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УВОД 

 

Програм рада и план пословања Факултета за право, безбедност и менаџмент 

''Константин Велики Ниш (у даљем тексту: Факултет) обухвата послове и радне задатке у 

оквиру делатности Факултета, чијим извршењем Факултет остварује планиране циљеве у 

складу са планом развоја, као и мисијом и визијом развоја Факултета. Овај план обухвата 

следећа подручја деловања: 

- наставну и образовну делатност (реализација акредитованих студијских 

програма); 

- научно-истраживачку делатност и међународну сарадњу; 

- обезбеђење услова рада (кадровска политика и јачање кадровског потенцијала,  

материјални услови); 

- финансирање рада Факултета;  

- сарадњу Факултета са привредом и осталим  институцијама; 

- реализацију стручне праксе студената; 

- издавачку делатност; 

- самовредновање; 

-  промоцију Факултета; 

- активности ваннаставне јединице (рад органа и стручних тела као и иновирање 

нормативних аката); 

 - обележавање значајних датума за Факултет;  

- партнерски однос са студентима (активности студената, унапређење услова за рад 

студентских организација). 
       

I. РЕАЛИЗАЦИЈА АКРЕДИТОВАНИХ   СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Примарни задатак у 2021. години је наставак активности акредитације и 

реакредитације установе и студијских програма.  

У 2021. години образовна делатност Факултета биће усмерена на имплементацију 

акредитованих: (а) основних академских и (б) мастер академских студија, а у складу са 

Законом о високом образовању. 

 



Наставни процес представља основну делатност Факултета, те ће се као такав и 

даље налазити у фокусу рада запослених Факултета. 

Поред програма формалног образовања, Факултет ће у 2021. години организовати и 

остваривати и друге програме образовања у оквиру: семинара, трибина, предавања, 

округлих столова, радионица а све у циљу додатне едукације и усавршавања студената и 

наставника. У практичној реализацији ових активности биће ангажовани предавачи, 

истакнути стручњаци из земље и иностранства, а теме ће бити везане за актуелне   

проблеме из области права, безбедности и саобраћаја. 

1.1. Остваривање плана и програма на основним академским студијама 

Образовна делатност у 2021. години, на овим студијама вршиће се у складу са: 

акредитованим студијским програмима, Законом о високом образовању и препорукама 

Болоњске декларације. 

Укупно ангажовање студената укључује активну наставу (предавања, вежби и др.), 

самостални рад, колоквијуме, испите, израду семинарских и завршних радова, чланство у 

организационим одборима, добровољни рад у локалној заједници и друге видове 

ангажовања. Да би наведене активности студенти успешно реализовали у наредном 

периоду, планом извођења наставе утврђена је структура наставника и сарадника који ће 

изводити наставу, место, почетак, завршетак и временски распоред извођења наставе, 

облици наставе, начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања, као и 

литература за припрему испита.  

1.2. Мастер студије 

Факултет ће у 2021. години уписати наредну генерацију студената на мастер 

студије. У том циљу организоваће све облике наставе (предавања, консултације, испите, 

одбрану семинарских радова, студијски истраживачки рад, одбрану мастер радова). 

Планира се и успостављање сарадње са европским универзитетима ради идентификовања 

могућности за реализацију заједничких мастер програма. 

1.3. Унапређење наставе  

У циљу унапређења наставе по потреби ће бити организована едукација наставника 

и сарадника ради: увођења нових метода у наставу; eдукације наставника и сарадника 

ради израде квалитетних тестова за писмене испите у складу са европским стандардима; 

едукације наставника и сарадника ради овладавања методама оцењивања знања студената 

на писменом и усменом испиту. 

1.4. Унапређење нормативог оквира студија 

Факултет ће заокружити нормативни оквир студија усвајањем одговарајућих 

општих аката који до сада нису донети. Поред тога, на бази стечених искустава, усвојени 

општи акти биће свеобухватно размотрени и, по потреби, иновирани.    



1.5. Подршка реализацији научно-истраживачке праксе 

Факултет ће пружати стручну и техничку подршку организовању научно-

истраживачке праксе кандидата уписаних на мастер студије, ради стручног и научног 

усавршавања. 

У зависности од интересовања кандидата и могућности Факултета, студенти на 

мастер студијама биће укључени у научно-истраживачки рад на пројектима и семинарима 

Факултета. 

Факултет за право, безбедност и менаџмент ''Константин Велики'' Ниш, жели да и у 

2021. години настави да прати све трендове које сектор права, менаџмента у безбедности и 

менаџмента у саобраћају пред нас поставља.  

За потребе свих студијског програма и што квалитетнијег извођења практичне 

наставе на стручним предметима, у будућем периоду се планира даље осавремењавање 

Кабинета (учионице) за информатику где ће се студентима свих студијских програма 

пружити могућност да вежбају током читавог дана ради постизања што бољих резултата 

којима ће промовисати и себе и Факултет. 

Факултет ће са своје стране чинити много тога да буде што привлачнији будућим 

студентима. Поред редовних акција представљања Факултета средњошколцима, угледу и 

атрактивности Факултета доприноси и настојање да се обезбеди квалитетнија и модернија 

настава и боља комуникација наставника и сарадника са студентима. У том циљу су 

предузете мере да се консултације одржавају редовно, да се испити одвијају уредно, уз 

пуно поштовање права и достојанства студената, на чему ће управа још више да инсистира 

и у предстојећем периоду. 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И МЕЂУНАРОДНА 

САРАДЊА 

 

Током 2021. године Факултет планира организовање петог  међународног научног 

скупа: ''Савремени трендови у развоју саобраћаја и безбедности региона Југоисточне 

Европе'' CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2021. Скуп је планиран за новембар 2021. 

године, а планирано је и штампање Тематског зборника радова. 

Очекује се потписавање нових уговора о сарадњи са научним и стручним 

институцијама из земље и иностранства. Наставиће се сарадња на пољу наставног, 

научног, истраживачког и практичног рада, издавачких активности и размене студената. 

Такође, планирана се развој, аплицирање и имплементација научних, истраживачких и 

тржишних пројеката. Очекујемо расписивање новог конкурса за пројектни циклус 

Министарства за просвету, науку и технолошки развој, на који ћемо аплицирати. 



Веб сајт Факултета ће се и даље унапређивати, у циљу интензивније сарадње са 

институцијама из земље и иностранства. Сајт Факултета ће се и даље прилагођавати 

потребама студента, запослених и шире јавности. 

 

Ш. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА 

 

Обезбеђење услова рада обухвата кадровску политику којом се обезбеђује потребан 

број и квалитет кадрова, просторна и техничка опремљеност. Финансијска средства за 

обављање делатности Факултета обезбеђиваће се у складу са акредитованим студијским 

програмима, нормативима и стандардима услова рада, које утврђује оснивач. 

 

3.1. Јачање кадровског потенцијала Факултета 

Менаџмент Факултета ће у наредном периоду радити на унапређивању постојећих 

и  нових кадрова у складу са финансијским могућностима и захтевима наставног и 

образовног процеса и делатности Факултета.   

Имајући у виду стандарде у настави, настава ће кадровски бити покривена на свим 

студијским програмима. Квалитет наставника и сарадника, у складу са Законом и 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, 

обезбеђиваће се пажљивим планирањем и избором на основу јавног конкурса, стварањем 

услова за перманентну едукацију путем студијских боравака, специјализација, учешћа на 

научним и стручним скуповима. 

Факултет ће систематски пратити, оцењивати и подстицати научну, истраживачку 

и педагошку активност наставника и сарадника. Спроводиће се дугорочна политика 

квалитетне селекције кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте 

усавршавања. Политика развоја Факултета у домену наставног кадра темељиће се на три 

основа: 

1.Мотивацији за напредовање покретањем поступака за избор у више звање одмах 

пошто се за то стекну услови.  

Факултет ће наставити да гради јак и стручан наставни кадар. У току школске 2021. 

године Факултет ће наставити са праксом покретања поступака за избор у виша наставна 

и сарадничка звања одмах пошто се за то стекну услови.  

2. Запошљавањем нових наставника и сарадника. 

У току школске 2021. године, Факултет ће настојати да запосли нове наставнике и 

сараднике. Запошљавање новог наставничког и сарадничког кадра је неопходно зато што 

је Факултет развио нове наставне програме и на основу тога увећао број студената.  

3. Ангажовањем два наставника на једном наставном предмету, где год је то 

могуће. 



У циљу додатне мотивације наставника за рад равномернијим вредновањем 

академских способности, у школској 2021. години наставиће се са праксом да на сваком 

наставном предмету, где год то рапосложиве кадровске могућности дозвољавају, буду 

ангажована по два наставника. На тај начин, омогућиће се и виши квалитет извођења 

наставе јер је студентима обезбеђена редовност одржавања предавања. 

7.2. Просторни услови за обављање делатности 

И у наредном периоду ће се наставити са перманентним одржавањем и 

адаптирањем објеката у коме се Факултет налази.  

7.3. Наставна средства 

У току школске 2021. године број књига и часописа у библиотеци биће повећан у 

складу са материјалним могућностима Факултета.  

7.4. Остало 

Факултет ће радити на обезбеђењу услова за информатичко образовање студената и 

издавање одговарајућег сертификата о томе. 

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ФАКУЛТЕТА 

 

Факултет за право, безбедност и менаџмент ''Константин Велики'' Ниш у школској 

2021. години има могућности да оствари очување и побољшање финансијског пословања. 

Пре свега, мисли се на сопствене прихода, у смислу њиховог повећања и рационалне 

расподеле. Факултет планира да оствари повећање сопствених прихода по различитим 

основама, од којих су најзначајнији: реализовање плана уписа студената на акредитованим 

студијским програмима и учешћа у домаћим и међународним пројектима. 

Библиотечки фонд ће бити повећан, како кроз набавку  недостајућих  и актуелних 

издања и раду на обогаћивању библиотечког фонда Факултета.  

Факултет ће у току следеће школске године редовно измиривати  обавезе  по свим 

основама, имајући у виду све планиране активности. 

 

V. САРАДЊА ФАКУЛТЕТА СА ПРИВРЕДОМ И ОСТАЛИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

У 2021. години планиране су следеће активности у домену сарадње Факултета са: 

државним органима извршне власти, органима управе и другим државним органима, 

јавним и приватним предузећима, организацијама и институцијама, локалним 

самоуправама. 

1) Настављене су активности на прикупљању података за Алумни клуб Факултета; 



2) Успостављање сарадње са новим партнерима и пријатељима Факултета; 

3) Праћење позива за домаће и међународне  пројекте, подношење апликације на 

релевантне позиве; 

 

VI. РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 

 

Факултет ће и у току 2021. године наставити праксу потписивања уговора о 

сарадњи са привредним субјектима и институцијама у циљу обезбеђивања студентске 

стручне праксе. Информације о потписаним уговорима о стручној пракси биће истакнуте 

на сајту Факултета. 

План активности у вези организације стручне праксе студената  за академску 2021. 

годину: 

1. Успостављање сарадње са новим пословним партнерима у земљи који  су 

заинтересовани  за сарадњу,  по питању стручне праксе студената; 

2. Интензивирање  сарадње  са  постојећим   пословним   партнерима  у  земљи  и 

иностранству; 

3. Организација  презентација понуде праксе свих нових и постојећих партнера 

студентима; 

 

VII. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

У школској 2021. години планира се издвање Тематског зборника са петог 

међународног научног скупа: ''Савремени трендови у развоју саобраћаја и безбедности 

региона Југоисточне Европе'' CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2021. Међународни 

научни скуп ће се одржати у новембру 2021. године. Такође, планирано је и издавање 

нових уџбеника и монографија. 

У току 2021. године, издавачка делатност биће реализована кроз два сегмента:  

• Обезбедиће се издавање Тематског зборника радова и континуирано одржавање 

веб странице међународног научног скупа CONSTANTIN MAGNUS, NAISSUS 2021; 

• Покренуће се издавање научног часописа Факултета; 

• Промовисање издавачке делатности разменом објављених публикација са 

високошколским установама и институцијама са којима Факултет има потписане уговоре 

о сарадњи, организовањем промотивних скупова, самостално или у сарадњи са другим 

институцијама. Такође, планира се развој система за промоцију резултата издавачке 

активности наставника и сарадника, који ће укључити развој и континуирано 

усавршавање интернет странице Издавачке јединице, електронских каталога издања, 



информативних билтена о новим издањима и слично. Такође, предвиђа се и активна 

промоција путем специјализованих сајамских приредби, самостално или у сарадњи са 

другим издавачима. 

 

VIII. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

На пољу обезбеђења квалитета рада Факултета као целине, а посебно његове 

образовне делатности, у току 2021. године биће предузете: 

• Активности предвиђене стандардима квалитета и самовредновања, а у циљу 

праћења и контроле квалитета у свим областима обезбеђења квалитета, подстицања и 

предузимања корективних мера за обезбеђење квалитета. Имплементација 

новоустановљеног система за обезбеђење квалитета вршиће се по обрасцу планирање-

спровођење-провера-побољшање. О стриктној примени стандарда квалитета стараће се 

Комисија за обезбеђење и праћење квалитета; 

• Организоваће се сви облици анкетирања и други видови прикупљања података, у 

складу са Стандардима квалитета у предвиђено време, извршити анализа података и 

предложити корективне мере. У току 2021. године биће учињен и покушај увођења 

електронског анкетирања студената; 

• Биће организовани и едукативни семинари намењени наставном, ненаставном 

особљу и студентима у циљу унапређења знања и способности и вештина разумевања 

идеје квалитета, начина функционисања система обезбеђења квалитета, као и 

предузимања мера ради побољшања услова рада и повећања мотивисаности за рад; 

• Унапређењем информатичке инфраструктуре обезбедиће се редовно и 

систематско прикупљање и обрада података потребних за вредновање квалитета; 

• Kабинет за информатику ће се користити у оквиру реализације студијских 

програма као и различитих пројекта, курсева познавања рада на рачунару;   

Комисија за самовредновање ће у 2021. години реализовати све активности из своје 

надлежности, а у складу са Правилником о самовредновању квалитета студијских 

програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада. 

Комисија планира да у школској 2021. години изврши евалуацију квалитета 

наставног процеса и педагошког рада наставника и сарадника Факултета, а у складу са 

опредељеношћу Факултета да континуирано унапређује квалитет наставног процеса, 

оцењујући да је квалитет наставе од кључне важности за остваривање темељних циљева 

образовања у области права, безбедности и саобраћаја. Студентско вредновање, као 

инструмент система обезбеђења квалитета, спровешће се два пута годишње, на крају 

зимског и на крају летњег семестра, на свим нивоима студија. Након спроведене 



евалуације Комисија ће припремити годишњи Извештај о резултатима евалуације 

наставног процеса за школску 2020/2021. годину. 

 

IX. ПРОМОЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

 

У циљу благовременог и тачног информисања будућих студената, Факултет ће 

организовати и осавременити промотивну кампању у Нишу и региону. Тим за промоцију 

Факултета ће припремати промотивни материјал, гостовати у ТВ и радио емисијама. 

Предвиђено је да као главне активности које ће се обављати у циљу промоције Факултета 

буду: организовање промоције Факултета у средњим школама у Нишу и региону, 

организовање трибина, предавања у средњим школама друштвеног усмерења, радионица 

на Факултету, активности ширења информација путем друштвених мрежа и активно 

учешће на сајмовима образовања у региону. Oгранизоваће се и припремна настава за упис 

нове генерације студената.  

Промотивна кампања Факултета под слоганом ''Пут у сигурну будућност'' почиње 

од октобра 2020. до јуна 2021. године. Како би се на време информисали будуће академце 

о студијским програмима, условима уписа и студирања, промотивна кампања укључује 

бројне активности. 

Традиционално, почев од  октобра организују се манифестације "Дан отворених 

врата", програм који је намењен средњошколцима из школа из целе Србије. Програм 

обухвата презентацију Факултета. Циљ програма је да се на сликовит и креативан начин, 

будућим студентима представе право, безбедност и саобраћај. У оквиру плана и програма 

рекламно-промотивне кампање 2021. године, укључени су и сајмови образовања; 

промоција студијских програма у средњим школама. 

Поред медијске промоције, интензивно се ради на промоцији путем друштвених 

мрежа (instagram, facebook, youtube). Све информације ће се редовно објављивати на сајту 

Факултета, штампаним медијима и порталима. Промо филм Факултета, нове фотографије 

студената, постери и брошура о стручној пракси такође су део плана и програма кампање. 

Циљ је, да се, као и претходних година, обиђу наши студенти који су на стручној 

пракси у предузећима и институцијама, да се забележе њихове активности, импресије и да 

се презентују што је одличан пример будућим студентима и позив са циљем кампање да се 

информише што већи број будућих академаца и да се мотивишу и определе управо да 

упишу студијске програме на нашем Факултету. 

 

X. АКТИВНОСТИ ВАННАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

У оквиру рада Службе за опште и правне послове у 2021. години планиране су 

редовне активности у вези функционисања рада органа и тела Факултета, праћење 

прописа и усклађивање општих аката Факултета са законским и подзаконским актима. 



У оквиру Службе за студентска питања, поред редовних активности, планирано је 

даље прилагођавање софтвера за потребе студентске службе, као и проширење просторије 

студентске службе, како би служба имали довољно простора за сопствену архиву. 

У оквиру Службе за рачуноводство и финансије планиране су редовне активности - 

доношење Финансијског плана који ће обухватити планове наставне јединице и стручних 

служби, измиривање свих обавеза, анализа и праћење остварења планова, достављање 

потребних извештаја у законским роковима, анализа пословања и друге рачуноводствене 

активности. 

У оквиру рада Библиотеке, у 2021. години планира се повећање књижног фонда, 

уређење читаонице, модернизација исте, јачање сарадње са другим библиотекама. Такође, 

у 2021. планиране су даље активности око уношења књижног фонда Библиотеке у COВISS 

систем у сарадњи са другим универзитетским библиотекама у земљи. 

У оквиру Службе за послове информционог система планирана је унапређење 

информационог система, набавка нових софтвера,  рачунара и сервера, инсталација истих 

и замена старих. 

Поред редовних активности у ванаставној јединици, у наредној школској години 

планира се стручно усавршавање запослених кроз похађање семинара и курсева. 

 

ХI. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ЗА ФАКУЛТЕТ 

 

Факултет за право, безбедност и менаџмент ''Константин Велики'' Ниш, ће у 

границама својих финансијских могућности, скромно, али на достојанствен  начин 

обележавати Дан Факултета, на којем се традиционално додељују Дипломе и награде 

најбољим студентима. Обележаваће се и друге манифестације, Града Ниша и ресорних 

министарстава Владе Републике Србије, на које будемо позвани и које буду у функцији 

развоја и промоције Факултета, Универзитета, Града Ниша и ресорних министарстава 

Владе Републике Србије. 

 

XII. ПАРТНЕРСКИ ОДНОС СА СТУДЕНТИМА 

  

Неопходно је да студенти, у складу са Болоњским процесом, буду препознати као 

партнери и да управа Факултета и наставници, уважавајући студентске ставове, сугестије 

и идеје, унапређују и иновирају студијске програме и концепт студија. 

У том циљу Факултет ће афирмисати учешће студената у доношењу одлука и 

унапређењу наставног процеса, што је кључно за развој партнерског односа наставника и 

студената. Студентски парламент ће својим активностима оснажити и делегирати 

студентима реалну одговорност за развој Факултета, као и јачати сарадњу засновану на 

партнерском и равноправном односу са студентима у оквиру органа Факултета. 



Партнерско учешће студената у унапређењу наставног процеса је кључно у 

неколико сегмената: 

- у поступку евалуације, 

- унапређењу постојећих студијских програма, 

- креирању нових студијских програма. 

Студенти треба да препознају сопствену улогу и одговорност у поступку 

евалуације студијског програма, али и са друге стране да се резултати евалуације користе 

приликом избора у звање и за озбиљније институционално решавање проблема које су 

студенти идентификовали.  

Управа Факултета ће тесно сарађивати са студентским парламентом при решавању 

бројних питања, поготово везаних за цену школарине, услова за упис, броја испитних 

рокова и планира да са том успешном комуникацијом настави и у наредном периоду. 

Факултет за право, безбедност и менаџмент ''Константин Велики'' Ниш ће и у 

наредној школској години, у границама своје финансијске могућности, подржавати рад и 

активности студента, како њиховог квалитеног студирања и праксе, тако и на плану 

њиховог друштвено-хуманитарног рада и такмичења у земљи и иностранству. 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  

                                                                                     проф. др Светолик Костадиновић 

 

 

 


