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На пснпву шл. 57. 58. став 1. ташка 1. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл. гласник“ 
Републике Србије бр. 88/17,27/18 и73/18 (даље: Закпн) и шлана 125. Статута Факултета 
за правп, безбеднпст и меначмент "Кпнстантин Велики" Нищ (у даљем тексту 
Факултет),  Пдлуке Савета Факултета п изменама и дппунама Статута Факултета пд 27. 
02. 2017. гпдине Савет  Факултета за правп безбеднпст и меначмент „Кпнстантин 
Велики“ Бепград на седници пдржанпј 25.06..2019. гпдине усвпјип је  
 

С Т А Т У Т  
 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1 
Пвим Статутпм уређује се псниваое и правни пплпжај, делатнпст, унутращоа 
прганизација и нашин рада, управљаое и рукпвпђеое, финансираое, кап и друга 
питаоа пд знашаја за рад Факултета. 
 

Члан 2 
Факултет је пбразпвна устанпва са свпјствпм правнпг лица у саставу Универзитета 
"Унипн-Никпла Тесла" Бепград, са правима и пбавезама кпје му припадају на пснпву 
Закпна и Статута. 
Факултет пснпван Угпвпрпм п псниваоу закљушеним дана 30.11.2012. гпдине и ппслује 
средствима у приватнпј свпјини. 
 
Псниваши Факултета су:  

1. Удружеое за унапређеое сапбраћаја Србије, Бепград ул. Здравка Челара бр. 14. 
2. Прпф. др Светплик Кпстадинпвић, Бепград, ул. Впјвпде Миленка бр. 50. 
3. Прпф. др Андпн Кпстадинпвић из Бепграда ул. Впјвпде Миленка бр. 5. 

 
Удели псниваша у укупнпм нпвшанпм и ненпвшанпм пснпвнпм капиталу регулисани су 
Угпвпрпм п псниваоу Факултета. 
 

Члан 3 
Факултет је пснпван кап сампстална виспкпщкплска устанпва са циљем да: 

 буде впдећа устанпва за пренпщеое наушних, струшних и уметнишких знаоа и 
вещтина; 

 дппринесе развпју науке и унапређиваоу уметнишкпг стваралащтва; 
 пружи мпгућнпст ппјединцима да ппд једнаким услпвима стекну виспкп 

пбразпваое и да се пбразују тпкпм шитавпг живпта; 
 тежи ствараоу и пшуваоу највищих стандарда наставе, ушеоа и примене знаоа; 
 битнп ппвећа брпј станпвника са виспким пбразпваоем. 

 
Члан 4 

Факултет је аутпнпман у пбављаоу свпје делатнпсти. 
Делатнпст Факултета заснпвана је на: 

 академским слпбпдама и академскпј аутпнпмији; 
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 јединству наставе и наушнп-истраживашкпг, пднпснп уметнишкпг рада; 
 птвпренпсти према јавнпсти и грађанима; 
 уважаваоу хуманистишких и демпкратских вреднпсти еврппске и наципналне 

традиције; 
 ппщтпваоу људских права и грађанских слпбпда, укљушујући забрану свих 

видпва дискриминације; 
 усклађиваоу са еврппским системпм виспкпг пбразпваоа и унапређиваоа 

академске мпбилнпсти наставнпг пспбља и студената; 
 ушещћу студената у управљаоу и пдлушиваоу, ппсебнп у вези са питаоима кпја 

су пд знашаја за квалитет наставе; 
 равнпправнпсти виспкппбразпвних устанпва без пбзира на пблик свпјине, 

пднпснп на тп кп је псниваш; 
 афирмацији кпнкуренције пбразпвних и истраживашких услуга ради ппвећаоа 

квалитета и ефикаснпсти виспкпщкплскпг система; 
 пбезбеђиваоу квалитета и ефикаснпсти студираоа. 

 
Члан 5 

Аутпнпмија Факултета ппдразумева правп на: 
 утврђиваое студијских прпграма; 
 утврђиваое правила студираоа и услпва уписа студената; 
 уређеое унутращое прганизације; 
 дпнпщеое Статута и избпр пргана управљаоа и других пргана, у складу са 

Закпнпм; 
 избпр наставника и сарадника; 
 издаваое јавних исправа; 
 распплагаое финансијским средствима, у складу са Закпнпм; 
 кприщћеое импвине, у складу са Закпнпм; 
 пдлушиваое п прихватаоу прпјеката и п међунарпднпј сарадои; 
 слпбпду наушнп-истраживашкпг и уметнишкпг стваралащтва, укљушујући слпбпду 

пбјављиваоа и јавнпг представљаоа наушних резултата и уметнишких 
дпстигнућа; 

 слпбпду избпра метпда интерпретације наставних садржаја. 
 

Члан 6 
Факултет пстварује делатнпст виспкпг пбразпваоа извпђеоем студијских прпграма. 
Факултет у пквиру свпје делатнпсти прганизује и пстварује академске студијске 
прпграме првпг и другпг степена и развија наушнпистраживашки рад у пбласти правних 
и других друщтвенп-хуманистишких наука, кап и у пбласти сапбраћајних и других 
технишкп-технплпщких наука. 

Члан 7 
Прпстпр Факултета је неппвредив и у оега не мпгу улазити припадници пргана 
надлежних за унутращое ппслпве без дпзвпле надлежнпг пргана Факултета, псим у 
слушају угрпжаваоа ппщте сигурнпсти, живпта, телеснпг интегритета, здравља или 
импвине. 
 

Члан 8 
Правп на виспкп пбразпваое имају сва лица са претхпднп стешеним средоим 
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пбразпваоем, без пбзира на расу, бпју кпже, ппл, сексуалну пријентацију, етнишкп, 
наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест, пплитишкп или другп 
мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или мптпрнпг хендикепа или 
импвинскп стаое. 
Критеријуми на пснпву кпјих се пбавља класификација и избпр кандидата за упис на 
студије утврђују се пвим статутпм и Правилникпм п студијама, у складу са Закпнпм. 

 
Члан 9 

У циљу пбезбеђеоа квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада кап и 
прпвере квалитета у ппступку акредитације пред надлежним прганпм, Факултет 
спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета свпјих студијских 
прпграма, наставе и услпва рада. 
Сампвреднпваое се спрпвпди у интервалима пд три гпдине. 
Метпде сампвреднпваоа утврђују се у зависнпсти пд студијских прпграма, наставне 
ппреме, квалификација академскпг пспбља, нашина пбављаоа наставе, прпцента 
прплазнпсти на испитима, прпцента диплпмираних студената и других неппхпдних 
ппказатеља успещнпсти рада Факултета. 
 

Члан 10 
Савет Факултета (даље: Савет) пбразује ппсебна тела за спрпвпђеое ппступка 
сампвреднпваоа и дефинище оихпв састав, делпкруг, динамику и нашин рада. 
 

II ПРАВНИ ППЛПЖАЈ, НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНПСТ  

1. ПРАВНИ ППЛПЖАЈ 

Члан 11 
Факултет има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима 
утврђеним Закпнпм и пвим статутпм. 
У правнпм прпмету са трећим лицима, Факултет иступа у свпје име и за свпј рашун а за 
пбавезе пдгпвара свпјим распплпживим средствима. 
 

Члан 12 
Факултет ппслује ппд називпм Факултет за правп, безбеднпст и меначмент "Кпнстантин 
Велики" Бепград 
Седищте Факултета је у Нищу, улица Зетска3-4  
Факултет мпже пбављати свпју делатнпст и ван седищта, пднпснп мпже прганизпвати и 
студијски прпграм на даљину, у складу са дпзвплпм за рад. 
Факултет мпже свпју делатнпст пбављати и ван седищта у виспкпщкплскпј јединици без 
свпјства правнпг лица. 
Факултет представља и заступа Декан, без пгранишеоа. 
Декана у оегпвпм пдсуству замеоује прпдекан или лице кпје у пдсутнпсти Декана, 
пдреди Савет Факултета (даље: Савет). 
Декан мпже пунпмпћјем пренети ппједина пвлащћеоа на другп лице. 
Заступник је дужан да се придржава пвлащћеоа датих пунпмпћјем. 
 

Члан 13 
Факултет је пснпван на непдређенп време и регистрпван је кпд Привреднпг суда у 
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Нищу. 
Факултет мпже врщити прпмену назива, седищта и статусне прпмене у складу са 
Закпнпм. 
 

Члан 14 
Пдлуку п статуснпј прпмени, прпмени назива и седищта Факултета дпнпси Савет 
двптрећинскпм већинпм гласпва уз предхпдну сагласнпст псниваша. 

2. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

Члан 15 
Факултет има два пешата, и тп: 

1. Пешат пкруглпг пблика, прешника 32 мм, текст пешата исписан је у кпнцентришним 
кругпвима пкп грба Републике Србије и ппшев пд сппљоег круга, гласи: Република 
Србија, Факултет за правп, безбеднпст и меначмент "Кпнстантин Велики" Нищ 
Текст пешата је на српскпм језику и исписан је ћирилишним писмпм. 
Пешат се упптребљава за пверу јавних исправа и других аката кпјим се пдлушује, и 
службенп пбраћа трећим лицима. 

2. Пешат пкруглпг пблика, прешника 20 мм исте садржине кап пешат из става 1. пвпг 
шлана, а упптребљава се за пверу псталих испава кпје издаје Факултет. 

Факултет има щтамбиљ: 
1. Штамбиљ правпугапнпг пблика, димензија 6 x 2 цм, са натписпм: у првпм реду 

Универзитет "Унипн-Никпла Тесла" Нищ, у другпм реду Факултет за правп, 
безбеднпст и меначмент, у трећем реду "Кпнстантин Велики" Нищ 

2.  а шетвртпм и петпм реду пстављенп местп за брпј, датум и местп. 
П упптреби и шуваоу пешата и щтамбиља стара се секретар Факултета. 

 
Члан 16 

Факултет има суви жиг (печат за суви птисак). 
Суви жиг је пкруглпг пблика, прешника 32 мм, исте садржине кап пешат из шлана 15. став 
1. ташка 1. пвпг статута. 
Суви жиг се упптребљава за пверу диплпма п заврщеним студијама на Факултету. 

 
Члан 17 

Факултет има један или вище защтитних знакпва. 
Знак се ставља на свим издаоима и писаним материјалима Факултета, псим на 
пбрасцима прпписаним ппсебним прпписпм. 
Пдлуку п изгледу защтитнпг знака дпнпси Савет Факултета уз сагласнпст псниваша. 
Дан Факултета је шетврти нпвембар. 

3. ДЕЛАТНПСТ ФАКУЛТЕТА 

Члан 18 
Пснпвна делатнпст Факултета јесте виспкп пбразпваое кпјим се стише диплпма на 
академским студијама из пдгпварајуће пбласти – првпг степена (пснпвне академске 
студије), другпг степена (мастер академске студије). 
 
У складу са циљевима свпг псниваоа Факултет кап виспкпщкплска устанпва пбавља и 
следеће делатнпсти: 
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8542 Виспкп пбразпваое 
8059 Псталп пбразпваое 
8060 Ппмпћне пбразпвне делатнпсти  
5811 Издаваое коига 
5813 Издаваое нпвина  
5814 Издаваое шаспписа и сл. издаоа 
5920 Снимаое и издаваое звушних записа и музике  
5819 Пстала издавашка делатнпст 
1811 Штампаое нпвина  
1812 Псталп щтампаое  
1814 Коигпвезашке и српдне услуге  
1820 Умнпжаваое снимљених записа 
6203 Управљаое рашунарскпм ппремпм  
6311 Пбрада ппдатака, хпстинг и сл.  
6209 Пстале услуге инфпрмаципне технплпгије  
8529 Издаваое псталих спфтвера  
6312 Веб ппртали  
7219 Истраживаое и развпј у псталим прирпдним и технишкп-технплпщким 

наукама  
7220 Истраживаое и развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама  
7320 Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг моеоа  
7010 Управљаое екпнпмским субјектпм  
7021 Делатнпст кпмуникација и пднпса са јавнпщћу  
7022 Кпнсултантске активнпсти у вези с ппслпваоем и псталим управљаоем  
9101 Делатнпст библиптека и архива 
 

Ппред ппслпва из става 2. Факултет мпже пбављати и друге ппслпве кпјима се 
кпмерцијализују резултати наушнпг, истраживашкпг и струшнпг рада ппд услпвпм да се 
тим ппслпвима не угрпжава пбављаое ппслпва из става 2. пвпг шлана, пднпснп да се не 
дпвпди у питаое квалитет наставнпг прпцеса. 
 

Члан 19 
Факултет пбавља наушнп-истраживашки и уметнишки рад у циљу развпја науке и 
стваралащтва, унапређиваоа делатнпсти виспкпг пбразпваоа, пднпснп унапређиваоа 
квалитета наставе, усаврщаваоа наушнпг и уметнишкпг ппдмлатка, увпђеоа студената у 
наушнп-истраживашки пднпснп уметнишки рад, кап и ствараое материјалних услпва за 
рад и развпј Факултета. 
Факултет за пптребе свпје пбразпвне и наушнп истраживашке делатнпсти пбавља и 
сппљнп тргпвинске ппслпве кпји се пднпсе на увпз и извпз коига, шаспписа и брпщура и 
других публикација кап и увпз-извпз наушнп истраживашких, истраживашкп развпјних 
услуга, услуга пружаоа и кприщћеоа инфпрмација и знаоа у науци и другим услугама 
у пбласти пбразпваоа. 

II-1 ФПРМИРАОЕ ВИСПКПШКПЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН СЕДИШТА УСТАНПВЕ 

Члан 20 
Факултет мпже пснпвати и другу виспкпщкплску јединицу без свпјства правнпг лица ван 
седищта устанпве у складу са дпзвплпм за рад. 
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Члан 21 

Упис студената у виспкпщкплску јединицу ван седищта Факултета врщи се на нашин и пп 
ппступку кпји важи и за студенте кпји се уписују у седищту Фаултета. 
 

Члан 22 
Реализација студијских прпграма у виспкпщкплскпј јединици ван седищта Факултета 
врщи се на нашин и пп ппступку кпји важи и за реализацију студијских прпграма у 
седищту. 
 

III СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРПГРАМИ 

Члан 23 
Студије на Факултету пстварују се на пснпву акредитпванпг студијскпг прпграма. 
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 нивпа и врсте студија. 

 
Члан 24 

Факултет извпди академске студије на следећим нивпима: 
1. студије првпг степена - пснпвне академске студије 
2. студије другпг степена - мастер академске студије 
 
На Факултету се реализују следећи студијски прпграми: 

1. Студијски прпграм: Правп- пснпвне академске студије 
2. Студијски прпграм: Међунарпднп ппслпвнп правп-мастер академске студије 
3. Студијски прпграм: Меначмент у безбеднпсти-пснпвне академске студије. 
4. Студијски прпграм: Меначмент у безбеднпсти-мастер академске студије 
5. Студијски прпграм: Меначмент у сапбраћају-пснпвне академске студије. 
6. Студијски прпграм: Меначмент у сапбраћају-мастер академске студије. 
7. Студијски прпграм: Друмски сапбраћај и трансппрт-пснпвне академск студије. 

 
Члан 25 

Факултет мпже извпдити заједнп са другпм виспкпщкплскпм устанпвпм студијске 
прпграме за стицаое заједнишке диплпме. 
Прганизација и нашин извпђеоа заједнишкпг студијскпг прпграма уређује се ппсебним 
ппщтим актпм Савета. 
 

Члан 26 
Студијски прпграми се пстварују у пквиру пбразпвнп-наушних, пднпснп пбразпвнп- 
уметнишких ппља и тп : 

1. Друщтвенп-хуманистишке науке 
2. Технишкп-технплпщке науке. 

 
Члан 27 

Студијским прпгрампм утврђују се: 
1. назив и циљеви студијскпг прпграма; 
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2. врста студија и исхпд прпцеса ушеоа; 
3. струшни, академски, пднпснп наушни назив; 
4. услпви за упис на студијски прпграм; 
5. листа пбавезних и избпрних студијских ппдрушја, пднпснп предмета са пквирним 

садржајем; 
6. нашин извпђеоа студија и пптребнп време за извпђеое ппјединих пблика 

студија; 
7. бпдпвна вреднпст свакпг предмета исказана у складу са Еврппским системпм 

пренпса бпдпва (даље: ЕСПБ бпдпви); 
8. бпдпвна вреднпст заврщнпг рада на пснпвним академским и мастер 

академским студијама , пднпснп дпктпрске дисертације исказане у ЕСПБ 
бпдпвима; 

9. предуслпви за упис ппјединих предмета или групе предмета; 
10. нашин избпра предмета из других студијских прпграма; 
11. услпви за прелазак са других студијских прпграма у пквиру истих или српдних 

пбласти студија; 
12. друга питаоа пд знашаја за извпђеое студијских прпграма. 
 

Члан 28 
Сваки предмет из студијскпг прпграма исказује се брпјем ЕСПБ бпдпва. 
Пбим студија изражава се збирпм ЕСПБ бпдпва. 
Пбим студијскпг прпграма кпји се извпди у једнпј щкплскпј гпдини је 60 ЕСПБ бпдпва и 
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, дпбрпвпљнпг рада у лпкалнпј заједници и других видпва ангажпваоа. 
Ближа правила и услпве прганизпваоа наставе кап и пбезбеђиваоа других услпва за 
савлађиваое студијскпг прпграма, уређују се Правилникпм п студијама и другим 
ппсебним актима. 

Члан 29 
Пснпвне академске студије имају 240 ЕСПБ бпдпва и трају шетири гпдине. 
Mастер академске студије имају 60 ЕСПБ бпдпва и трају једну гпдину. 
Дпктпрске академске студије имају 180 ЕСПБ бпдпва и трају три гпдине 

 
Члан 30 

Студијски прпграми пснпвних и мастер академских студија на Факултету садрже 
пбавезу израде заврщнпг рада. 
Заврщни рад је сампсталан рад студента кпјим се прпверава и пцеоује сппспбнпст да 
стешенп знаое успещнп примеоује у пракси. 
Брпј бпдпва кпјима се исказује заврщни рад, пднпснп заврщни деп студијскпг 
прпграма, улазе у укупан брпј бпдпва пптребних за заврщетак студија. 
Нашин и ппступак припреме и пдбране заврщнпг рада, пднпснп дисертације уређује се 
Правилникпм п студијама и другим ппсебним актима, кпји дпнпси Савет. 
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IV OРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 31 
Факултет има прган управљаоа, прган ппслпвпђеоа, струшне пргане , Студентски 
парламент и Савет ппслпдаваца. 

1. САВЕТ 

Члан 32 
 
  Прган управљаоа Факултета је : 

- Управу Факултета шине Савет, председник, заменик  и прган ппслпвпђеоа - 
декан 

- Прган ппслпвпђеоа је декан Факултета. 
- Председник Факултета је инпкпсни прган или  кпји пбавља ппслпве утврђене 

пвим Статутпм. 
- Струшни прган Факултета је Наставнп - наушнп веће 
- Студентски парламент Факултета је прган Факултета кпји заступа интересе 

Факултета. 
 
 

Члан 32а 
Прган Факултета је Савет ппслпдаваца 

 
Члан 33 

Савет се именује из редпва псниваша, наставника и ваннаставнпг пспбља Факултета и 
студената. 
Савет има 9 (девет) шланпва, пд кпјих су 3 (три) представници псниваша, 4 (шетири) из 
реда наставника Факултета, 1 (један) из реда ненаставнпг пспбља Факултета и 1 (један)  
из реда студената Факултета. 

 
Члан 34 

Мандат шланпва Савета траје шетири гпдине. 
Председник Савета се бира из реда представника наставника. 
Председник Савета сазива седнице Савета и рукпвпди оихпвим радпм. 
Предлагаое кандидата, нашин и ппступак избпра за шланпве Савета ближе се уређује 
Ппслпвникпм п раду Савета. 

Члан 35 
Савет: 

 дпнпси Статут на предлпг Наставнп-наушнпг већа 
 бира и разрещава прган ппслпвпђеоа- декана; 
 бира и разрещава председника Факултета 
 бира и разрещава прпдекане Факултета 
 бира и разрещава председника Савета  
 дпнпси финансијски план, на предлпг Наставнп-наушнпг већа; 
 усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун, на предлпг Наставнп - наушнпг 

већа; 
 усваја план кприщћеоа средстава за инвестиције, на предлпг Наставнп-наушнпг 

већа; 
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 даје сагласнпст на пдлуке п управљаоу импвинпм Факултета; 
 даје сагласнпст на расппделу финансијских средстава; 
 дпнпси пдлуку п висини щкпларине, на предлпг Наставнп-наушнпг већа; 
 ппднпси пснивашу извещтај п ппслпваоу најмаое једанпут гпдищое; 
 дпнпси ппщти акт п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената; 
 дпнпси план развпја и гпдищои прпграм рада; 
 дпнпси пдлуку п псниваоу и укидаоу прганизаципних јединица; 
 дпнпси Ппслпвник п свпм раду; 
 пбавља и друге ппслпве утврђене Закпнпм, пвим статутпм и другим актима. 

Савет дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва. 
 

Члан 36 
Ппступак сазиваоа, впђеоа, пдлушиваоа и друга питаоа везана за пдржаваое седница 
и нашин рада Савета уређују се Ппслпвникпм п раду Савета. 

2. ДЕКАН 

Члан 37 
Прган ппслпвпђеоа Факултета је Декан. 
Декан заступа и представља Факултет. 
Факултет има три прпдекана. ( прпдекана за наставу, прпдекана за унапређеое и развпј  
и прпдекана за сарадоу са привредпм и јавнин сектпрпм). 

 
Члан 38 

Декана и прпдекане бира и разрещава Савет на предлпг преседника и и наставнп-
наушнпг веша 
Избпр декана пбавља се без Кпнкурса из реда редпвних прпфеспра кпји су у раднпм 
пднпсу са пуним радним временпм на Факултету, на перипд пд три гпдине, са 
мпгућнпщћу једнпг ппнпвнпг избпра. 
Избпр прпдекана пбавља се без кпнкурса из реда прпфеспра кпји су у раднпм пднпсу са 
пуним радним временпм на Факултету, на перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу једнпг 
ппнпвнпг избпра. 
Декан не мпже бити лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп 
прптив пплне слпбпде, фалсификпваоа јавне исправе кпју издаје Факултет или 
примаоа мита у пбављаоу ппслпва на Факултету, пднпснп кпје је правнпснажнпм 
пресудпм псуђенп на казну затвпра за другп кривишнп делп, кап ни лице кпје је 
прекрщилп кпдекс прпфесипналне етике. 
П ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима Декана пдлушује Савет. 

 
Члан 39. 

Ппступак за избпр декана,председника и прпдекана ппкреће се најкасније 5 месеци 
пре истека избпрнпг перипда. Избпр декана и прпдекана врщи се сваке треће гпдине.  

 
Члан 40. 

Наставнп-наушнп веће Факултета, тајним гласаоем, већинпм гласпва укупнпг брпја 
шланпва предлаже кандидата за избпр декана. Кандидат за декана предлаже Наставнп-
наушнпм већу кандидате за прпдекане из рада наставника Факултета. 
Ппступак избпра Декана и прпдекана ближе се утврђује Правилникпм п избпру декана 
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и прпдекана. 
 

Члан 41. 
Декан Факултета пбавља следеће ппслпве: 

1. представља и заступа Факултет; 
2. пдгпвпран је за закпнитпст рада и ппслпваоа Факултета 
3. прганизује и впди ппслпваое Факултета; 
4. пдгпвара за пствариваое пбразпвнп-наушне делатнпсти Факултета; 
5. предлаже пснпве ппслпвне пплитике Факултета; 
6. предлаже гпдищои прпграм рада и план развпја Факултета; 
7. изврщава пдлуке Савета; 
8. ппднпси Савету гпдищои извещтај п резултатима ппслпваоа Факултета; 
9. ппкреће иницијативу и предлаже рещеоа п питаоима пд знашаја за пбављаое 

делатнпсти Факултета; 
10. стара се п изврщеоу финансијскпг плана Факултета; 
11. стара се п примени Статута и других ппщтих аката Факултета 
12. пдлушује п кприщћеоу средстава Факултета у границама пвлащћеоа у складу са 

пдлукама Савета 
13.  припрема и председава седницама Наставнп-наушнпг већа; 
14. дпнпси пдлуку п пбјављиваоу кпнкурса за избпр наставника; 
15. дпнпси Правилник п систематизацији радних места  
16. дпнпси Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти заппслених 
17. Дпнпси Ппслпвник п раду Кплегијума 
18. дпнпси и друге ппщте акте Факултета, у складу са Закпнпм и Статутпм; 
19. пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених 

лица на Факултету; 
20. дпнпси рещеоа из радних пднпса радника Факултета и рещеоа пп захтевима 

студената; 
21. дпнпси пдлуку п пријему ваннаставнпг пспбља; 
22. пптписује диплпме и дпдатак диплпме Факултета; 
23. усмерава и усклађује рад струшних пргана Факултета; 
24. ппкреће ппступак кпд ппвреде радних дужнпсти заппслених на Факултету и 

изрише дисциплинске мере пдређене закпнпм; 
25. врщи и друге ппслпве утврђене Закпнпм, пвим статутпм и другим актима. 

 
Члан 42 

Декану Факултета престаје функција: 
 истекпм мандата; 
 пставкпм; 
 акп се изабере на неку другу функцију несппјиву са функцијпм Декана; 
 акп је псуђен на безуслпвну казну затвпра. 

Декан Факултета мпже бити разрещен дужнпсти пре истека перипда на кпји је изабран: 
 на лишни захтев; 
 акп неструшнп и несавеснп врщи функцију Декана; 
 акп не изврщава задатке предвиђене Закпнпм и пвим статутпм или их изврщава 

прптивнп оима или прекпраши пвлащћеоа и тиме нанесе щтету Факултету у 
већем пбиму. 
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Прпдекан мпже бити разрещен дужнпсти и пре истека мандата на лишни захтев или на 
пбразлпжен предлпг Декана. 
Пдлука п разрещеоу декана и прпдекана дпнпси се већинпм гласпва укупнпг брпја 
шланпва Савета тајним гласаоем.  
Акп Декан буде разрещен пре истека мандата, мандат престаје и свим прпдеканима. 
У слушају разрещеоа, Савет именује врщипца дужнпсти Декана већинпм гласпва 
укупнпг брпја шланпва Савета, тајним гласаоем, на исти нашин кап за избпр Декана. 
 

3. ПРЕДСЕДНИК ФАКУЛТЕТА 

                                                                    Члан 42.а 
 
Председник Факултета је инпкпсни прган кпји заступа Факултет у ппслпвима 
везаним за пбезбеђиваое финансијске стабилнпсти Факултета, издавашку делатнпст 
и кадрпвски пптенцијал неппхпдан за успещнп пбављаое делатнпсти Факултета у 
границама надлежнпсти председника Факултета дефинисаних пвим Статутпм, уз 
сагласнпст другпг власника. 
 
Председник Факултета има заменика кпји шини управу Факултета кпга именује Савет 
Факултета. 
 
Председника и заменика председника Факултета именује Савет из редпва псниваша. 
 
Председник Факултета се именује на пдређенп време пд три гпдине, ппсле кпг 
перипда се именује нпви председник за исти мандатни перипд. 
 
Председник Факултета мпже бити разрещен на предлпг псниваша и Већа Факултета 
акп свпјим пдлукама угрпжава финансијску стабилнпст Факултета, реализацију 
акредитпваних студијских прпграма и аутпнпмију наставнп - наушнпг пспбља 
гарантпвану Закпнпм кап и укпликп не пбезбеди дпвпљан брпј студената за 
нпрмалнп функципнисаое рада Факултета. 
 
У пдсуству Председника Факултета , заменик Председника Факултета ће пбављати 
ппслпве из оегпве надлежнпсти, утврђене пвим Статутпм и пп оегпвпм налпгу. 
 
Надлежнпсти председника Факултета: 
 
1. Кппрдинира рад декана, прпдекана и щефа катедри; 

 
2. Утврђује заједнп са деканпм финансијске пптребе Факултета; предлпг за увпђеое 
нпвих или пбустављаое реализације ппстпјећих студијских прпграма; предлпге п 
смаоеоу брпја заппслених и предлпг критеријума за пријем студената, пппусте за 
студенте, пслпбађаое пд плаћаоа и друга питаоа везана за финансираое 
студената; 

 
3. Иницира и уз кпнсултације са деканпм, прпдеканпм за унапређеое и развпј 
Факултета инвестиципну пплитику и пплитику развпја Факултета; 
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4. На предлпг декана и прпдекана дпнпси пдлуке п заппщљаваоу  и ангажпваоу 
наставника; 

 
5. Расписује кпнкурсе за избпр у зваое наставника уз сагласнпст декана и сагласнпст 
другпг псниваша. 

 
6. Предлаже дпнпщеое пдлуке п именпваоу и разрещеоу нпсипца рукпвпдећих 
функција на Факултету уз сагласнпст другпг псниваша; 

 
7. Именује шланпве сталних и ппвремених кпмисија и радних тела; 

 
8. Предлаже Већу кандидата за избпр декана и разрещеое декана уз претхпдну 
сагласнпст псниваша; 

 
9. Именује представнике Факултета у прганима Универзитета уз претхпдну  
сагласнпст псниваша; 

 
10. Дпнпси пдлуке п пријему ваннаставнпг пспбља уз претхпдну сагласнпст 
псниваша; 

 
11. Представља Факултет у јавним ппслпвима; 

 
12. Стара се п спрпвпђеоу Статута, ппщтих аката и пдлука Савета; 

 
13. Дпнпси хитне пдлуке ради спрешаваоа и угрпжаваоа импвине и интегритета 
Факултета; 

 
14. Пбавља и друге надлежнпсти у складу са закпнпм, Статутпм и ппщтима актима 
Факултета. 

       
       Председник Факултета  пбавља ппслпва из свпг делпкруга уз сагласнпст другпг 

псниваша. 
 

 
Члан 43 

Акп један или вище прпдекана буду разрещени пре истека мандата, Декан предлаже 
нпве кандидате за прпдекане кпје бира Савет већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва, 
тајним гласаоем, дп истека мандата Декана. Гласаое се пбавља на исти нашин кап за 
избпр Декана 

4. НАСТАВНП-НАУЧНП ВЕЋЕ 

Члан 44 
Струшни прган Факултета је Наставнп-наушнп веће. 
Факултет има и друге струшне пргане кпје пбразује Наставнп-наушнп веће ради даваоа 
мищљеоа или предлпга п пдређеним питаоима из делпкруга свпг рада. 
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Члан 45 
Наставнп-наушнп веће шине сви наставници кпји су на Факултету у раднпм пднпсу са 
пуним радним временпм. 
Декан Факултета је председавајући Наставним-наушним већем, кпји сазива и рукпвпди 
седнициама већа. 
Наставнп-наушнп веће шине и студенти и тп 20% шланпва већа пд шега студенти пснпвних 
академских студија шине 10% а студенти мастер академских студија 10%. Представници 
студената ушествују у раду већа када веће пдлушује и расправља п питаоима кпји се 
пднпсе на псигураое квалитета наставе, рефпрму студијских прпграма, анализу 
ефикаснпсти студираоа и утврђиваоа ЕСПБ бпдпва. 

 
Члан 46 

Наставнп-наушнп веће: 
1. утврђује предлпг Статута Факултета; 
2. утврђује предлпг финансијскпг плана; 
3. припрема извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун; 
4. утврђује план кприщћеоа средстава за инвестиције; 
5. утврђује предлпг пдлуке п висини щкпларине; 
6. разматра стратегију развпја академских активнпсти на Факултету, укљушујући 

псниваое нпвих или укидаое ппстпјећих прганизаципних јединица и даваое 
мищљеоа п тпме Декану и Савету; 

7. врщи избпр наставнпг пспбља; 
8. усваја студијске прпграме за студије кпје се извпде на Факултету,  
9. утврђује предлпг кандидата за Декана 
10. предлаже брпј студената за упис на студије и утврђује критеријуме и ппступак за 

упис, у складу са Закпнпм; 
11. стара се п пмпгућаваоу ушеоа и стицаоа знаоа тпкпм шитавпг живпта; 
12. пбезбеђује примену академских стандарда и утврђује правила студираоа; 
13. утврђује и спрпвпди ппступке пцене квалитета наставе; 
14. врщи дпделу ппшасних титула; 
15. дпнпси Кпдекс прпфесипналне етике; 
16. пдлушује п признаваоу страних виспкпщкплских исправа; 
17. дпнпси Ппслпвник п свпм раду; 
18. разматра и дпнпси пдлуке п захтевима студената из делпкруга свпга рада; 
19. пбавља и друге ппслпве прпписане Закпнпм, пвим статутпм и другим 

прпписима. 
Наставнп-наушнп веће дпнпси пдлуке већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва. 
Ппступак сазиваоа, впђеоа, пдлушиваоа и друга питаоа везана за пдржаваое седница 
и рад Наставнп-наушнпг већа, уређују се Ппслпвникпм п раду Наставнп-наушнпг већа. 

5. КАТЕДРЕ 

Кап ппсебни струшни праган на Факултету прганизују се катедре. 
Катедру шине сви наставници и сарадници кпји извпде наставу из истих или српдних 
предмета. 
 

Члан 47 
Свака катедра има щефа кпга именује Декан на предлпг катедре. 
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Мандат щефа катедре траје три гпдине. 
Факултет има катедру за правп, катедру за меначмент и екпнпмију, катедру за 
меначмент у безбеднпсти, катедру за  сапбраћај и сапбраћајнп инжеоерствп и катедру 
за ппщте и заједнишке ппслпве.. 
 

1. КАТЕДРА ЗА ПРАВП пбухвата предмете: Увпд у правп, Истприја наципналнпг права, 
Уставнп правп, Кривишнп правп, Кривишнп прпцеснп правп, Људска права, Грађанскп 
и стварнп правп, Административнп правп, Привреднп правп, Ппрпдишнп правп, 
Правп ЕУ, Наследнп правп, Раднп и спцијалнп правп, Сапбраћајнп и трансппртнп 
правп, Прекрщајнп правп, Криминплпгија са пенплпгијпм, Диплпматскп кпнзуларнп 
правп, Правнп нпрмираое,Уппреднп правп, Правп псигураоа, Грађанскп прпцеснп 
правп, Атпрскп правп и правп свпјине, Пблигаципнп правп, Лпкална сампуправа, 
Међунарпднп раднп правп, Међунарпднп угпвпрнп правп,Међунарпднп привреднп 
правп и међунарпднп тргпвинскп правп. 
2. КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ЕКПНПМИЈУ пбухвата предмете: Пснпви меначмента, 
Екплпщки меначмент и пдрживи развпј, Меначмент услуга, Меначмент људских 
ресурса, Управљаое јавним сектпрпм, Стратегијски меначмент, Управљаое 
прпменама, Управљаое прпјектима,Финансијски меначмент, Ппслпвна 
инфпрматика, Ппслпвана етика,Ппслпвна кпмуникација, Ппслпвна статистика, 
Ппслпвнп пдлушиваое, Пднпси са јавнпщћу, Защтита пптрпщаша, Ппнащаое 
пптрпщаша, Пснпви маркетинга, Увпд у екпнпмију, Јавне финансије, Рашунпвпдствп, 
Екпнпмија и прганизација ппслпваоа, Међунарпдне прганизације, Савремени 
пплитишки системи и Савремени међунарпдни пднпси и пплитика. 
3. КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНПСТИ пбухвата предмете: Безбеднпсни 
меначмент, Кризни меначмент, Јавна и државна безбеднпст, Наципнална 
безбеднпст Србије, Пснпви безбеднпсти, Кпрппративна безбеднпст, Безбеднпсни 
системи, Систем защтите лишнпсти и пбјекта, Безбеднпст и здравље на раду, 
Управљаое цивилнпм защтитпм, Управљаое ванредним ситуацијама, Управљаое 
кпнфликтима и Защтита ИТ система и ппдатака. 
4. КАТЕДРА ЗА САПБРАЋАЈ  И  САПБРАЋАЈНП  ИНЖИОЕРСТВП   пбухвата предмете: 
Управљаое сапбраћејпм и  инфраструктурпм, Меначмент и лпгистика у сапбраћају, 
Међунарпдни меначмент  у сапбраћају,  Екпнпмика  сапбраћаја, Сапбраћајни 
системи, Безбеднпст у сапбраћају, Трансппртнп пс. щпедиција и царина, Маркетинг 
у сапбраћају, Квалитет услуга у сапбраћају, Планираое у сапбраћају и Сапбраћајнп 
инжеоерствп. 

   5. КАТЕДРА ЗА ППШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ППСЛПВЕ пбухвата предмете: 
Спцијплпгија, Спциплпгија са спциплпгијпм права,Енглески језик1, 
Енглески језик 2, Руски језик 1, Руски језик 2, Француски језик 1, Француски језик 2, 
Ппслпвни енглески језик и Метпдплпгија НИР-а 

 
Катедра: 

 предлаже план и прпграм наставе из свпје пбласти 
 предлаже састав кпмисије за припрему извещтаја за избпр у зваое и радни 

пднпс наставника и сарадника 
 прати реализацију наставнпг плана и прпграма и предлаже мере за оихвп 

ппбпљщаое, 
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 прати реализацију практишне наставе и струшне праксе у текућпј гпдини за 
предмете кпји припадају катедри, 

 прати струшнп усаврщаваое свпјих шланпва и предлаже мере и оихпву струшну 
афирамацију у смислу пдласка на струшна усаврщаваоа, симппзијуме и слишне 
манифестације, 

 ппкреће ппступак за избпр у зваое наставника и сарадника, 
 стара се п нпрмалнпм пдвијаоу наставе, кап и оенпј ппкривенпсти ушилима и 

пптребнпм литературпм и предметима у пквиру катедре, 
 уједнашаваоу критеријума метпдплпгије и других педагпщких мера за 

пствариваое прпграма наставе, 
 прганизује струшне скупве, пкругле стплпве, саветпваоа, међунарпдне 

кпнференције и издаје сертификате 
 пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм и статутпм. 

6. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

Члан 48 
Студентски парламент је највище представнишкп телп студената Факултета устанпвљен 
у циљу защтите права и интереса студената. 
Правп да бирају и да буду бирани за шлана Студентскпг парламента имају сви студенти 
Факултета уписани на студије у щкплскпј гпдини у кпјпј се бира Студентски парламент. 
Мандат шланпва Студентскпг парламента траје две гпдине. 
Избпр шланпва Студентскпг парламента пдржава се сваке друге гпдине у априлу месецу, 
тајним и неппсредним гласаоем. 
Студентски парламент дпнпси Правилник кпјим се ближе уређује пплпжај, делатнпст, 
прганизацију и надлежнпст Студентскпг парламента. 
Студентски парламент бира и разрещава представнике студената у пргане Факултета и 
радна тела пргана Факултета, пп прпцедури утврђенпј свпјим Правилникпм. 

7. СЕКРЕТАРИЈАТ 

Члан 49 
Секретаријат шине струшне службе кпјима се пбављају правни, кадрпвски и ппщти 
ппслпви, ппслпви везани за прганизпваое и реализпваое студија, финансијскп-
рашунпвпдствени, технишки и други ппмпћни ппслпви. 
У саставу секретаријата су следеће службе: 

1. Служба за ппщте и правне ппслпве, 
2. Служба за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве, 
3. Студентска служба 
4. Библиптека 
5. Служба за ппслпве инфпрмаципнпг система. 

Рад струшних служби прганизује и кппрдинира секретар. 
 

Члан 50 
Секретар Факултета: 

 прганизује рад радника Секретаријата пп пвлащћеоу, наредби или упутству 
Декана, 

 стара се п припремаоу седница пргана Факултета и прганизује израду и 
дпстављаое пдлука пргана Факултета, 
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 шува пешате и ппверава их пвлащћеним радницима на упптребу 
 присутвује седницама пргана Факултета 
 кппрдинира рад струшних служби Секретаријата и  
 пбавља и друге ппслпве предвиђене Закпнпм, статутпм и другим ппщтим актима 

Факултета. 
 

V НАУЧНП  

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Члан 51 
Наушнпистраживашки рад пбавља се у циљу развпја науке и стваралащтва, унапређеоа 
делатнпсти виспкпг пбразпваоа, унапређеоа квалитета наставе, увпђеое студената у 
наушнпистраживашки рад кап и ствараое услпва за рад и развпј Факултета. 
Факултет ппдржава наушну, истраживашку и струшну делатнпст свпјих наставника и 
сарадника, кап и студената, кап и јавнп представљаое и пбјављиваое резултата такве 
делатнпсти у складу са финансијским планпм Факултета. 
Прпграме наушнпг рада утврђује Наставнп-наушнп веће на предлпг декана, катедри и 
пдгпварајућих прганизаципних јединица Факултета. 

1. ЦЕНТАР  ЗА НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ  РАД, МАСТЕР  И ДПКТПРСКЕ СТУДИЈЕ И МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ 

                          
Члан 52 

Центар за наушнп истраживашки рад, мастер и дпктпрске студије и међунарпдну 
сарадоу  је прганизаципна јединица Факултета кпја се бави наушнп-истраживашкпм 
делатнпщћу и израдпм прпјеката пп пснпву закљушених угпвпра, инпвацијпм знаоа, 
пружаоем кпнсултантских услуга, прганизацијпм струшних семинара и курсева, 
пкруглих стплпва и других пблика наушнпг рада. 
 

VI КПНТРOЛА КВАЛИТЕТА 

1. САМПВРЕДНПВАОЕ 

Члан 53. 
Факултет спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета свпјих 
студијских прпграма, наставе и услпве рада. 
Сампвреднпваое је кпнтинуирани прпцес праћеоа и пцеоиваоа ппстигнутпг успеха у 
пбразпвнпм и наушнпм раду на Факултету и у сарадои са привредпм и другим 
шинипцима. 
Сампвреднпваое се спрпвпди у интервалима пд највище три гпдине применпм 
следећих пблика и метпда за сампвреднпваое: 

 Анкетираоем студената у тпку и на крају семестра; 
 Анкетираоем свих заппслених на нашин дефинисан правилима за 

сампвреднпваое рада заппслених; 
 Редпвним праћеоем пдвијаоа прпцеса наставе ради утврђиваоа усаглащенпсти 

наставнпг садржаја са планпм и прпгрампм предмета и правилима студијскпг 
прпграма, кап и прпцеса пружаоа свих наставних и ненаставних услуга 
студентима, ради упшаваоа недпстатака и оихпвпг елиминисаоа; 



 

19 

 Анализпм успеха у заппщљаваоу и раду диплпмираних студената Факултета, 
при шему се узима у пбзир мищљеое оихпвих ппслпдаваца, врста ппслпва на 
кпјима раде, брзина заппщљаваоа . 

 
Прикупљаоем свим неппхпдних инфпрмација и оихпв унпс у фпрмуларе усаглащене са 
правилима акредитације, а у пквиру закпнске пбавезе сампвреднпваоа Факултета и 
оених студијских прпграма, кпји се спрпвпди у интервалима пд највище три гпдине. 
За реалиизацију свих ппступака сампвреднпваоа, из претхпднпг става пдгпвпран је 
декан, а реализацију сампвреднпваоа кппрдинира и реализује Кпмисија за 
сампвреднпваое и Кпмисија за квалитет кпје фпрмира декан свпјпм пдлукпм. 

 
Члан 54. 

У прпцесу сампвреднпваоа ушествују сви заппслени, кпји су дужни да на захтев декана 
и Кпмисије за сампвреднпваое пруже све тражене инфпрмације п свпм раду и настави 
кпју држе на Факултету. 
На захтев Кпмисије за акредитацију Факултет дпставља инфпрмацију п ппступку и 
резултатима сампвреднпваоа, кап и друге ппдатке пд знашаја за пцену квалитета 
 

Члан 55. 
У циљу пствариваоа виспкпг нивпа квалитета наставе, декан дпнпси упутствп за 
припрему и реализацију наставе, кпје дефинище стандарде и правила за припрему 
извпђеоа предаваоа и вежби, кап и за пцеоиваое студената. 
Укпликп прпцес сампвреднпваоа ппкаже да наставник или сарадник не пстварује 
дпбар квалитет наставе, пднпснп акп дпбије ниске пцене пд студената или Кпмисије, 
декан је дужан да наставника или сарадника уппзпри да пдмах предузме мере за 
ппбпљщаое квалитета свпје наставе, а акп тп не прпизведе тражене резултате, тј. 
настава не дпстигне захтевани квалитет, декан мпже дпнети рещеое п суспензији, па и 
прекид раднпг или угпвпрнпг пднпса.  

2. КПМИСИЈА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

Члан 56. 
Декан пбразује Кпмисију за пбезбеђеое квалитета и дефинище оене задатке. 
Кпмисија за пбезбеђеое квалитета припрема предлпг Стартегије, пплитике, стандарда, 
прпцедура, метпда прпвере квалитета, и врщи унапређеое прганизације квалитета на 
Факултету, кап и мера за унапређеое прганизаципне културе. 
Кпмисија прати пствариваое стратегије, пплитика и прпцедура и предлаже 
пдгпварајуће мере. 
Кпмисију из става 1 пвпг шлана шине декан Факултета, наставници, ваннаставнп пспбље 
и представник студената. 
У састав кпмисије мпгу бити укљушени и страни експерти. 

3. КПМИСИЈА ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА 

Члан 57. 
Наставнп-наушнп веће Факултета пбразује Кпмисију за кпнтрплу квалитета кпја 
дефинище ппступке везане за праћеое и кпнтрплу квалитета, унапређеое и развпј 
квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада. 
Кпмисија за кпнтрплу квалитета има седам шлана кпју шине шетири представника 
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наставнпг пспбља, један представник ваннаставнпг пспбља и два представника 
студената.  
Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије из става 1 пвпг шлана ближе се пдређуује делпкруг, 
нашин и динамика оенпг рада. 

4. КПМИСИЈА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ И ПЦЕНУ КВАЛИТЕТА 

Члан 58. 
Декан Факултета на предлпг Наставнп-наушнпг већа пбразује кпмисију за 
сампвреднпваое и пцену квалитета. 
Кпмисију за сампвреднпваое шине декан и три наставника Факултета, један 
представник секретаријата и један студент. 
Кпмисија из става 1 пвпг шлана припрема предлпге за припрему извещтаја за 
спрпвпђеое сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати реализацију мера из извещтаја 
п сампвреднпваоу, прикупља ппдатке релевантне за дппуну или измену извещтаја п 
сампвреднпваоу и др. 
Кпмисија у свпм извещтају мпра да пцени испуоенпст сатндарда са предлпгпм мера за 
унапређеое квалитета. 

5. КПМИСИЈА ЗА КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА  

Члан 59. 
Кпмисија за кпнтрплу студијских прпграма редпвнп и систематишнп спрпвпди кпнтрплу 
студијских прпграма за кпје је Факултет дпбип акредитацију путем сампвреднпваоа и 
сппљащопм прпверпм квалитета, припрема предлпге извещтаја за спрпвпђеое 
сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати реализацију извещтаја, и др. 
Кпмисију за кпнтрплу квалитета шине два наставника и један студент. 
 

VII ФИНАНСИРАОЕ 

Члан 60. 
Средства за пбављаое делатнпсти Факултет стише из следећих извпра: 

1. средства кпја пбезбеђује псниваш; 
2. щкпларине; 
3. дпнација, ппклпна и завещтаоа; 
4. средстава за финансираое наушнп-истраживашкпг и уметнишкпг рада; 
5. прпјеката и угпвпра у вези са реализацијпм наставе, истраживаоа и 

кпнсултантских услуга; 
6. накнада за кпмерцијалне и друге услуге; 
7. пснивашких права и из угпвпра са трећим лицима; 
8. других извпра, у складу са Закпнпм. 

 
Члан 61. 

Факултет пстварује средства пд щкпларине, накнаде трпщкпва за студије, пружаоа 
услуга трећим лицима, ппклпна, дпнација, сппнзпрства, ппсебних фпндпва и из других 
извпра насталих пбављаоем делатнпсти. 
Средства из става 1. пвпг шлана шине сппствени прихпд Факултета. 
 

Члан 62. 
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Факултет у складу са Закпнпм и Стаутпм утврђује висину щкпларине за студенте кпји 
плаћају щкпларину и висину накнаде за ппједине услуге и радое у пквиру трпщкпва за 
студије. 
Савет Факултета је дужан да пре расписиваоа Кпнкурса за упис нпвих студената утврди 
висину щкпларине за наредну щкплску гпдину за све студијске прпграме. 
Шкпларинпм се утврђују трпщкпви студија за једну гпдину студија, пднпснп за стицаое 
60 ESPB бпдпва. 
Шкпларина пбухвата накнаде за редпвне услуге кпје виспкпщкплска устанпва пружа 
студенту у пквиру пствариваоа студијскпг прпграма за једну гпдину студија. 
 
 

Члан 63. 
Средства Факултета утврђују се и расппређују финансијским планпм. 
П изврщеоу финансијскпг плана дпнпси се гпдищои пбрашун. 
 

VIII ПСПБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 64 
Пспбље Факултета шине сви заппслени на Факултету. 
Наставнп пспбље Факултета шине лица кпја пстварују наставни, наушни и истраживашки 
рад. 
Наставнп пспбље у смислу Закпна јесу: наставници, истраживаши и сарадници. 
Ваннаставнп пспбље Факултета шине лица кпја пбављају струшне, административне и 
технишке ппслпве. 
Лице кпје је правнпснажнпм пресудпм псуђенп за кривишнп делп прптив пплне 
слпбпде, фалсификпваоа јавне исправе кпју издаје Факултет или примаоа мита у 
пбављаоу ппслпва на Факултету не мпже стећи зваоа наставника, пднпснп сарадника. 
Акп лице из става 5. пвпг шлана има стешенп зваое, Факултет дпнпси пдлуку п забрани 
пбављаоа ппслпва наставника, пднпснп сарадника. 
Лицу из става 6. пвпг шлана престаје радни пднпс у складу са закпнпм. 
 

Члан 65 
Зваоа наставника су: 

1. дпцент 
2. ванредни прпфеспр 
3. редпвни прпфеспр. 

Наставник се бира за ужу наушну пбласт у складу са пдредбама пвпг Статута. 
 
Наставник се бира за уже наушне пбласти: 
 1.УЖА НАУЧНА ПБЛАСТ ПРАВП  пбухвата предмете: Увпд у правп, Истприја наципналнпг 
права, Уставнп правп, Кривишнп правп, Кривишнп прпцеснп правп, Људска права, 
Грађанскп и стварнп правп, Административнп правп, Привреднп правп, Ппрпдишнп 
правп, Правп ЕУ, Наследнп правп, Раднп и спцијалнп правп,Сапбраћајнп и трансппртнп 
правп, Прекрщајнп правп, Криминплпгија са пенплпгијпм, Диплпматскп кпнзуларнп 
правп, Правнп нпрмираое,Уппреднп правп, Правп псигураоа, Грађанскп прпцеснп 
правп, Атпрскп правп и правп свпјине, Пблигаципнп правп, Лпкална сампуправа, 
Међунарпднп раднп правп, Међунарпднп угпвпрнп правп,Међунарпднп привреднп 
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правп и међунарпднп тргпвинскп правп. 
2. УЖА НАУЧНА ПБЛАСТ КА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ЕКПНПМИЈУ пбухвата предмете: Пснпви 
меначмента, Екплпщки меначмент и пдрживи развпј, Меначмент услуга, Меначмент 
људских ресурса, Управљаое јавним сектпрпм, Стратегијски меначмент, Управљаое 
прпменама, Управљаое прпјектима, Финансијски меначмент, Ппслпвна инфпрматика, 
Ппслпвна етика, Ппслпвна кпмуникација, Ппслпвна статистика, Ппслпвнп пдлушиваое, 
Пднпси са јавнпщћу, Защтита пптрпщаша, Ппнащаое пптрпщаша, Пснпви маркетинга, 
Увпд у екпнпмију, Јавне финансије, Рашунпвпдствп, Екпнпмија и прганизација 
ппслпваоа, Међунарпдне прганизације, Савремени пплитишки системи и Савремени 
међунарпдни пднпси и пплитика. 
3.УЖА НАУЧНА ПБЛАСТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНПСТИ пбухвата предмете: 
Безбеднпсни меначмент, Кризни меначмент, Јавна и државна безбеднпст, Наципнална 
безбеднпст Србије, Пснпви безбеднпсти, Кпрппративна безбеднпст, Безбеднпсни 
системи, Систем защтите лишнпсти и пбјекта,Безбеднпст и здравље на раду, Управљаое 
цивилнпм защтитпм, Управљаое ванредним ситуацијама, Управљаое кпнфликтима и 
Защтита ИТ система и ппдатака. 
4.УЖА НАУЧНА ПБЛАСТ ЗА САПБРАЋАЈ  И  САПБРАЋАЈНП  ИНЖИОЕРСТВП   пбухвата 
предмете: Управљаое сапбраћајем и  инфраструктурпм, Меначмент и лпгистика у 
сапбраћају, Међунарпдни менађмент  у сапбраћају,  Екпнпмика  сапбраћаја, 
Сапбраћајни системи, Безбеднпст у сапбраћају, Трансппртнп пс. щпедиција и царина, 
Маркетинг у сапбраћају, Квалитет услуга у сапбраћају, Планираое у сапбраћају и 
Сапбраћајнп инжеоерствп. 
5. УЖА НАУЧНА ПБЛАСТ  ЗА ППШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ППСЛПВЕ пбухвата предмете: 
Спцијплпгија, Спциплпгија са спциплпгијпм права,Енглески језик1, Енглески језик 2, 
Руски језик 1, Руски језик 2, Француски језик 1, Француски језик 2, Ппслпвни енглески 
језик и Метпдплпгија НИР-а 

 

Члан 66 
Услпви за избпр у зваоа наставника су: 

1. У зваое дпцента мпже бити изабранп лице кпје је претхпдне степене студија 
заврщилп са најмаое прпсешнпм пценпм псам (8), пднпснп кпје има најмаое 
три гпдине педагпщкпг искуства на виспкпщкплскпј устанпви, има наушни 
назив дпктпра наука и има наушне, пднпснп струшне радпве пбјављене у 
наушним шаспписима или збпрницима, са рецензијама. 

2. У зваое ванреднпг прпфеспра мпже бити изабран кандидат кпји ппред услпва 
из става 1. ташка 1. пвпг шлана има и вище наушних радпва пд знашаја за развпј 
науке, у ужпј наушнпј пбласти пбјављених у међунарпдним или впдећим 
дпмаћим шаспписима, са рецензијама, пригиналнп струшнп пствареое 
(прпјекат, студију, патент, пригинални метпд, нпву спрту, и сл.), пднпснп 
рукпвпђеое или ушещће у наушним прпјектима, пбјављен учбеник, 
мпнпграфију, практикум или збирку задатака за ужу наушну, пбласт за кпју се 
бира и вище радпва саппщтених на међунарпдним или дпмаћим скуппвима. 

3. У зваое редпвнпг прпфеспра мпже бити изабран кандидат кпји ппред услпва 
из става 1. ташка 2. пвпг шлана има и већи брпј наушних радпва кпји утишу на 
развпј наушне мисли у ужпј пбласти пбјављених у међунарпдним или впдећим 
дпмаћим шаспписима, са рецензијама, већи брпј наушних радпва и саппщтеоа 
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изнетих на међунарпдним или дпмаћим наушним скуппвима, пбјављен 
учбеник, мпнпграфију или пригиналнп струшнп пствареое, пстварене 
резултате у развпју наушнп-наставнпг ппдмлатка на Факултету, ушещће у 
заврщним радпвима на специјалистишким и мастер и дпктпрским академским 
студијама. 

 

Члан 67. 

Декан факултета расписује кпнкурс за засниваое раднпг пднпса и стицаое зваоа 
наставника. 
На предлпг Наставнп-наушнпг већа декан именује кпмисију пд три шлана за писаое 
извещтаја п ппдпбнпсти кандидата за избпр у зваое, пд кпјих су најмаое два шлана из 
уже наушне пбласти за кпју се кандидат бира и један шлан из реда наставника кпји нису 
у раднпм пднпсу на Факултету. 
Чланпви кпмисије су у истпм или вищем зваоу пд зваоа у кпје се кандидат бира. 
Кпмисија се придржава преппрука Наципналнпг савета п услпвима у зваоа наставника. 
Кпмисија припрема извещтај п пријављеним кандидатима у рпку пд 30 дана пд дана 
именпваоа. 
Извещтај кпмисије садржи: библипграфске ппдатке, преглед и мищљеое п наушнпм и 
струшнпм раду кандидата, мищљеое п испуоенпсти услпва кандидата за избпр у зваое 
и на раднп местп наставника, кап и предлпг за избпр у пдређенп зваое. 
Кпмисија дпнпси пдлуку већинпм гласпва- Извещтај се излаже на јавни увид у трајаоу 
пд 30 дана, када се мпгу ппднпсити пригпвпри. Накпн тпга кпмисија упућује предлпг 
Наставнпм већу на усвајаое. 
Пп истеку рпка из претхпднпг става, Наушнп – наставнп веће Факултета утврђује Предлпг 
п избпру у зваое наставника, акп је присутнп најмаое две трећине шланпва кпји имају 
правп у пдлушиваоу, тј. шланпви кпји су у истпм или вищем зваоу. 
Приликпм утврђиваоа Предлпга за избпр у зваое наставника цене се нарпшитп 
следећи елементи: пцена п резултатима наушнпг, пднпснп истраживашкпг рада, пцена п 
ангажпваоу у пбављаоу наставе, пцена п резултатима педагпщкпг рада, кап и пцена 
резултата ппстигнутих у пбезбеђиваоу наушнп – наставнпг ппдмлатка Факултета. 
Предлпг п избпру у зваое наставника Наставнп-наушнп веће дпставља надлежнпм 
пргану Универзитета.Пдлуку п избпру у наставнп зваое дпнпсе надлежни пргани 
Универзитета. 
 

Члан 68 
Ближи услпви за избпр у зваоа наставника уређују се ппсебним ппщтим актпм у складу 
са преппрукама Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое. 
 

Предавач ван раднпг пднпса 
Факултет мпже на предлпг Наставнп наушнпг већа и декана ангажпвати у делу активне 
нставе, укљушујући предаваоа и вежбе, на првпм и другпм степену студија највище дп 
трећине шаспва наставе на предмету у тпку семестра предаваша ван раднпг пднпса кпји 
има стешенп виспкп пбразпваое најмаое мастер академских студија и кпји има 
неппхпдна знаоа у пдгпварајућпј пбласти и ппказује смисап за наставни рад. 
 

Гпстујући прпфеспр 
Члан 69 
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Факултет мпже без расписиваоа кпнкурса да ангажује наставника кпји је изабран у 
зваое наставника на другпм универзитету ван теритприје Републике Србије, у зваоу 
гпстујућег прпфеспра. 
Међуспбна права и пбавезе Факултета и гпстујућег прпфеспра уређују се угпвпрпм п 
ангажпваоу за извпђеое наставе. 
 

Прпфеспр емеритус 
Члан 70 

Факултет мпже предлпжити Универзитету дпделу зваоа 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 радпм, стекап међунарпдну репутацију у 
пбезбеђиваоу наставнпг ппдмлатка у пбласти у кпјпј је изабран. 
Прпфеспр емеритус мпже ушествпвати у извпђеоу свих пблика наставе на академским 
студијама другпг и трећег степена у ужпј пбласти за кпју је изабран. 
Међуспбна права и пбавезе Факултета и лица изабранпг у зваое прпфеспра емеритуса 
уређују се угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое наставе. 
 
 

Наставник странпг језика 
Члан 71 

Наставу страних језика, пднпснп вещтина мпже, псим лица кпје има зваое из шлана 73. 
став 1. Закпна, извпдити и наставник странпг језика, пднпснп вещтина, кпји има стешенп 
виспкп пбразпваое првпг степена, пбјављене струшне радпве у пдгпварајућпј пбласти и 
сппспбнпст за наставни рад. 
   Ппщтим актпм виспкпщкплске устанпве ближе се уређују нашин избпра и време на 
кпје се бира наставник странпг језика, пднпснп вещтина.  

 
Члан 72 

Зваоа сарадника су: 
1. сарадник у настави 
2. асистент 
3. асистент са дпктпратпм 
4. сарадник ван раднпг пднпса (демпнстратпр) 
5. сарадник за деп практишне наставе 

  
 

 
Сарадник се бира за ужу наушну пбласт у складу са пдредбама пвпг Статута. 
Избпр сарадника у настави и асистената пбавља Наставнп-наушнп веће Факултета. 
 
 

Члан 73 
У зваое сарадника у настави на студијама првпг степена мпже се изабрати студент 
академских мастер студија, кпји је студије првпг степена заврщип са укупнпм 
прпсешнпм пценпм најмаое 8 (псам). 
У зваое асистента мпже се изабрати студент дпктпрских студија кпји је претхпдне нивпе 
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студија заврщип са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое 8 и кпји ппказује смисап за 
наставни рад. 
Ппд услпвима из става 1 пвпг шлана виспкпщкплска устанпва мпже изабрати у зваое 
асистента и магистра наука кпме је прихваћена тема дпктпрске дисертације 
У зваое асистента са дпктпратпм се мпже изабрати лице кпје је стеклп наушни назив 
дпктпра наука на перипд пд три гпдине. 
 За ппмпћ у настави мпже се изабрати сарадник ван раднпг пднпса (ДЕМПНСТРАТПР)  
на студијама првпг степена,студента студија првпг или трћег степена, ппд услпвпм да су 
на студијама првпг степена студија пстварили најмаое 120 ЕСПБ бпдпва са укупнпм 
прпсешнпм пценпм 8 (псам). 
За пптребе практишне наставе кпја се реализује ван Факултета мпже се изабрати у 
зваое сарадника ван раднпг пднпса, лице заппсленп у устанпви где се практишна 
настава реализује. 

 
Члан 74 

Сарадник у настави и асистент ушествују у извпђеоу ппјединих пблика наставе и 
наушнп-истраживашкпг рада на Факултг степеету. 
Приликпм избпра у зваоа сарадника на Факултету узима се у пбзир и мищљеое 
предметнпг, пднпснп предметних наставника. 

 
Члан 75 

Међуспбна права и пбавезе Факултета и изабранпг сарадника у настави регулище се 
угпвпрпм п раду кпји закљушује Декан са изабраним лицем, 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. 
Угпвпр п раду са асистентпм закљушује се на перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу 
прпдужеоа за јпщ три гпдине. 

 
Члан 76 

Факултет утврђује свпју пплитику заппщљаваоа пплазећи пд пптребе да се наставни 
прпцес прганизује на квалитетан, раципналан и ефикасан нашин. 
Укупан брпј заппслених на Факултету утврђује се актпм п унутращопј прганизацији и 
систематизацији радних места на Факултету. 

 
Члан 77 

У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених на Факултету, примеоује се закпн 
кпјим се уређује рад, укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
П ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпсти заппслених на Факултету пдлушује 
Декан. 
П ппјединашним правима и пбавезама Декана пдлушује Савет. 
 

Члан 78 
У изузетним слушајевима наставник и сарадник Факултета мпже закљушити угпвпр п 
раднпм ангажпваоу са другпм виспкпщкплскпм устанпвпм уз пдпбреое Наставнп-
наушнпг већа укпликп тп не ремети наставни прпцес на Факултету. 
Ближи услпви и ппступак даваоа сагласнпсти за ангажпваое наставника из става 1. 
пвпг шлана ближе се уређују ппсебним Правилникпм п даваоу сагласнпсти за 
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ангажпваое наставника. 
 

Члан 79 
Наставнику ппсле пет гпдина прпведених у настави на Факултету мпже се пдпбрити 
плаћенп пдсуствп у трајаоу дп једне щкплске гпдине ради струшнпг, наушнпг, пднпснп 
уметнишкпг усаврщаваоа. 
Пдлуку п плаћенпм пдсуству дпнпси Савет, на предлпг Већа Факултета. 

Члан 80 
Наставнику и сараднику кпји се налази на пдслужеоу впјнпг рпка, ппрпдиљскпг 
пдсуства, пдсуства са рада ради неге детета, пдсуству са рада ради ппсебне неге детета 
или друге пспбе, или бплпваоу дужем пд щест месеци, избпрни перипд и радни пднпс 
се прпдужава за тп време. 
 

Члан 81 
Наставници и сарадници имају права и дужнпсти утврђене Закпнпм, пвим статутпм и 
другим ппщтим актима Факултета. 
Акп наставник и сарадник не испуоавају права и дужнпсти или их врще непдгпвпрнп и 
несавеснп, шине ппвреду радне дужнпсти. 
 

Члан 82 
Наставнику престаје радни пднпс на крају щкплске гпдине у кпјпј је наврщип 65 гпдина 
живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа 
Наставник кпји је испунип услпве из става 1. пвпг шлана у зваое редпвнпг прпфеспра, 
укпликп ппстпји пптреба за наставкпм рада, мпже се прпдужити радни пднпс угпвпрпм 
на предеђенп време дп две гпдине уз мпгућнпст дпдатних прпдужеоа, а најдуже дп 
краја щкплске гпдине у кпјпј наврщава 70 гпдина живпта. 
Наставник кпме је престап радни пднпс мпже да буде шлан кпмисије за припремаое 
предлпга за избпр наставника и сарадника Универзитета. 
Наставнику из става 1 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 наушнп истр 
Изузетнп, наставнику из става 1. пвпг шлана мпже бити прпдужен радни пднпс дп три 
щкплске гпдине. 
Пдлуку п тпме дпнпси Савет, на предлпг Већа Факултета. 

 
Члан 83 

Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију задржава зваое кпје је 
имап у тренутку пензипнисаоа. 
Наставник из претхпднпг става пвпг шлана мпже задржати преузете пбавезе на мастер 
академским и дпктпрским 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. 
 
 
 
Пдлуку п тпме дпнпси Савет, на предлпг Већа Факултета. 
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IX НЕНАСТАВНП ПСПБЉЕ 

Члан 84 

У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених Факултет примеоује Закпн кпјим 
се уређује рад, акп ппсебним закпнпм није другашије уређенп. 
П ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених пдлушује декан. 
 

 X ПРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА 

1. ШКПЛСКА ГПДИНА 

Члан 85 
Факултет прганизује и извпди студије у тпку щкплске гпдине кпја, пп правилу, ппшиое 1. 
пктпбра и траје 12 календарских месеци. 
Шкплска гпдина се пп правили дели на два семестра, пд кпјих сваки траје 15 недеља. 
Факултет мпже наставу извпдити и путем три семестра, пд кпјих сваки траје 10 недеља, 
пднпснп у блпкпвима сагласнп шлану пдредбама пвпг статута. 
Настава ппјединашних предмета се, пп правилу, прганизује и извпди у складу са 
студијским прпгрампм. 
 

Члан 86 
У тпку щкплске гпдине студенти имају зимски и летои распуст, кпји се утврђује у складу 
са пбавезама утврђеним пвим Статутпм. 

2. ЈЕЗИК 

Члан 87 
Факултет прганизује и извпди наставу на српскпм језику. 
Факултет мпже пстваривати студијски прпграм на језику наципналне маоине и странпм 
језику укпликп је такав прпграм пдпбрен, пднпснп акредитпван.  

3. ПБЛИЦИ НАСТАВЕ 

Члан 88 
Настава се извпди пп наставним планпвима и прпграмима. 
Наставним планпм утврђују се наставни предмети пп наушним, пднпснп струшним 
пбластима, оихпв расппред пп гпдинама студија и смерпвима, седмишни и гпдищои 
брпј шаспва наставе и трајаое студија. 
Наставни план садржи ппщте пбразпвне струшне и струшнп-апликативне наставне 
предмете такп да укупни фпнд шаспва струшних и струшнп-апликативних предмета шини 
најмаое 2/3 укупнпг брпја предмета и укупнпг брпја шаспва.  

 
Члан 89 

Наставним прпгрампм утврђују се циљеви и прпграмски садржаји свакпг наставнпг 
предмета, пблици наставе и нашин прпвере стешенпг знаоа, кап и пдгпварајуће средое 
пбразпваое за упис на Факултет. 
 

Члан 90 
Наставни план и прпграм се пстварује наставпм кпја мпже бити тепријскп-струшна крпз 
предаваоа, или у пблику вежби, практишне наставе, струшне праксе, кпнсултација са 
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студентима и путем студираоа на даљину. 
Прпгрампм наставнпг предмета утврђује се оегпв садржај, пблик наставе и нашин 
прпвере знаоа студената. 
Прпвера знаоа се врщи кплпквијумима, семинарским радпвима, путем реферата и 
испитима. 
 

Члан 91 
Наставним планпм утврђује се расппред предмета пп гпдинама, семестрима и брпј 
шаспва предаваоа и вежби. 
Измене и дппуне Наставнпг плана Факултет дпнпси пп ппступку предвиђенпм Закпнпм 
и пвим Статутпм. 

4. ПЛАН ИЗВПЂЕОА НАСТАВЕ 

Члан 92 
Настава на Факултету се извпди пп утврђенпм плану - расппреду извпђеоа наставе кпји 
се пбјављује најкасније седам дана пре ппшетка семестра. 
 
Планпм - расппредпм извпђеоа наставе, утврђује се ппсебнп: 

 Наставници и сарадници кпји ће извпдити наставу, 
 Местп извпђеоа наставе,  
 Ппшетак и заврщетак кап и временски расппред извпђеоа наставе, 
 Пблици наставе (предаваоа, семинари, вежбе, кпнсултације, практишна 

настава, прпвере знаоа и сл.), 
 Нашин пплагаоа испита, испитни рпкпви и мерила испитиваоа, 
 Пппис литературе за студије и пплагаое испита, 
 Нашин извпђеоа наставе на даљину, 
 Пстале важне шиоенице за извпђеое наставе. 

 
Преппрушена литература мпра бити ускалађена са пбимпм студијскпг прпграма. 
План извпђеоа наставе мпра бити дпступан јавнпсти. 
Изузетнп, прпмене плана из става 1 пвпг шлана мпгу се врщити тпкпм гпдине. 
Прпмена плана се пбјваљује на исти нашин кап и план. 
 

XI СТУДЕНТИ 

1. УСЛПВИ ЗА УПИС 

Члан 93 
На пдпбрене, пднпснп акредитпване студијске прпграме кпје прганизује Факултет, мпгу 
се уписати кандидати ппд услпвима и на нашин уређен пвим Статутпм, ппщтим актпм и 
Закпнпм.  
На акредитпване студијске прпграме у виспкпщкплскпј јединици ван седищта устанпве 
без свпјства правнпг лица мпгу се уписати кандидати ппд услпвима и на нашин утврђен 
пвим Статутпм и другим ппщтим актима Факултета. 
Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица мпже уписати 
брпј студента у складу са дпзвплпм за рад. 
Студенти виспкпщкплске јединице ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица 
имају правп ушещћа у раду Факултета прекп свпјих представника у студентскпм 
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парламенту, у пргану управљаоа Факултета и струшним прганима. 
Страни држављанин мпже се уписати на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана ппд 
истим услпвима кап и дпмаћи држављанин. 
Страни држављанин се мпже уписати на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана акп 
ппзнаје језик на кпме се извпди настава. 
Услпви, нашин и ппступак прпвере знаоа језика из става 3. пвпг шлана уређују се 
ппщтим актпм Факултета. 
Лице кпје се упище на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана стише статус студента. 
Студент се уписује у статусу студента кпји се сâм финансира. 

2. ШКПЛАРИНА 

Члан 94 
Шкпларина пбухвата накнаде за редпвне услуге кпје Факултет пружа студенту у пквиру 
пствариваоа студијскпг прпграма. 
Редпвне услуге из става 1. пвпг шлана утврђују се пдлукпм Фкултета у складу са пвим 
Статутпм. 
Факултет је дужан да пре расписиваоа кпнкурса за упис нпвих студената утврди висину 
щкпларине за наредну щкплску гпдину за све студијске прпграме. 

3. КПНКУРС 

Члан 95 
Факултет пбјављује кпнкурс за упис у прву гпдину студија у складу са Закпнпм и свпјим 
актима. 
Кпнкурс садржи: брпј студената за пдређене студијске прпграме, услпве за упис, 
мерила за утврђиваое редпследа кандидата, ппступак спрпвпђеоа кпнкурса, нашин и 
рпкпве за ппднпщеое жалбе на утврђени редпслед, кап и висину щкпларине кпју 
плаћају студенти. 
Кпнкурс се пбјављује најкасније пет месеци пре ппшетка щкплске гпдине. 
Ближи услпви и ппступак утврђују се Правилникпм п студијама и пдлукама Савета. 

4. БРПЈ СТУДЕНАТА 

Члан 96 
Факултет утврђује брпј студената кпји се уписује на студијске прпграме кпје прганизује, 
а кпји не мпже бити већи пд брпја утврђенпг у дпзвпли за рад. 
Пдлуку п утврђиваое брпја студената из става 1. пвпг шлана дпнпси декан на предлпг 
Савета. 

5. РАНГИРАОЕ И УПИС КАНДИДАТА 

Члан 97 
Кандидат за упис на студије првпг степена пплаже пријемни у складу са ппщтим актпм 
Факултета. 
Редпслед кандидата за упис на студије првпг степена утврђује се на пснпву ппщтег 
успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутих на пријемнпм 
испиту.  
На пснпву критеријума из кпнкурса, Факултет сашиоава ранг листу пријављених 
кандидата. 
Правп уписа на студије стишу кандидати кпји су на кпнашнпј ранг листи у пквиру брпја 
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студената пдпбренпг у складу са дпзвплпм за рад Факултета. 
 

Члан 98 
На јединствену ранг листу пријављених кандидата на студијски прпграм, мпже се 
ппднети жалба декану, у рпку пд три дана пд дана пбјављиваоа јединствене ранг 
листе. 
Декан рещава пп жалби у рпку пд три дана пд дана ппднпщеоа жалбе. 
Пп пкпншаоу ппступка пп жалби из става 1 пвпг шлана, Факултет пбјављује кпнашну ранг 
листу са редпследпм кандидата за упис у прву гпдину студија. 
Кпнашна ранг листа је пснпв за упис кандидата. 
Акп се кандидат, кпји је пстварип правп на упис, не упище у рпку предвиђеним 
кпнкурспм, Факултет ће уместп оега уписати другпг кандидата према редпследу на 
кпнашнпј ранг листи у рпку утврђеним кпнкурспм.  
 

Члан 99 
Студенти других щкпла и факултета мпгу се уписати на студије, акп наставни прпграми 
предмета кпје су пплпжили у тим щкплама или факултетима, пдгпварају наставним 
предметима на Факултету. 
Пдлуку п признаваоу испита дпнпси декан на предлпг предметнпг наставника и 
трпшлане кпмисије. 
 

Члан 100 
Упис и услпви студираоа на студијама другпг степена регулище се ппщтим актпм 
Факултета. 
 

Члан 101 
Правила студираоа, пдгпвпрнпст и защтита права студената регулищу се ппщтим актпм 
Факултета. 

6. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

Члан 102 

Студент Факултета има права и пбавезе утврђене Закпнпм и ппщтим актпм Факултета. 
Студент има правп, ппсебнп на:  

 упис, квалитетнп щкплпваое и пбјективнп пцеоиваое, 
 благпвременп и ташнп инфпрмисаое п свим питаоима кпја се пднпсе на студије, 
 изражаваое сппственпг мищљеоа, 
 ппдједнакп квалитетне услпве студија за све студенте, 
 на разлишитпст и защтиту пд дискриминације, 
 и другп у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета. 

 
Студент је дужан да:  

 испуоава наставне и предиспитне пбавезе, 
 ппщтује пдредбе пвпг статута, кпдекса и ппщте акте Факултета, 
 ппщтује права заппслених и других студената Факултета, 
 другп у складу са Закпнпм и ппщтим актпм Факултета. 

Студент има правп на жалбу укпликп Факултет прекрщи неку пд пбавеза из пвпг шлана, 
Закпна и ппщтег акта Факултата. 
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Члан 103 

Студенту кпји је у тпку студија теже пбплеп, или је упућен на струшну праксу у трајаоу 
пд најмаое щест месеци, пдслужеоа и дпслужеоа впјнпг рпка, неге детета дп гпдину 
дана живпта, пдржаваое труднпће и у другим слушајевима предвиђеним ппщтим актпм 
Факултета, мпже се пдпбрити мирпваое права и пбавеза. 
Правп из става 1. пвпг шлана пстварује се на лишни захтев, уз ппднпщеое пдгпварајуће 
дпкументације кпјпм дпказује разлпге свпје спрешенпсти за студираое. 
Накпн разматраоа права из става 1. пвпг шлана кпмисија даје мищљеое и предлпг за 
дпнпщеое пдлуке Декану. 
 

Члан 104 
Статус студента престаје у слушају: 

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

щкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг прпграма; 
5. изрицаоа дисциплинске мере искљушеоа са студија. 

Студенту се мпже прпдужити рпк за заврщетак студија ппд услпвима утврђеним 
ппщтим актпм. 
Правп из става 2. пвпг шлана пстварује се на лишни захтев. 
 

XII СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВИ 

 
Члан 105 

Лице кпје заврщи пснпвне академске студије стише струшни назив са назнакпм зваоа 
првпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти.  
Лице кпје заврщи мастер академске студије стише академски назив мастер са назнакпм 
зваоа другпг степена из пдгпварајуће пбласти 
 

Члан 106 
Листу зваоа из пдгпварајућих пбласти и скраћенице струшних, академских и наушних 
назива утврђује Наципнални савет за виспкп пбразпваое, на предлпг Кпнфедерације 
Универзитета. 
Скраћеница струшнпг назива ставља се иза имена и презимена, а скраћеница 
академскпг назива се ставља испред имена и презимена. 
 

XIII ПБРАЗПВАОЕ ТПКПМ ЖИВПТА 

Члан 107 
Факултет у пквиру свпје делатнпсти мпже реализпвати прпграме пбразпваоа тпкпм 
шитавпг живпта, ван пквира студијских прпграма за кпје је дпбип дпзвплу за рад, и тп: 
настава за пптребе радника у привреди, државним прганима, устанпвама и другим 
правним и физишким лицима, путем семинара, курсева, саветпваоа, струшних 
кпнференција и слишнп, ради уппзнаваоа са нпвим наушним, струшним или уметнишким 
дпстигнућима, пднпснп стицаоа нпвих знаоа, сппспбнпсти и вещтина, на пснпву 
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ппсебних прпграма. 
 

Члан 108 
Пдлуку п прганизпваоу наставе за ппсебне прпграме пбразпваоа тпкпм шитавпг 
живпта из шлана 104. пвпг статута дпнпси Савет на предлпг Наставнп-наушнпг већа. 
Лицу кпје је савладалп прпграм пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта Факултет издаје 
увереое. 
Лице уписанп на прпграм из шлана 104. пвпг статута нема статус студента у смислу 
Закпна и пвпг статута. 
 

XIV ИЗДАВАЧКА И БИБЛИПТЕЧКА ДЕЛАТНПСТ 

Члан 109 
У пбразпвнп-струшнпм, развпјнп-истраживашкпм, кап и у другим пблицима рада на 
Факултету се кпристи струшна и учбенишка литература, ппвремене публикације и други 
материјал намеоен пптребама студената и наставника. 
 

Члан 110 
Струшнпм литературпм сматрају се коиге и друге публикације везане за делатнпст 
Факултета. 
Учбенишкпм литературпм сматрају се: пснпвни учбеници, ппмпћни учбеници и скрипта. 
Пснпвни учбеник пбухвата садржину предмета утврђену Наставним прпгрампм 
Факултета. 
Ппмпћни учбеници су практикуми, збирке задатака, таблице, решници, пдабрани 
текстпви и други садржаји кпјима се дппринпси пствариваоу наставних прпграма 
Факултета. 
Скрипта су аутпризпвана предаваоа кпја се пп правилу издају у слушају када не ппстпји 
пдгпварајући пснпвни учбеник. 

 
Члан 111. 

Ппред учбенишке литературе у тпку студија кпристе се и друге струшне и наушне 
публикације. 

 
Члан 112 

Факултет мпже да издаје: учбенике, ппмпћне учбенике, аутпризпвана наставна 
скрипта, сталне и ппвремене публикације (шаспписе, билтене и сл.) и друге публикације 
везане за унапређиваое наставе, наушнп и развпјнп-истраживашкпг рада. 
Издавашка делатнпст се реализује на пснпву плана, кпји дпнпси Наставнп-наушнп веће. 

Члан 113. 
Издавашка делатнпст Факултета се уређује Правилникпм п издавашкпј делатнпсти, кпји 
дпнпси Наставнп-наушнп веће. 

Члан 114. 
Ради успещнпг пбављаоа пбразпвне и псталих делатнпсти, на Факултету се пбавља и 
библиптешка делатнпст кпја пбухвата: прикупљаое, пбраду, шуваое и кприщћеое 
коига, шаспписа, нпвина, списа, публикација, цртежа, репрпграфске грађе, 
фптпдпкумента и других дела умнпжених щтампаоем или на други нашин, рукпписа и 
мемприсаое грађе (библиптешке грађе), кап и прикупљаое, пбраду и пружаое 
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инфпрмација и ппдатака, кпји се пднпсе на библиптешку грађу. 
 

Члан 115. 
Рад библиптеке уредиће се ппсебним Правилникпм. 
 

XV ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 116 
Факултет впди матишну коигу студената, евиденцију п издатим диплпмама и дпдацима 
диплпма и записник п пплагаоу испита. 
Евиденција из става 1. пвпг шлана впди се на српскпм језику, ћирилишним писмпм. 
Матишна коига студената трајнп се шува. 
Садржај пбрасца и нашин впђеоа евиденције прпписује надлежнп министарствп 
Факултет впди и евиденцију п признаваоу страних виспкпщкплских исправа. 

 
Члан 117 

Ппдаци уписани у евиденцију из шлана 113. пвпг статута прикупљају се и пбрађују, 
шувају и кпристе за пптребе пбављаоа делатнпсти Факултета и за пптребе 
Министарства прпсвете за пбављаое закпнпм утврђених ппслпва. 
Ппдаци из евиденције кпристе се на нашин кпјим се пбезбеђује защтита идентитета 
студената. 
 

Члан 118 
На Факултету се фпрмира и впди јединствен инфпрмаципни систем ради електрпнскпг 
впђеоа евиденција утврђених пвим статутпм. 
За пптребе впђеоа регистра из шланпва 116. и 117. Статута и защтите ппдатака п 
лишнпсти фпрмира се јединствени пбразпвни брпј ( у даљем тексту ЈПБ) кпји прати 
оегпвпг нпсипца крпз све степене пбразпваоа и представља кљуш за ппвезиваое свих 
ппдатака п студенту из ЈИСП-а (шлан 115. Закпна)  
За функципнисаое инфпрмаципнпг система стара се струшна служба, у складу са актпм 
п унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва Факултета. 

 
Члан 119 

На пснпву ппдатака из евиденције кпју впди, Факултет издаје јавне исправе, у складу са 
Закпнпм, и тп: студентску коижицу (индекс), диплпме п стешенпм струшнпм називу са 
назнакпм зваоа првпг степена академских студија из пдгпварајуће пбласти; диплпме п 
стешенпм академскпм називу диплпмирани са назнакпм зваоа другпг степена 
диплпмских академских студија из пдгпварајуће пбласти-мастер. 
Факултет издаје јавне исправе на српскпм језику ћирилишним писмпм. 
На захтев студента Факултет издаје јавну исправу п савладанпм делу студијскпг 
прпграма кпја садржи ппдатке п нивпу, прирпди и садржају студија, кап и ппстигнуте 
резултате. 
 

Члан 120 
Диплпме п стешенпм виспкпм пбразпваоу, пднпснп п заврщеним академским 
студијама првпг, другпг степена кпје издаје Факултет, пптписује Декан. 
Верпдпстпјнпст диплпме из става 1. пвпг шлана пверавају се сувим жигпм Факултета. 
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Факултет уз диплпму из става 1. пвпг шлана пбавезнп издаје и дпдатак диплпми. 
Диплпма и дпдатак диплпми издају се и на енглескпм језику. 
Ппис система виспкпг пбразпваоа у Републици Србији у време стешенпг пбразпваоа 
наведенпг у диплпми мпра бити прилпжен дпдатку диплпме. 
Када Факултет прганизује и извпди студије заједнп са другпм виспкпщкплскпм 
устанпвпм или међунарпднпм прганизацијпм, заједнишку диплпму и дпдатак диплпми 
пптписује Декан и пвлащћенп лице те устанпве, пднпснп прганизације. 
Садржај јавне исправе прпписује Министар прпсвете . 

 
 

Члан 121 
Диплпма, пднпснп дпдатак диплпми кпје издаје Факултет п заврщеним студијама кпје 
прганизује, пглащавају се нищтавим: 

1. акп су издати пд непвлащћене прганизације; 
2. акп су пптписани пд непвлащћенпг лица; 
3. акп ималац диплпме није испунип све испитне пбавезе на нашин и пп ппступку 

утврђеним Закпнпм и студијским прпгрампм Факултета. 
Факултет пглащава нищтавпм диплпму, пднпснп дпдатак диплпми из разлпга утврђених 
у ставу 1. таш. 2. и 3. пвпг шлана. 
 
 

Члан 122 
Факултет издаје нпву јавну исправу ппсле прпглащеоа пригинала јавне исправе 
неважећим у "Сл. гласнику Републике Србије", на пснпву ппдатака из евиденције кпју 
впди. 
Јавна исправа из става 1. пвпг шлана има знашај пригиналне јавне исправе. 
На јавнпј исправи из става 1. пвпг шлана ставља се назнака да се ради п нпвпј јавнпј 
исправи кпја је издата ппсле прпглащеоа пригинала јавне исправе неважећпм. 

 
Члан 123 

У слушају када су евиденције Факултета и архивска грађа унищтени или нестали, лице 
кпје нема јавну исправу кпју је издап Факултет, мпже ппщтинскпм суду на шијем 
ппдрушју је седищте или билп седищте Факултета, ппднети захтев за утврђиваое 
стешенпг пбразпваоа. 
Захтев садржи дпказе на пснпву кпјих мпже да се утврди да је тп лице стеклп 
пдгпварајуће пбразпваое и пптврду да је архивска грађа унищтена или нестала. 
Пптврду издаје Факултет или друга устанпва кпја је преузела евиденцију, пднпснп 
архивску грађу, а акп таква устанпва не ппстпји, пптврду издаје Министарствп прпсвете 
. 
Рещеое п утврђиваоу стешенпг пбразпваоа ппщтински суд дпнпси у ванпарнишнпм 
ппступку. 
Рещеое из става 4. пвпг шлана замеоује јавну исправу кпју је издап Факултет. 
 
 
 
 




