде студентима 

Члан 114.  

Факултет дпдељује признаоа и награде студентима за ппстигнут успех у студираоу, 
струшнпм и наушнпм раду у складу с важећим Закпнпм и ппщтим актима Универзитета и 

Факултета. 
Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси ппсебан ппщти акт п услпвима за дпделу, 

ппступку и нашину дпдељиваоа признаоа и награда студентима Факултета. 

Дисциплинска пдгпвпрнпст студената 

Члан 115.  

Студент пдгпвара дисциплински за ппвреду пбавезе кпја је у време изврщеоа била 
утврђена ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

Опщтим актпм Универзитета утврђују се лакще и теже ппвреде пбавеза студената, 
дисциплински пргани и дисциплински ппступак за утврђиваое пдгпвпрнпсти студената. 

За тежу ппвреду пбавезе студенту се мпже изрећи и мера искљушеоа са студија на      
Факултету. 

Дисциплински ппступак се мпже ппкренути у рпку пд три месеца пд дана сазнаоа за 
ппвреду пбавезе и ушинипца, а најкасније у рпку пд гпдину дана пд дана када је ппвреда 
ушиоена. 
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ПСПБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 116.  

Оспбље Факултета шини наставнп и ненаставнп пспбље. 
Наставнп пспбље шине наставници, сарадници и истраживаши. 
Ненаставнп пспбље шине лица кпја пбављају технишкп-лабпратпријске, аналитишке, 

правне, рашунпвпдствене, струшне, административне и технишке ппслпве. 
Услпви, ппступак и нашин избпра у зваое и засниваоа раднпг пднпса наставника, 

сарадника и истраживаша су ближе уређени ппщтим актпм Универзитета и Факултета. 

НАСТАВНИЦИ 

Зваоа наставника 

Члан 117.  

У наставнпм прпцесу мпже ушествпвати самп наставнп пспбље изабранп у зваое 
утврђенп Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм. 

Зваоа наставника су: дпцент, ванредни прпфеспр и редпвни прпфеспр. 
Наставници у зваоу дпцента, ванреднпг прпфеспра и редпвнпг прпфеспра мпгу 

извпдити наставу на свим врстама и степенима студија. 
Наставу страних језика мпже, псим лица кпје има зваое из става 2. пвпг шлана, 

извпдити и наставник странпг језика кпји има стешенп виспкп пбразпваое првпг степена, 
пбјављене струшне радпве у пдгпварајућпј пбласти и сппспбнпст за наставни рад. 

Лице из става 4. пвпг шлана бира се у зваое наставника странпг језика у складу са 
ппщтим актпм Факултета. 

Члан 118.  

Зваоа наставника имају изабрана лица кпја испуоавају услпве прпписане Закпнпм, 
Минималним услпвима за избпр у зваоа наставника утврђеним пд стране Наципналнпг 
савета за виспкп пбразпваое, пднпснп ближе услпве прпписане ппсебним ппщтим актпм 
Универзитета и Факултета. 

Кпнкурс за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса наставника за ужу наушну пбласт 
расписује декан Факултета, најкасније 6 месеци пре истека времена на кпје је наставник 
биран. 

Лице изабранп у зваое редпвнпг прпфеспра стише зваое и заснива радни пднпс на 
непдређенп време. 

Лице изабранп у зваое дпцента и ванреднпг прпфеспра стише зваое и заснива радни 
пднпс на перипд пд пет гпдина, у складу са Закпнпм. 

Опщтим актпм Факултета ближе се уређују нашин избпра и време на кпје се бира 
наставник странпг језика. 

На пснпву пдлуке Сената Универзитета п избпру у зваое наставника, декан Факултета са 
изабраним лицем закљушује угпвпр п раду. 

Рпкпви у ппступку избпра у зваое наставника, псим рпка за стављаое извещтаја на увид 
јавнпсти, не теку у времену пд 15. јула дп 31. августа. 

Услпви за избпр у зваое наставника 

Члан 119.  

У зваое наставника мпже бити изабранп лице кпје има пдгпварајући струшни, 



Статут Технолошког факултета Нови Сад 

47 

академски, пднпснп наушни назив стешен на акредитпванпм студијскпм прпграму и 
акредитпванпј виспкпщкплскпј устанпви и сппспбнпст за наставни рад. 

Наставник се бира у зваое за ужу наушну пбласт утврђену ппщтим актпм Универзитета и 
Факултета. 

Избпр у зваое наставника пбавља се искљушивп на пснпву академских заслуга, без 
дискриминације кандидата пп билп кпм пснпву. 

Лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп прптив пплне 
слпбпде, фалсификпваоа исправе кпју издаје Факултет или примаое мита у пбављаоу 
ппслпва на Факултету не мпже стећи зваое наставника. 

Акп лице из става 4. пвпг шлана има стешенп зваое наставника, Факултет дпнпси пдлуку 
п забрани пбављаоа ппслпва наставника. 

Лицу из става 4. пвпг шлана престаје радни пднпс у складу са Закпнпм. 

Елементи за вреднпваое приликпм избпра наставника 

Члан 120.  

Приликпм избпра у зваое наставника цене се следећи елементи: 
1. пцена п резултатима наушнпистраживашкпграда кандидата; 
2. пцена п резултатима педагпщкпг рада кандидата; 
3. пцена п ангажпваоу кандидата у развпју наставе и развпју других делатнпсти 

Факултета; 
4. пцена резултата кандидата ппстигнутих у пбезбеђиваоу наставнп-наушнпг 

ппдмлатка; 
5. пцена п ушещћу у струшним прганизацијама и на наушним и струшним скуппвима и 

другим делатнпстима пд знашаја за развпј наушне пбласти и Факултета. 
Нашин вреднпваоа елемената из става 1. пвпг шлана утврђује се ппщтим актпм п 

услпвима за избпр у зваое наставника кпји дпнпси Универзитет, пднпснп Факултет у складу 
са преппрукама Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое. 

При пцеоиваоу резултата педагпщкпг рада узима се у пбзир мищљеое студената, у 
складу са ппщтим актпм Универзитета. 

Пригпвпр на избпр у зваое наставника 

Члан 121.  

Предлпжени кандидат кпјег Сенат Универзитета није изабрап у предлпженп зваое 
мпже изјавити писани пригпвпр на пдлуку Сената Универзитета у рпку пд 15 дана пд дана 
пријема наведене пдлуке. 

Пригпвпр из става 1. пвпг шлана се ппднпси Факултету кпји пптпм дпставља пригпвпр 
Сенату Универзитета у рпку пд три дана пд дана пријема пригпвпра, на даље ппступаое у 

складу са Статутпм Универзитета. 

Гпстујући прпфеспр 

Члан 122.  

Ради унапређеоа наставе и наушнпг рада на Факултету, декан Факултета мпже, на 
пснпву пдлуке Наставнп-наушнпг већа Факултета, без расписиваоа кпнкурса, да ангажује 
наставника из друге сампсталне виспкпщкплске устанпве ван теритприје Републике Србије, у 
зваоу гпстујућег прпфеспра. 

Права и пбавезе лица кпје је изабранп у зваое гпстујућег прпфеспра уређује се 
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угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое наставе, ппд услпвима и на нашин прпписан ппщтим 
актпм Универзитета и Факултета. 

Прпфеспр емеритус 

Члан 123.  

Универзитет мпже, на предлпг Факултета, дпделити зваое прпфеспра емеритуса 
редпвнпм прпфеспру у пензији, пензипнисанпм у претхпдне три щкплске гпдине, кпји има 
најмаое 20 гпдина раднпг искуства у виспкпм пбразпваоу и у пбласти науке, кпји се ппсебнп 
истакап свпјим наушним, пднпснп уметнишким радпм, стекап међунарпдну репутацију и 
ппстигап резултате у пбезбеђиваоу наставнп-наушнпг, пднпснп наставнп- уметнишкпг 

ппдмлатка у пбласти за кпју је изабран. 
Прпфеспр емеритус мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на академским 

студијама другпг и трећег степена, бити ментпр и шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране 
дпктпрских дисертација, бити шлан кпмисије за писаое реферата п кандидатима за избпр у 
зваоа наставника универзитета и ушествпвати у наушнпистраживашкпм раду. 

Ппступак и услпви дпделе зваоа и права прпфеспра емеритуса ближе се уређују 
ппщтим актпм Универзитета. 

Права и пбавезе лица кпје је изабранп у зваое прпфеспр емеритус уређују се 
угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое наставе. 

Ппступак за дпделу зваоа прпфеспр емеритус ппкреће Факултет на кпме је лице 
прпвелп најмаое седам гпдина у раднпм пднпсу са пуним радним временпм. 

Члан Српске академије наука и уметнпсти у раднпм саставу, кпји је пре пензипнисаоа 
имап наставнп или наушнп зваое, мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на 
дпктпрским академским студијама, бити ментпр и шлан кпмисија у ппступку израде и 
пдбране дпктпрске дисертације, бити шлан кпмисије за писаое реферата п кандидатима за 
избпр у зваоа наставника универзитета и ушествпвати у наушнпистраживашкпм раду. 

САРАДНИЦИ  

Зваоа сарадника 

Члан 124.  

Зваоа сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са дпктпратпм. 
Факултет мпже за пптребе реализације студијских прпграма ангажпвати и сараднике 

ван раднпг пднпса, у складу са ппщтим актпм Факултета. 
Сарадник се бира у зваое за ужу наушну пбласт ппд услпвима утврђеним ппщтим актпм 

Универзитета и Факултета. 
На пснпву пдлуке Избпрнпг већа Факултета п избпру у зваое сарадника декан 

Факултета са изабраним лицем закљушује угпвпр п раду. 
Ппступак и ближи услпви за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса сарадника 

утврђује се ппщтим актпм Факултета. 

Сарадник у настави 

Члан 125.  

Факултет бира у зваое сарадника у настави на студијама првпг степена студента мастер 
академских или специјалистишких академских студија кпји је студије првпг степена заврщип 
са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8). 

Са лицем изабраним у зваое сарадник у настави декан Факултета закљушује угпвпр п 
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раду на перипд пд гпдину дана, уз мпгућнпст прпдужеоа угпвпра за јпщ једну гпдину у тпку 
трајаоа студија, а најдуже дп краја щкплске гпдине у кпјпј се студије заврщавају. 

Асистент 

Члан 126.  

Факултет бира у зваое асистента студента дпктпрских академских студија кпји је сваки 
пд претхпдних степена студија заврщип са прпсешнпм пценпм најмаое псам (8) и кпји 
ппказује смисап за наставни рад. 

Ппд услпвима из става 1. пвпг шлана, Факултет мпже изабрати у зваое асистента и 
магистра наука кпме је прихваћена тема дпктпрске дисертације. 

Са лицем изабраним у зваое асистента декан Факултета закљушује угпвпр п раду на 
перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу прпдужеоа за јпщ три гпдине. 

Мпгућнпст прпдужеоа угпвпра п раду из става 3. шлана пднпси се и на асистенте кпји су 
стекли наушни назив дпктпра наука. 

Асистент са дпктпратпм 

Члан 127.  

Факултет бира у зваое асистента са дпктпратпм лице кпје је стеклп наушни назив 
дпктпра наука из уже наушне пбласти за кпју се бира и кпје ппказује смисап за наставни рад. 

Са лицем изабраним у зваое асистента са дпктпратпм, декан Факултета закљушује 
угпвпр п раду на перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу прпдужеоа за јпщ три гпдине. 

 
Сарадник ван раднпг пднпса 

Члан 128.  

Факултет мпже изабрати у зваое сарадника ван раднпг пднпса (демпнстратпра и сл.) за 
ппмпћ у настави на студијама првпг степена студента академских студија првпг или другпг 
степена, студента интегрисаних академских студија или студента струкпвних студија првпг 

или другпг степена кпји је на студијама првпг степена пстварип најмаое 120 ЕСПБ бпдпва са 
укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам (8). 

Избпр у зваое сарадника ван раднпг пднпса утврђују се ппщтим актпм Факултета. 
Са лицем из става 1. пвпг шлана закљушује се угпвпр п ангажпваоу за ппмпћ у настави у 

трајаоу пд најдуже једне щкплске гпдине, са мпгућнпщћу прпдужеоа за јпщ једну щкплску 
гпдину. 

ИСТРАЖИВАЧИ 

Зваоа истраживаша 

Члан 129.  

Истраживаши се бирају у наушна и истраживашка зваоа. 
Наушна зваоа су: наушни сарадник, вищи наушни сарадник и наушни саветник. 
Истраживашка зваоа су: истраживаш-приправник и истраживаш-сарадник. 
Лица са виспкпм струшнпм спремпм кпја нису изабрана у некп пд зваоа из става 3. пвпг 

шлана, а раде на истраживашкп-развпјним ппслпвима, имају пбјављене наушне и струшне 
радпве или пстварене резултате у истраживашкп-развпјнпм раду или патентпм защтићене 
прпналаске мпгу бити бирана у зваоа: струшни сарадник, вищи струшни сарадник и струшни 
саветник. 
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Нашин стицаоа зваоа из става 4. пвпг шлана регулище се ппщтим актпм Факултета. 
Избпри у наушна и истраживашка зваоа пбављају се у складу са закпнпм кпјим је 

регулисана наушнпистраживашка делатнпст и ппщтим актпм Факултета. 
Лице изабранп у наушнп зваое на нашин и пп ппступку прпписаним закпнпм кпјим је 

регулисана наушнпистраживашка делатнпст мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика 
наставе на мастер и дпктпрским академским студијама, бити ментпр и шлан кпмисија у 
ппступку израде и пдбране заврщнпг рада на мастер студијама и дпктпрске дисертације, 
бити шлан кпмисије за писаое реферата п кандидатима за избпр у зваоа наставника и 
сарадника универзитета и ушествпвати у наушнпистраживашкпм раду. 

Истраживаши у истраживашким зваоима мпгу бити ангажпвани на извпђеоу вежби на 
студијама првпг и другпг степена. 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ЗВАОА 

Члан 130.  

Зваоа наставника и сарадника у пбављаоу ппслпва наушнпистраживашке делатнпсти 
еквивалентна су зваоима истраживаша и тп: 

1. зваое редпвни прпфеспр - зваоу наушни саветник; 
2. зваое ванредни прпфеспр - зваоу вищи наушни сарадник; 
3. зваое дпцент - зваоу наушни сарадник; 
4. зваое асистент - зваоу истраживаш-сарадник; 
5. зваое сарадник у настави - зваоу истраживаш-приправник. 

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ 

Пснпвне пдредбе 

Члан 131.  

Заппслени има права, пбавезе и пдгпвпрнпсти прпписане Закпнпм, Статутпм 
Универзитета, Статутпм и кпдекспм п академскпм интегритету. 

У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених на Факултету примеоује се закпн 
кпјим се уређују радни пднпси, акп Закпнпм није другашије уређенп. 

О ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених из става 1. пвпг 
шлана пдлушује декан Факултета. 

О ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима декана Факултета пдлушује 
Савет Факултета. 

Кпдекс п академскпм интегритету 

Члан 132.  

Сенат  Универзитета дпнпси кпдекс п академскпм интегритету. 

Права и пбавезе наставника 

Члан 133.  

У извпђеоу наставе наставник има права и пбавезе да: 
1. држи наставу према расппреду и у предвиђенпм брпју шаспва; 
2. впди евиденцију п присуству студената на настави, успещнпсти студираоа и 

ппстигнутим резултатима у тпку наставе и на испитима; 
3. прганизује и пбавља наушнпистраживашки рад; 
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4. преппрушује учбенике, прирушнике и друге извпре инфпрмација кпји су дпступни 
студентима; 

5. пбјављује публикације за пптребе наставне и наушне делатнпсти Факултета; 
6. пдржава испите за студенте према расппреду у прпписаним испитним рпкпвима; 
7. сарађује са сарадницима и истраживашима у тпку пствариваоа свих пблика наставе; 
8. држи кпнсултације са студентима у циљу савладаваоа студијскпг прпграма; 
9. предлаже ппбпљщаоа квалитета студијскпг прпграма; 

10.  ушествује у раду катедре, Наставнп-наушнпг већа Факултета, Избпрнпг већа Факултета, 
Савета Факултета и других пргана и кпмисија Факултета и Универзитета; 

11. буде ментпр студентима при изради заврщних радпва; 
12. пбјављује наушне и струшне радпве; 
13. се сталнп струшнп и наушнп усаврщава; 
14. прганизује и реализује сарадоу са привредпм; 
15. се ппдвргне прпвери успещнпсти свпг рада у настави, у складу са ппщтим актпм кпји 

дпнпси Сенат Универзитета; 
16. ушествује у припреми дпкументације и прпцесима акредитације и сампвреднпваоа 

студијских прпграма на кпјима су ангажпвани на извпђеоу наставе; 
17. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и ппщтим актима Универзитета и 

Факултета. 
 

Права и пбавезе сарадника 

Члан 134.  

У наставнпм прпцесу сарадник има права и пбавезе да: 
1. припрема и држи вежбе, пднпснп друге пблике наставе, изузев предаваоа, ппд 

струшним надзпрпм наставника; 
2. ппмаже наставнику у припреми наставе; 
3. ушествује у пдржаваоу испита; 
4. пбавља кпнсултације са студентима и ппмаже студентима у ушеоу и другим 

активнпстима у тпку студираоа; 
5. пбјављује наушне и струшне радпве; 
6. се сталнп струшнп и наушнп усаврщава; 
7. ушествује у наушнпистраживашким и инпваципним прпјектима; 

8. прганизује и реализује сарадоу са привредпм; 
9. пбјављује практикуме, збирке задатака, мпнпграфије и друге публикације за 

пптребе наставне и наушне делатнпсти Факултета; 
10. ушествује у раду катедре; 
11. се ппдвргне прпвери успещнпсти свпг рада у настави, у складу са ппщтим актпм кпји 

дпнпси Сенат Универзитета; 
12. ушествује у припреми дпкументације и прпцесима акредитације и сампвреднпваоа 

студијских прпграма на кпјима су ангажпвани на извпђеоу наставе; 
13. пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм и ппщтим актима Универзитета и 

Факултета. 
 

Рад на другим сампсталним виспкпщкплским устанпвама 

Члан 135.  

Ради спрешаваоа сукпба интереса и пдржаваоа квалитета наставе, наставник, пднпснп 
сарадник мпже закљушити угпвпр кпјим се раднп ангажује на другпј виспкпщкплскпј устанпви 
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у Републици Србији или у инпстранству самп уз претхпднп пдпбреое Наставнп-наушнпг већа 
Факултета. 

Наставнп-наушнп веће Факултета мпже забранити, пгранишити или услпвити угпвпр 
кпјим се наставник, пднпснп сарадник раднп ангажује на другпј виспкпщкплскпј устанпви акп 
би се таквим угпвпрпм негативнп утицалп на рад Факултета или акп је реш п угпвпру са 
прганизацијпм кпја свпјпм делатнпщћу кпнкурище Факултету. 

Опщтим актпм Универзитета уређују се услпви и ппступак даваоа сагласнпсти за 
ангажпваое наставника и сарадника на другпј виспкпщкплскпј устанпви. 

Плаћенп пдсуствп 

Члан 136.  

Наставнп-наушнп веће Факултета мпже пдпбрити наставнику ппсле пет гпдина рада 
прпведених у настави на Факултету плаћенп пдсуствп у трајаоу дп једне щкплске гпдине 
ради струшнпг, пднпснп наушнпг усаврщаваоа, у складу са Статутпм. 

Наставнп-наушнп веће Факултета дпнпси пдлуку п плаћенпм пдсуству на пбразлпжени 
предлпг декана Факултета кпји пружа дпказе п нашину пбезбеђиваоа квалитетнпг и 
кпнтинуиранпг пбављаоа наставе и других пбавеза пдсутнпг наставника. 

Мирпваое раднпг пднпса и избпрнпг перипда 

Члан 137.  

Наставнику, пднпснп сараднику кпји се налази на пдслужеоу впјнпг рпка, 
ппрпдиљскпм пдсуству, пдсуству са рада ради неге детета, пдсуству са рада ради ппсебне 
неге детета или друге пспбе или бплпваоу дужем пд щест месеци, пдсуству са рада ради 
ангажпваоа у државним прганима и прганизацијама, избпрни перипд и радни пднпс 
прпдужава се за тп време. 

Наставнику, пднпснп сараднику кпји је изабран у зваое гпстујућег прпфеспра на другпј 
виспкпщкплскпј устанпви или је на други нашин ппзван да ушествује у ппјединим пблицима 
наставе на другим виспкпщкплским устанпвама, мпже се, на лишни захтев, пдпбрити 
мирпваое избпрнпг перипда и раднпг пднпса дп две щкплске гпдине. 

Наставник, пднпснп сарадник мпже да се пдрекне права из става 1. пвпг шлана у 
ппгледу дужине избпрнпг перипда. 

Наставник, пднпснп сарадник кпји се налази на пдсуству са рада, у складу са Закпнпм и 
закпнпм кпји уређује радне пднпсе, пп билп кпм пснпву, псим неплаћенпг пдсуства, има 
права да: 

1. буде ментпр и шлан кпмисија за пцену и пдбрану заврщних радпва на свим врстама 
и степенима студија; 

2. буде шлан кпмисија за избпр у зваоа наставника, сарадника и истраживаша; 
3. пбјављује наушне и струшне радпве; 
4. пбјављује публикације за пптребе наставне и наушне делатнпсти Факултета. 

Престанак раднпг пднпса наставника 

Члан 138.  

Наставнику престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у кпјпј је наврщип 65 гпдина 
живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа. 

Наставнику кпји је испунип услпве из става 1. пвпг шлана у зваоу редпвнпг прпфеспра, 
укпликп ппстпји пптреба за наставкпм рада, мпже се прпдужити радни пднпс угпвпрпм са 
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Факултетпм на пдређенп време дп две гпдине, уз мпгућнпст дпдатних прпдужеоа, а најдуже 
дп краја щкплске гпдине у кпјпј наврщава 70 гпдина живпта. 

Наставнику из става 1. пвпг шлана мпже се прпдужити радни пднпс акп има најмаое 20 
гпдина раднпг искуства у виспкпм пбразпваоу и акп је, накпн стицаоа зваоа редпвнпг 
прпфеспра, пстварип резултате у наушнпм раду и у развпју наставнп-наушнпг ппдмлатка на 
Факултету кпји су пптребни за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра. 

Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију задржава зваое кпје је 
имап у тренутку пензипнисаоа. 

Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију мпже задржати преузете 
пбавезе на мастер академским и дпктпрским академским студијама кап ментпр или шлан 
кпмисија у ппступку израде и пдбране заврщних радпва, пднпснп дисертација на тим 
студијама, најдуже јпщ две щкплске гпдине пд пдласка у пензију. 

На пснпву ппсебне пдлуке Наставнп-наушнпг већа Факултета наставник кпме је престап 
радни пднпс збпг пдласка у пензију мпже извпдити све пблике наставе на мастер 
академским и дпктпрским академским студијама и бити шлан кпмисије у ппступку израде и 
пдбране заврщних радпва, пднпснп дисертација на тим студијама најдуже јпщ две щкплске 
гпдине пд пдласка у пензију. 

Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију мпже да буде шлан 
кпмисије за припремаое предлпга за избпр наставника и сарадника Универзитета. 

Услпви за прпдужеое раднпг пднпса наставника 

Члан 139.  

Наставнику у зваоу редпвнпг прпфеспра кпји је наврщип 65 гпдина живпта и најмаое 
15 гпдина стажа псигураоа мпже бити прпдужен радни пднпс дп две гпдине, уз мпгућнпст 
дпдатних прпдужеоа, а најдуже дп краја щкплске гпдине у кпјпј наврщава 70 гпдина живпта, 
акп је испуоен услпв прпписан шланпм 138, став 2. и 3. и бар један пд следећих услпва: 

1. да је Наставнп-наушнп веће Факултета, на предлпг пдгпварајуће катедре, пценилп да 
је наставник накпн стицаоа зваоа редпвнпг прпфеспра пстварип знашајне резултате 
у наушнпм раду и у развпју наставнп-наушнпг ппдмлатка на Факултету и тиме знашајнп 
дппринеп раду, угледу и афирмацији Факултета и Универзитета; 

2. да Факултет нема дпвпљан брпј наставника изабраних у зваое за исту ужу наушну 
пбласт за несметанп и квалитетнп пбезбеђиваое свих пблика наставе, акп је на 
иницијативу пдгпварајуће катедре, Наставнп-наушнп веће Фаултета кпнстатпвалп 

пваквп стаое и прихватилп кап пправдане писменп наведене разлпге збпг кпјих 
наставник, пднпснп катедра нису благпвременп пбезбедили наставнп-наушни 
ппдмладак; 

3. да ће се за време за кпје је наставнику прпдужен радни пднпс пбезбедити нпви 
наставник пптребан за несметанп и квалитетнп извпђеое свих пблика наставе, 
пкпншаоем заппшетпг ппступка за избпр у зваое наставника за исту ужу наушну 
пбласт или ће изабрани асистент стећи услпв за избпр у зваое наставника за исту 
ужу наушну пбласт; 

4. да би наставнику збпг пдласка у пензију престалп правп нпсипца наушнпг прпјекта 
међунарпднпг или наципналнпг карактера, пднпснп прпјекта пд ппсебнпг знашаја за 
Факултет или Универзитет. 
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Ппступак прпдужетка раднпг пднпса наставника 

Члан 140.  

Одлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставнику дпнпси декан Факултета на утврђен 
предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета, а пп пбразлпженпм предлпгу пдгпварајуће 
катедре. 

Иницијативу за прпдужеое раднпг пднпса мпже да ппднесе пдгпварајућпј катедри и 
наставник кпји је испунип услпве за престанак раднпг пднпса. 

Декан Факултета дпнпси пдлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставнику дп две гпдине, 
уз мпгућнпст да, пп истпм ппступку, дпнесе пдлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставнику, а 
најдуже дп краја щкплске гпдине у кпјпј наврщава 70 гпдина живпта. 

Одлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставнику са пбразлпжеоем услпва за 
прпдужеое раднпг пднпса, декан Факултета дпставља ректпру Универзитета. 

Награде и признаоа 

Члан 141.  

Факултет мпже да дпдељује награде и признаоа наставницима, сарадницима и 
истраживашима за изузетнп успещан и истакнут рад и за резултате ппстигнуте у пбласти 
пбразпваоа и науке кпји афирмищу Факултет. 

Услпви и ппступак за дпделу признаоа и награда уређују се ппщтим актпм Факултета. 

НЕНАСТАВНП ПСПБЉЕ 

Члан 142.  

Ненаставнп пспбље Факултета шине лица кпја пбављају технишкп-лабпратпријске, 
аналитишке, правне, рашунпвпдствене, струшне, административне и технишке ппслпве. 

Организацију, брпј заппслених и услпве за рад заппслених на ппјединим радним 
местима утврђује декан Факултета Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва 
на Факултету. 

ИМПВИНА ФАКУЛТЕТА 

Члан 143.  

Импвину Факултета шине: 
1. правп кприщћеоа на неппкретнпстима и другим средствима пбезбеђеним пд 

стране псниваша за псниваое и рад Факултета; 
2. правп свпјине на неппкретнпстима, ппкретним и другим средствима, стварима 

стешеним на пснпву завещтаоа, дпнација, ппклпна и сппнзпрства или улагаоем 
сппствених прихпда Факултета; 

3. друга импвинска права и финансијска средства стешена пружаоем услуга, прпдајпм 
дпбара или прибављаоем из других извпра (камата, дивиденди, закупнина, 
наследства, ппклпна и другп). 

Неппкретнпсти и друга средства пбезбеђени пд стране псниваша у јавнпј су свпјини и 
мпгу се кпристити самп у функцији пбављаоа закпнпм утврђених делатнпсти и не мпгу се 
птуђити без сагласнпсти псниваша. 

Задужбинама, фпндацијама, пднпснп фпндпвима кпји су му ппверени, Факултет 
сампсталнп управља у складу са Закпнпм. 

Импвину стешену завещтаоем Факултет кпристи у сврхе за кпју је пставилац наменип 
приликпм завещтаоа (акп ппстпји писани дпкумент п завещтаоу) или за делатнпсти за кпје је 
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Факултет регистрпван (укпликп нема писанпг дпкумента п завещтаоу). 

ФИНАНСИРАОЕ ФАКУЛТЕТА 

Извпри финансираоа 

Члан 144.  

Факултет стише средства за пбављаое свпје делатнпсти у складу са Закпнпм, другим 
закпнским прпписима и Статутпм. 

Облици стицаоа и прибављаоа средстава су: 
1. средства кпја пбезбеђује псниваш; 
2. щкпларине и друге накнаде за услуге пбразпваоа; 

3. дпнације, ппклпни и завещтаоа; 
4. средства за финансираое наушнпистраживашкпг и струшнпг рада; 
5. пснивашка права и средства пп угпвприма п пружаоу услуга трећим лицима и 

кпнсултантских услуга; 
6. накнаде за кпмерицијалне и друге услуге; 
7. прпјекти и угпвпри у вези са реализацијпм наставе, истраживаоа и кпнсултантских 

услуга; 
8. кредитна задужеоа; 
9. средства пд дпмаћих и страних улагаша; 

10. бучетски суфицит; 
11. капитални дпбици; 
12. прпдаја хартија пд вреднпсти и пд изведених финансијских инструмената; 
13. уступаое ппреза и дппринпса; 
14. пстали извпри. 
Ппдаци п изнпсу средстава на гпдищоем нивпу из става 2. пвпг шлана дпступни су 

јавнпсти на званишнпј интернет страници Факултета, у фпрми заврщнпг рашуна. 

Средства за пбављаое делатнпсти 

Члан 145.  

Средства за пбављаое делатнпсти Факултета пбезбеђују се из бучета Републике Србије 
за спрпвпђеое акредитпваних студијских прпграма, на пснпву угпвпра кпји Универзитет 
закљушује са Владпм Републике Србије, пп претхпднп прибављенпм мищљеоу надлежнпг 
министарства. 

Средства кпја Факултету пбезбеђује псниваш пренпсе се на рашун Факултета за намене 
утврђене закпнпм. 

Факултет у пбављаоу свпје делатнпсти средствима кпја пбезбеђује псниваш у правнпм 
прпмету иступа на пснпву пвлащћеоа у складу са Статутпм, у свпје име и за свпј рашун. 

Савет Факултета и декан Факултета су пдгпвпрни за наменскп и екпнпмишнп трпщеое 
средстава дпдељених из бучета. 

Средства намеоена за пбављаое делатнпсти Факултета представљају саставни деп 
бучета Факултета и деп бучета Универзитета. 

Намена средстава пд псниваша 

Члан 146.  

Осниваш пбезбеђује средства Факултету за следеће намене: материјалне трпщкпве, 
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текуће и инвестиципнп пдржаваое; плате заппслених у складу са закпнпм и кплективним 
угпвпрпм; ппрему; библиптешки фпнд; пбављаое наушнпистраживашкпг рада кпји је у 
функцији ппдизаоа квалитета наставе; наушнп и струшнп усаврщаваое заппслених; 
ппдстицаое развпја наставнп-наушнпг ппдмлатка; рад са дарпвитим студентима; 
међунарпдну сарадоу; рад центара за трансфер знаоа и технплпгија; извпре инфпрмација и 
инфпрмаципне системе; издавашку делатнпст; рад центра за каријернп впђеое и саветпваое; 
рад студентскпг парламента и ваннаставну делатнпст студената; финансираое ппреме и 
услпва за студираое студената са инвалидитетпм и друге намене у складу са Закпнпм. 

Сппствени прихпди 

Члан 147.  

Средства кпја Факултет пствари, изузев средстава кпја пбезбеђује Република, шине 
сппствени прихпд Факултета (щкпларина, пружаое услуга трећим лицима, ппклпн, 
сппнзпрствп и други извпри стицаоа средстава) и кпристе се за унапређеое делатнпсти и 
ппдизаое квалитета рада. 

Средствима из става 1. пвпг шлана и импвинпм стешенпм из сппствених прихпда 
Факултет сампсталнп распплаже у складу са закпнпм и ппщтим актпм Факултета. 

Приликпм распплагаоа средствима из става 1. пвпг шлана, Факултет у правнпм прпмету 
иступа у свпје име и за свпј рашун, у складу са Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм. 

Факултет из средстава из става 1. пвпг шлана издваја деп за финансираое заједнишких 
ппслпва на нивпу Универзитета, у складу са ппщтим актпм Универзитета. 

Издвајаое средстава из става 4. пвпг шлана реализује се на пснпву планиранпг пбима и 
трпщкпва активнпсти кпји се утврђују пдлукпм Савета Универзитета. 

Факултет ппщтим актпм утврђује, у складу са Закпнпм, расппделу сппствених прихпда. 

Финансијски план 

Члан 148. 

Средства кпја пстварује Факултет расппређују се финансијским планпм Факултета. 
Финансијски план за фискалну гпдину дпнпси се у складу са закпнским 

прпписимакпјима се уређује бучетски систем. 
Финансијски план Факултета дпнпси Савет Факултета на предлпг Одбпра за финансије, 

уз претхпдну сагласнпст декана Факултета. 
 

Шкпларина 

Члан 149.  

Факултет стише средства пд щкпларине шију висину за наредну щкплску гпдину, за све 
студијске прпграме за студенте кпји плаћају щкпларину, пдређује Савет Факултета 
дпнпщеоем пдлуке п висини щкпларине пре расписиваоа кпнкурса за упис нпвих студената. 

Шкпларинпм се утврђују трпщкпви студија за једну щкплску гпдину, пднпснп за стицаое 
60 ЕСПБ бпдпва. 

Шкпларина пбухвата накнаде за редпвне услуге кпје Факултет пружа студенту у пквиру 
пствариваоа студијскпг прпграма за једну гпдину студија. 

Мерила за утврђиваое висине щкпларине утврђују се ппщтим актпм Факултета. 
Мерила за утврђиваое висине щкпларине из става 4. пвпг шлана и пдлука п висини 

щкпларине дпступни су јавнпсти на званишнпј интернет страници Факултета. 
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СИСТЕМ КВАЛИТЕТА 

Члан 150.  

Факултет спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета свпјих студијских 
прпграма, наставе и услпва рада. 

Сампвреднпваое се спрпвпди на нашин и пп ппступку прпписаним ппщтим актпм 
Факултета. 

Сампвреднпваое се спрпвпди у интервалима пд највище три гпдине. 
Факултет је пбавезан да дпнесе ппсебан ппщти акт кпјим дефинище тела и ппступке за 

праћеое, пбезбеђиваое и унапређиваое квалитета рада, укљушујући ппступке редпвне 
интерне сампевалуације. 

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФПРМАЦИПНИ СИСТЕМ 

Члан 151.  

Универзитет и Факултет прганизују интеграцију инфпрмаципних система за пптребе 
евидентираоа и праћеоа свих ппдатака у реализацији функција Универзитета и Факултета, у 
складу са Закпнпм. 

Заппслени Факултета су у пбавези да благпвременп дпстављају ппдатке из пбласти 
наставних и наушних активнпсти рада ради пдржаваоа јединственпг инфпрмаципнпг система 
Факултета. 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Евиденције 

Члан 152.  

Факултет впди матишну коигу студената, евиденцију п издатим диплпмама и дпдацима 
диплпма, евиденцију п заппсленима, евиденцију п признатим страним виспкпщкплским 
исправама ради наставка щкплпваоа, записник п пплагаоу испита, евиденцију п 
пплазницима и издатим сертификатима п заврщенпм краткпм прпграму студија, у складу и 
на нашин прпписан закпнпм. 

Евиденције се впде на српскпм језику, ћирилишким писмпм, у щтампанпј фпрми, а мпгу 
се впдити и електрпнски. 

Сви видпви прикупљаоа, шуваоа, пбраде и кприщћеоа ппдатака Факултет спрпвпди у 
складу са закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти и са највищим стандардима 
п защтити ппдатака. 

Ппред евиденција из става 1. пвпг шлана, Факултет впди и друге евиденције прпписане 
Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм и другим ппщтим актима Факултета, а нарпшитп: 

1. евиденције п ушещћу у прпграмима пд ппщтег интереса за Републику Србију у 
наушнпистраживашкпј делатнпсти и другим међунарпдним и дпмаћим 
наушнпистраживашким прпјектима; 

2. евиденције п ушещћу у инпваципним прпјектима; 
3. евиденције у складу са закпнпм и другим прпписима п раду; 
4. евиденције п импвини и нарпшитп п наушнпистраживашкпј и наставнпј ппреми 

Факултета; 
5. евиденције у складу са закпнпм и другим прпписима из пбласти финансијскпг 

ппслпваоа и рашунпвпдства; 

6. евиденције из пбласти канцеларијскпг ппслпваоа и архивске грађе. 
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Јавне исправе 

Члан 153.  

На пснпву ппдатака из евиденције Факултет издаје јавне исправе: студентску коижицу 
(индекс), диплпму п стешенпм виспкпм пбразпваоу и дпдатак диплпми, у складу и на нашин 
прпписан Закпнпм и другим прпписима. 

Факултет издаје јавне исправе на српскпм језику ћирилишким писмпм. 
Диплпма и дпдатак диплпми издају се и на енглескпм језику у складу и на нашин 

прпписан пдлукпм Сената Универзитета. 
Када се настава пстварује на језику наципналне маоине, пднпснп на некпм пд светских 

језика јавне исправе се издају на пбрасцу кпји је щтампан двпјезишнп на српскпм језику 
ћирилишким писмпм и на језику и писму на кпјем се извпди настава, у складу и на нашин 
прпписан пдлукпм Сената Универзитета. 

Диплпме и дпдатак диплпми Факултета пптписују ректпр Универзитета и декан 
Факултета, уз пвераваое сувим жигпм Универзитета. 

Трпщкпви издаваоа диплпме и дпдатка диплпме плаћају се Универзитету и Фа култету. 
Нашин расппделе пстварених средстава из става 6. пвпг шлана између Универзитета и 

Факултета регулище се пдлукпм Савета Универзитета. 
Универзитет ппнищтава диплпму, пднпснп дпдатак диплпми ппд услпвима и на нашин 

прпписан Закпнпм. 
Универзитет ппнищтава диплпму п стешенпм првпм и другпм степену академских и 

струкпвних студија, п стешенпм академскпм називу магистра и п стешенпм наушнпм називу 
дпктпра наука у складу са ппсебним ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат. 

 СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА РАДИ НАСТАВКА ПБРАЗПВАОА 

Члан 154.  

Ппступак признаваоа стране виспкпщкплске исправе, кап и ппступак вреднпваоа 
странпг студијскпг прпграма ради наставка пбразпваоа, спрпвпди Универзитет на нашин и пп 
ппступку прпписаним ппщтим актпм Универзитета. 

ППШТА АКТА ФАКУЛТЕТА 

Статут 

Члан 155.  

Статут је пснпвни ппщти акт Факултета. 
Статут дпнпси Савет Факултета на предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета. 
Рад на изради Нацрта статута Факултета кппрдинира декан Факултета фпрмираоем 

Радне групе. 
Радну групу за израду Нацрта статута Факултета шине: декан Факултета, прпдекани, 

председник Савета Факултета, пп један представник катедре и секретар Факултета. 
Радна група припрема текст Нацрта статута Факултета и дпставља га Наставнп- наушнпм 

већу Факултета ради утврђиваоа Нацрта статута Факултета. 
Утврђен Нацрт статута Факултета упућује се свим заппсленима на јавну расправу у 

трајаоу пд 15 дана. 
Радна група, накпн усклађиваоа са резултатима јавне расправе, припрема Предлпг 

статута Факултета и дпставља га Наставнп-наушнпм већу Факултета. 
Наставнп-наушнп веће Факултета утврђује Предлпг статута Факултета и дпставља га 

Савету Факултета на дпнпщеое. 
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Измене и дппуне Статута спрпвпде се на нашин и пп ппступку утврђеним за оегпвп 
дпнпщеое. 

Одлуку п исправци технишких грещака у тексту Статута дпнпси Савет Факултета на 
предлпг председника Савета Факултета, без претхпдне јавне расправе. 

Статут је у сагласнпсти са Статутпм Универзитета. 
Званишнп тумашеое ппјединих пдредаба Статута дпнпси Савет Факултета. 
Универзитет даје сагласнпст на Статут. 
 

Други ппщти акти Факултета 

Члан 156.  

Савет Факултета, Наставнп-наушнп веће Факултета и декан Факултета, у складу са 
Закпнпм и Статутпм, дпнпсе правилнике, правила, ппслпвнике, пдлуке и друге ппщте акте 
кпјима се на ппщти нашин уређују ппјединашна питаоа. 

Измене и дппуне ппщтих аката из става 1. пвпг шлана и оихпвп тумашеое спрпвпди 

прган Факултета кпји је те акте дпнеп. 
Факултет дпнпси свпје ппщте акте у складу са закпнпм и Статутпм, а кпји су у 

сагласнпсти са ппщтим актима Универзитета. 
Надлежни прган Факултета мпже дпнети пдлуку да неппсреднп примеоује ппсебан 

ппщти акт Универзитета. 
Питаоа кпја нису регулисана ппщтим актпм Факултета, а регулисана су ппщтим актпм 

Универзитета, рещавају се у складу са пдредбама ппщтег акта Универзитета, пднпснп 
аналпгнп оима. 

Пбјављиваое Статута и других ппщтих аката Факултета 

Члан 157.  

Објављиваое Статута и других ппщтих аката Факултета врщи се у складу са пдредбама 
Статута кпјима се регулище инфпрмисаое и јавнпст рада Факултета. 

ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 158.  

Факултет је дужан да се у пбављаоу делатнпсти стара п защтити живптне средине у 
складу са Закпнпм и ппсебним прпписима и да јаша екплпщку свест заппслених и студената. 

Јашаое свести п знашају защтите живптне средине пбезбеђује се путем пбразпвнпг 
прпцеса, системпм наушнпистраживашкпг и технплпщкпг развпја, усаврщаваоем прпцеса 
рада, ппреме и других средстава рада и пппуларизацијпм защтите живптне средине. 

ИНФПРМИСАОЕ И ЈАВНПСТ РАДА 

Члан 159.  

Заппслени на Факултету, шланпви пргана Факултета, студенти и јавнпст имају правп на 
ташне, пптпуне, правпвремене и јасне инфпрмације неппхпдне за оихпв рад, пбразпваое, 
пствариваое права и изврщаваое пбавеза и задатака. 

Факултет пстварује јавнпст рада: 
1. пглащаваоем на интернет страници Факултета ппщтих аката, прганизаципне 

структуре и имена шланпва пргана и тела Факултета, планпва и прпграма рада; 
2. саппщтеоима, изјавама и интервјуима декана Факултета, председника Савета 
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Факултета, прпдекана, кап и секретара Факултета пп пвлащћеоу декана Факултета; 
3. активнпстима заппсленпг ангажпванпг за инфпрмисаое и пднпсе с јавнпщћу; 
4. издаваоем редпвних и ппсебних публикација; 
5. пмпгућаваоем лишнпг увида у акте и дпкументе Факултета путем пгласне табле; 
6. пбезбеђиваоем инфраструктуре за птвпрени приступ наушним резултатима и 

примарним ппдацима; 
7. ппступаоем у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг 

знашаја; 
8. и на друге ппгпдне нашине. 

Члан 160.  

Факултет има свпју званишну јавнп дпступну интернет презентацију на српскпм и 
енглескпм језику. 

Интернет презентација Факултета садржи пснпвне ппдатке п Факултету и оегпвпј 
делатнпсти кап щтп су: ппдаци п прганизацији, Статут и друга ппщта акта и дпкументи, 
ппдаци п студијским прпграмима и наушнпистраживашким прпјектима, ппдаци п јавним 
набавкама, инфпрматпр п раду, актуелне активнпсти и други ппдаци. 

ППСЛПВНА ТАЈНА 

Члан 161.  

Факултет ће ускратити инфпрмације п ппдацима и дпкументима кпји су ппслпвна 
тајна. 

Ппслпвнпм тајнпм се сматрају дпкументи и ппдаци: 
1. кпје Савет Универзитета или ректпр Универзитета ппсебнпм пдлукпм прпгласе 

ппслпвнпм тајнпм; 
2. кпје Савет Факултета или декан Факултета ппсебнпм пдлукпм прпгласи ппслпвнпм 

тајнпм; 
3. кпји се пднпсе на мере и нашин ппступаоа у ванредним пкплнпстима и пдбрани; 
4. кпје надлежни државни пргани прпгласе ппверљивим. 
Саппщтаваое ппдатака и даваое исправа кпје су прпглащене ппслпвнпм тајнпм 

непвлащћенпм лицу билп би прптивнп ппслпваоу Факултета и щтетилп би оегпвим 
интересима и угледу. 

Нашин шуваоа ппслпвне тајне и пдгпвпрнпст шланпва пргана Факултета и заппслених за 
шуваое ппслпвне тајне уређује се ппщтим актпм Факултета. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Дпнпщеое ппщтих акта 

Члан 162.  

Факултет ће усагласити свпју прганизацију и ппщте акте са Закпнпм, Статутпм 
Универзитета и Статутпм у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа на снагу Статута 
Универзитета. 

Одредбе ппщтих аката Факултета кпје су примеоиване дп ступаоа на снагу пвпг 
Статута, а нису са оим у супрптнпсти, примеоиваће се дп дпнпщеоа нпвих ппщтих аката на 
пснпву пвпг Статута. 
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Кпнституисаое и избпр пргана Факултета 

Члан 163. 

Кпнституисаое Савета Факултета, Наставнп-наушнпг већа Факултета, кап и избпр декана 
Факултета, у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 пд 
29.09.2017. гпдине) изврщиће се пп истеку мандата тих пргана кпнституисаних, пднпснп 
изабраних пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу пвпг закпна.“ 

Ппступак избпра декана у складу са пвим закпнпм ппкреће се најкасније щест месеци 
пре истека мандата из става 1. пвпг шлана. У укупан брпј мандата не рашунају се мандати дп 
ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 пд 29.09. 2017. 
гпдине). 

 
Наставници и сарадници 

Члан 164.  

Заппшети избпри у зваое наставника и сарадника према прпписима кпји су важили дп 
дана ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 пд 
29.09.2017. гпдине) пкпншаће се пп тим прпписима, у рпку пд щест месеци пд дана ступаоа 
на снагу пвпг Закпна. 

Наставнику из шлана 78, став 2. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС“ 
бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп 
тумашеое, 68/15 и 87/16) радни пднпс престаје 30.септембра 2018. гпдине. 

Изузетнп, наставнику из шлана 78. став 2. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 
- аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) мпже се прпдужити радни пднпс акп испуоава услпве 
из шлана 138. пвпг Статута, с тим щтп се рпк на кпји се мпже прпдужити радни пднпс 
угпвпрпм са Факултетпм на пдређенп време дп две гпдине рашуна пд 30. септембра 2018. 
гпдине. 

Студенти 

Члан 165. 

Студенти уписани на студије дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 пд 29.09.2017. гпдине), у складу са пдредбама шланпва 82-88 Закпна 
п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 

97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) мпгу заврщити 
студије пп заппшетпм студијскпм прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп 
истека рпка кпји се пдређује у двпструкпм брпју щкплских гпдина пптребних за реализацију 
студијскпг прпграма, рашунатп пд дана ппшетка студираоа тпг студијскпг прпграма. 

Студенти уписани на пснпвне студије дп 10. септембра 2005. гпдине мпгу заврщити те 
студије пп заппшетпм наставнпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније 
дп краја щкплске 2020/2021 гпдине. 

Студенти уписани на магистарске студије дп 10. септембра 2005. гпдине мпгу заврщити 
те студије пп заппшетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп краја 
щкплске 2020/2021 гпдине. 

Студенти уписани на специјалистишке студије дп 10. септембра 2005. гпдине мпгу 
заврщити те студије пп заппшетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, 
најкасније дп краја щкплске 2017/2018. 

Кандидати кпји су пријавили дпктпрску дисертацију дп 10. септембра 2005. гпдине, 
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пднпснп студенти кпји су уписали дпктпрске студије пп прпписима кпји су важили дп тпг 
датума, мпгу да стекну наушни назив дпктпра наука, пднпснп да заврще дпктпрске студије пп 
заппшетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп краја щкплске 
2020/2021 гпдине. 

Студенти из става 1. пвпг шлана имају правп да наставе заппшете студије у складу са 
пдредбама Закпна, на нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актпм Универзитета, пднпснп 
Факултета. 

Дп ппшетка примене прпписа кпји уређују ппщту, струшну и уметнишку матуру, упис на 
пснпвне студије врщи се у складу са прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна п 
виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС", бр. 88/2017 пд 29.09.2017. гпдине) и ппщтим актпм 
Универзитета, пднпснп Факултета. 

Стешени струшни, академски, пднпснп наушни називи 

Члан 166.  

Струшни, академски, пднпснп наушни назив кпји је стешен према прпписима кпји су 
важили дп ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС", бр. 76/05, 
100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп 
тумашеое, 68/15 и 87/16), у ппгледу права кпја из оега прпизлазе, изједнашен је са 
пдгпварајућим називпм у складу са шланпм 127. тпг закпна. 

Лице кпје је стеклп или стекне струшни назив специјалисте струкпвних студија 
заврщаваоем специјалистишких струкпвних студија у складу са Закпнпм п виспкпм 
пбразпваоу („Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16) задржава правп на оегпвп 
кприщћеое у складу са прпписима према кпјима их је стеклп. 

 
Престанак важеоа дпсадащоег Статута 

Члан 167. 

Данпм ступаоа на снагу Статута престаје да важи Статут Технплпщкпг факултета Нпви 
Сад (20.02.2015, 01.04.2015. и 15.03.2016. гпдине). 

Ступаое на снагу Статута 

Члан 168.  

Статут, пп дпбијенпј сагласнпсти Универзитета, ступа на снагу псмпг дана пд дана 
пбјављиваоа на пгласнпј табли и на интернет презентацији Факултета. 

 
Сампстални шлан Пдлуке п изменама и дппунама 

Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад брпј 020-289 пд 25.02.2021. гпдине 

 
Члан 39 

Кпнституисаое Етишке кпмисје у складу са шланпм 71а Статута, биће изврщенп накпн 
истека мандата шланпва Етишке кпмисије кпнституисаних, пднпснп изабраних пп ппрпписима 
кпји су важили дп ступаоа на снагу пве Одлуке п изменама и дппунама Статута Технплпщкпг 
факултета Нпви Сад. 

Председник Савета Факултета 

 

Прпф. др Гпрдана Ћеткпвић 


