
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

Технички факултет''Михајло Пупин'' 

Зрењанин ул. Ђуре Ђаковића бб 

Број: 

Дана: 

На основу члана 37.Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 

(Службени гласник РС бр.99/2014,68/2015)члана 193.став 2.Статута Универзитета у 

Новом Саду, члана 126 .Статута Техничког факултета „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину, на седници Наставно-научног већа факултета  одржаној дана 2015 

год.усвојен је:  

               -НАЦРТ- 

                                        ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА 

  

                                                         Члан 1. 

Мења се члан 9. који гласи: 

Дан Факултета је 22.април. 

                                                          Члан 2. 

Додаје се члан 10А који гласи: 

Аутономија Факултета подразумева: 

1.право на утврђивање предлога студијских програма, 

2.право на утвђивање правила студирања и услова уписа студената, 

3.право на уређење унутрашње организације, 

4.право на доношење Статута и избор органа управљања и пословођења и 

студентског Парламента 

5.право на избор наставника и сарадника, 

6.право на издавање јавних исправа, 

7.право на располагање финансијским средствима у складу са Законом, 

8.право на  законито,наменско и економично коришћење имовине , 

9.право на одлучивање о међународној сарадњи, 

10.друга права која произилазе из добрих академских обичаја, 

Права из става 1. овог члана остварују се уз поштовање принципа отворености 

према јавности и грађанима.  

                                                         Члан 3. 

У члану 11. иза речи“представљања научних резултата“ додају се речи слобода 

избора студијских програма. 

                                                          Члан 4. 

У члану 12. иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 

Високо образовање је јавно добро које се остварује према постављеним 

стандардима усаглашеним са националним и европским нормама, а у складу са 

способностима кандидата и материјалним ресурсима намењеним финансирању 

делатности високог образовања. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  Иза тачке 35. додају се тачке: 

36.организовање састанака и сајмова-шифра 82.30 

37.изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнинаи управљање њима-

шифра 68.20. 

Додаје се став 4. који гласи: 



Факултет се бави трансфером знања и сарадњом са привредом. 

                                                          Члан 5. 

Мења се члан 13. став1.тачка1. тако што се бришу речи „ и основне струковне“. 

У ставу 1. тачка 2. речи „дипломске академске студије_мастер“ замењују се речима 

„мастер академске студије“ иза којих се даљи текст брише. 

 

                                                          Члан 6. 

Мења се члан 14. став 3. тако што се текст иза речи „студенти“ брише, а 

додаје“мастер академских и докторских академских студија“. 

                                                           Члан 7. 

У члану 23. додаје се став 2. који гласи: 

Декан Факултета не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за 

кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 

високошколска установа или примања мита у обаваљању послова на Факултету 

,односно правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично 

дело,као ни лице које је прекршило кодекс професионалне етике. 

                                                             Члан 8. 

У члану 24. став1.тачка 9. брише се запета и додаје „ и план набавки“. 

                                                              Члан 9. 

У члну 38.став1.тачка 4. брише се запета и додају речи „и план набавки“. 

 

Наставно-научно веће 

                                                             Члан 10. 

Мења се члан 40. тако што се став 4,6 и 7. бришу. 

                                                              Члан 11. 

Мења се члан 41.став1. тачка 17. тако што се брише запета и додаје и план набавки.  

 

Преношење ЕСПБ бодова 

                                                             Члан 12. 

Мења се члан 49. тако што се текст иза речи“Универзитета“ брише и додаје 

„општим актом Факултета, односно споразумом високошколских установа.“ 

 

Врсте и нивои студија 

 

                                                             Члан 13. 

Мења се члан 50. и гласи: 

Факултет остварује делатност високог образовања кроз академске студије на 

основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог 

образовања. 

На академским студијама изводи се изводи се академски студијски програм, који 

оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких 

достигнућа. 

Нивои студија су: 

Студије првог степена : 

-основне академске студије. 

Студије другог степена : 



-мастер академске студије. 

Студије трећег степена : 

-докторске академске студије. 

Обим студија 

                                                           Члан 14. 

Мења се члан 51. и гласи: 

Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова, што одговара 

периоду од три до  четири године ( или шест до осам семестара) студирања. 

Мастер академске студије имају: 

-најмање 60 ЕСПБ бодова, ако је претходно остварен обим основних  академских 

студија од 240 ЕСПБ бодова, 

-најмање 120 ЕСПБ бодова, ако је претходно остварен обим основних академских 

студија од 180 ЕСПБ бодова. 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, ако је претходно остварен 

обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским 

студијама. 

Одређени академски студијски програми могу се организовати интегрисано у 

оквиру основних и мастер академских студија. 

 

Завршни рад и дисертација 
                                                              Члан 15. 

Мења се члан 52. и гласи: 

Студијским програмом основних академских студија може бити предвиђен 

завршни рад. 

Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде завршног 

рада. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, 

осим доктората уметности који је уметнички пројекат. 

Број бодова којима се исказује завршни рад, односно завршни део студијског 

програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 

Начин и поступак припреме и одбране завршног рада уређује се посебним општим 

актом који доноси факултет.у складу са општим актом Универзитета. 

Начин и поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим 

актом Универзитета по прибављеном мишљењу министарства надлежног за 

послове високог образовања и министарства надлежног за научноистраживачку 

делатност. 

                                                                 Члан 16. 

Додаје се члан 52А који гласи: 

Факултет може реализовати студијски програм за стицање заједничке дипломе на 

основу уговора са другим домаћим или страним факултетом. 

                                                                 Члан 17. 

Члан 55. мења се теко што се мења став 3. и гласи: 

Студијски програм мора бити у складу стандардима и поступком за акредитацију 

које утврђује Национални савет за високо образовање. 

Додаје се став 5. који гласи: 



Измене и допуне студијског програма за које је факултет добио дозволу за рад , а 

које се врше ради усклађивања са организацијом рад и достигнућима науке и 

уметности, не сматрају се новим студијским програмом.О измени, односно допуни 

студијског програма факултет обавештава министарство надлежно за послове 

високог образовања у року од 60 дана од дана доношења одлуке о измени и допуни 

студијског програма. 

                                                                 Члан 18. 

Иза члана 55. додаје се члан 55А који гласи: 

Технички факултет реализује у складу са дозволом за рад следеће студијске 

програме: 

1.На основним академским студијама: 

-Информационе технологије, 

 -Информационе технологије-софтверско инжењерство, 

-Менаџмент информационих технологија, 

-Информатика и техника у образовању, 

- Индустријско инжењерство, 

-Инжењерски менаџмент, 

-Машинско инжењерство, 

-Одевно инжењерство, 

-Одевне технологије, 

-Инжењерство заштите животне средине, 

-Индустријскоинжењерство у експлоатацији нафте и гаса. 

2.На мастер академским студијама: 

-Информационе технологије, 

-Информационе технологије у е-управи  

-Информационе технологије у е-управи и пословним системима, 

-Информатика и техника у образовању, 

-Инжењерски менаџмент, 

-Инжењерство заштите животне средине, 

- Индустријско нжењерство, 

-Машинско инжењерство, 

-Одевна технологија, 

-Одевно инжењерство. 

3.Докторскеакадемске студије 

-Инжењерски менаџмент. 

 

Језик студија 

 

                                                                  Члан 19 

 

Мења се члан 58. став 2. тако што се иза речи одбрану додају речи завршног 

рада. 

                                                                    Члан 20. 

Мења се досадашњи члан 58А и гласи: 



Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова 

односно у трајању од  најмање три године стиче стручни назив са назнаком звања 

првог степена академских студија из одговарајуће области. 

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 

односно у трајању од најмање четири године и лице које оствари најмање 240 

ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена, стиче стручни 

назив „дипломирани“са назнаком звања првог степена академских студија из 

одговарајуће области. 

Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер са 

назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области. 

Лице које заврши докторске,односно академске студије трећег степена, стиче 

научни назив доктора наука, са назнаком области. 

Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних,академскихи 

научних назива утврђује Национални савет за високо образовање, на предлог 

Конференције универзитета, односно Конференције академије струковних студија.  

Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза имена и 

презимена, а скраћеница академског назива магистар наука, односно магистар 

уметности и научног назива доктор наука, односно доктор уметности испред имена 

и презимена. 

У међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив које је стекло 

лице лице из става 1. овог члана је bechelor, назив који је стекло лице из става 2. 

овог члана је bechelor with honours назив који је стекло лице из става3. овог члана је 

мастер, назив које је стекло лице из става 4. овог члана је PhD, односно 

одговарајући назив на језику на који се диплома преводи. 

Број студената 

                                                               Члан 21. 

Мења се члан 62. став 1 тако што се реч „Извршно веће“ замењује речју „Влада“. 

У ставу 2 истог члана иза речи“Наставно-научног већа“ додаје се реч „Факултета“. 

Страни држављани 

                                                                Члан 22. 

У члану 63. став 3.  гласи: 

Студенти из земаља Европске уније моћи ће да се уписују на високошколске 

установе у статусу студента који се финансира из буџета од дана приступања 

Републике Србије Европској унији. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Конкурс за упис на студије 

                                                                 Члан 23. 

Мења се члан 64. и гласи: 

Одлуку о расписивању конкурса за упис на студије доноси Сенат, по правилу 

најкасније до 25. априла за наредну школску годину на предлог Наставно-научног 

већа Факултета. 

Конкурс  садржи: 

 1.број студената за сваки студијски програм који реализује на Факултету, 

 2. услове за упис, 

 3.мерила за утврђивање редоследа кандидата, 



 4. поступак спровођења конкурса, 

 5.начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, 

 6.висину школарине који плаћају самофинанирајући студенти. 

Услови за упис на основне академске студије 

                                                       Члан 24. 

Мења се члан 65. став 1. тако што се иза речи Универзитета додају речи и 

факултета. 

Услови за упис на мастер академске студије 

                                                        Члан 25. 

У члану 66. став 1.рачи „дипломских академских студија-мастер“ замењују се 

речима „мастер академских студија“. 

У ставу 1 . тачка 1. и 2.истог члана речи „дипломске академске студије“ 

замењују се речима „мастер академске студије“ 

Став 2 и 3. гласе: 

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија може се 

утврдити на основу следећих критеријума:просечне оцене остварене на 

основним студијама,просечне оцене остварене на одређеним предметима на 

основним студијама,времена студирања на основним студијама и резултата 

постигнутих на пријемном испиту. 

Факултет својим актом прописује који ће од напред наведених критеријума 

узети у обзир приликом утврђивања редоследа кандидата за упис на прву 

годину мастер академских студија, као и на који начин ће вредновати узете 

критеријуме. 

Досадашњи став 4. се брише. 

 

Услови  за упис на докторске студије 

                                                               Члан 26. 

Мења се члан 67 и гласи: 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има : 

1. завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну 

оцену најмање 8,00 уписану у дипломи основних академских и дипломи мастер 

академских студија  

или 

2. академски назив магистра наука, односно магистра уметности. 

У случају да се на конкурс за упис на прву годину докторских студија не јави 

довољан број кандидата који испуњава услове из  става 1.тачка 1.овог члана, 

изузетак од правила прописаног у ставу 1.тачка1. овог члана може бити 

прописан посебним општим актом Универзитета и Факултета. 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија може се утвдити 

на основу следећих критеријума:просечне оцене осварене на основним и мастер 

академским студијама, просечне оцене остварене на одређеним предметима на 

основним и мастер академским студијама, времена студирања на основним и 

мастер академским студијама и резултата постигнутих на пријемном испиту. 

Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће мастер 

студије,односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, 

као услов за упис на докторске студије. 



Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се  део  

студијског програма специјалистичких академских студија или део 

магистарских студија стечених по раније важћим законским прописима 

признаје за део студијског програма докторских студија. 

Статус студента 

                                                           Члан 27. 

Мења се члан 68.који гласи: 

Студент факултета, је у смислу овог Статута је физичко лице које се упише на 

студијски програм који реализује факултет. 

Студент се уписује у статусу студента чије студије се финансирају из буџета (у 

даљем тексту  буџетски студент) или студента који сам финансира своје студије 

(у даљем тексту самофинансирајући студент). 

Статус студента доказује се индексом. 

 

Правила студија 

                                                            Члан 28. 

У члану 70.став2.брише се тачка и додаје запета и речи“ осим ако му је до краја 

студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова, а највише 90 бЕСПБ 

бодова. 

У стау 3. после речи „37 ЕСПБ бодова „ додаје запета и речи „осим ако му је до 

краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова“. 

У ставу брише се тачка и додаје „и Наставно-научно веће факултета.“  

Права и обавезе студената 

                                                          Члан 29. 

У члану 73. став 4. речи“Сенат Универзитета“ замењују се речима „Наставно-

научно веће факултета“. 

 

Приговор 

                                                            Члан 30. 

У члану 74. став3.речи „Сенат Универзитета“ замењују се речима Наставно-

научног већа Факултета. 

Испити и друге провере знања 

                                                             Члан 31. 

Мења се члан 75. став7.тако што се речи“Сенат Универзитета“замењују речима 

„Наставно-научно веће Факултета“. 

Испит 
                                                             Члан 32 .-сајт проверити став 13 

Мења се члан 76.став 2. тако што тачка постаје запета иза које се додају речи“ а 

најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години, на 

једном од језика на којима се настава изводила. 

Став 8. мења се и гласи: 

Број испитних рокова је пет и то: јануарски, априлски, јунски, септембарски и 

октобарски. 

Став 9. мења се и гласи: 

Последњи испитни рок за школску годину завршава се најкасније до 10. 

октобра. 



Став 11. мења се и гласи: 

Општим актом Факултета уређује се начин на који се обезбеђује јавност 

полагања испита. 

Додаје се став 14. и гласи: 

Одредба из претходног става овог члана односи се и на извођење студијског 

програма на даљину, с тим да за студента страног држављанина Факултет може 

да омогући и полагање испита преко електронских комуникација, под условом 

да применом одговарајућих техничких решења обезбеди контролу 

индентификације и рада студената. 

Досадашњи став 14. постаје став 15. и гласи: 

Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на месту и на начин 

прилагођен његовим могућностима.На писани захтев студента, декан доноси 

решење о начину полагања испита, водећи рачуна о предложеном начину 

полагања испита и могућностима студента.  

 

Услови за упис на школску годину студија 

 

                                                                   Члан 33. 

У члану 77.број „72“ замењује се бројем „71“. 

 

Престанак статуса студента 
                                                                   Члан 34. 

. 

Учлану 79. после става1. додаје се став 2. који гласи: 

У рок из става 1. тачка 4. овог члана не рачуна се време мировања права и 

обавеза, одобрено студенту у складу са Статутом. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став3. речи“један семестар“ замењују се 

речима „два семестра“ , а тачка 3 истог мења се и гласи:   

„ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак статуса 

студента остаје неостварених највше 30 ЕСПБ бодова за завршетак студија.  

Досадашњи став 3. постаје став4. 

Додаје се став5. који гласи: 

Студенту на студијском програму трећег степена, коме је одобрена израда 

докторске дисертације и који је искористио право из става 2. овог члана, може 

се, на лични захтев,продужити рок за завршетак студија за још годину дана, уз 

писану сагласност и образложење ментора, о чему одлуку доноси Наставно-

научно веће Факултета на предлог катедре. 

Поново стицање статуса студента 

                                                           Члан 35. 

 

Додаје се члан 79 А који гласи: 

 Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента 

под условом: 

1.да Факултет има просторне и друге услове за омогућавањенаставка студирања 

и 



2. да  се студент упише на студијски програм који се реализује у време 

поновног стицања статуса студента. 

                                                             Члан 36. 

Додаје се члан 79 Б који гласи: 

Лице коме је престао статус студентау случајевима из члана 79. став1. тачке 

1,2,3 и 4.овог Статута може,без пријемног испит, на лични захтев, поново стећи 

статус студента,уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, 

под следећим условима: 

1. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог 

степена,односно на интегрисаним студијама,односно на студијском 

програму другог степена у обиму од 120 ЕСПБ бодова, односно на 

студијама траћег степена, 

        2.ако је остварил најмање 30 ЕСПБ бодова на студијском програму другог  

         степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова. 

        Ближи услови , начин и поступак уписа лица из става 1. овог члана уређују се  

        општим актом Факултета, односно Универзитета. 

        Декан доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на   

        студијски програм који садржи следеће податке: 

1. број признатих ЕСПБ бодова, 

2. обавезе студента у наставку студија, 

3. статус самофинансирајућег студента. 

Број признатих ЕСПБ бодова из става 3. тачка 1. овог члана не мора бити исти 

као иброј остварених ЕСПБ бодова на студијском програму. 

Лице из става1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући 

студент и задржава овај статус до краја студија и не убраја се у одобрени  број 

студента за одређени студијски програм. 

Повале и награде 

                                                            Члан 37 

Мења се члан 81. тако што се став 4. и 5. бришу.Досадашњи став 6. постаје 

став 4. 

Дисциплинска одговорност 
                                                            Члан 38. 

Meња се члан 81 тако што се бришу став 4. и 5.став 6. постаје став 4. 

                                                             Члан 39. 

Мења се члан 82. став1. тако што се речи“Сенат Универзитета“замењују 

речима „Савет Факултета“. 

                                   VII    ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

                                                                    

1.НАСТАВНИЦИ 

Звања наставника 

                                                                    Члан 40. 

Мења се члан 85. став 5. који гласи: 

Сенат Универзитета, односно Наставно-научно веће факултета , може утврдити и 

друга звања наставника у складу са врстом студија за коју је факултет акредитован. 

  

                                                                    Члан 41. 



Додаје се члан 85А  који  гласи: 

1. Звање наставника имају изабрана лица која испуњавају услове прописане 

законом, односно ближе услове прописане општим актом Универзитета и 

Факултета, који доноси Сенат, односно Наставно-научно веће факултета у 

складу са препорукама Националног савета за високо образовање, односно 

Минималним условима за избор у звање наставника које утврди 

Национални Савет за високо образовање. 

2. Конкурс за заснивање радног односа и стицања звања наставника за  уже 

области утврђене Статутом Факултета, расписује Факултет. 

3. Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни 

однос на неодређено време. 

4. Лице изабрано у звање ванредног професора и доцента стиче звање и 

заснива радни однос на период од пет година. 

5. Општим актом Факултета, ближе се уређују начин избора и време на које се 

бира наставник страног језика , односно виши наставник страног језика . 

6. На основу одлуке Сената о избору у звање наставника, декан са изабраним 

лицем закључује уговор о раду.  

7. Рокови у поступку избора у звање наставника, осим рока за стављање 

извештаја на увид јавности, не теку у времену од 15. јула до 31.августа. 

                                                                             

Приговор на избор у звање 

                                                                       Члан 42.. 

  Додаје се члан 85 Б. који гласи: 

Предложени кандидат кога Сенат није изабрао у предложено звање може изјавити 

писмени  приговор на одлуку Сената у року од 15 дана од дана пријема наведене 

одлуке. 

Приговор се подноси другостепеном органу преко Факултета на којем је расписан 

конкурс за избор.Факултет доставља  приговор другостепеном органу у року од три 

дана од дана пријема приговора. 

                                                                      Члан 43. 

Додаје се члан 85 В који  гласи: 

Другостепени орган за одлучивање по приговору из претходног члана је Сенат у 

проширеном саставу. 

У раду Сената из претходног става овог члана  учествује председник и два члана 

Савета из реда представника Факултета који су наставници Универзитета из 

одговарајућег образовно-научног поља, односно образовно-уметничког поља у које 

спада ужа научна област за коју је расписан конкурс за избор у звање на које се  

односи приговор. 

Радом другостепеног органа из става 1. руководи председник Савета Универзитета. 

Савет Универзитета на почетку свог мандата именује за свако научно-образовно, 

односно научно-уметничко поље по два своја члана који ће учествовати у раду 

другостепеног органа из става 1, као његови стални чланови када се одлучује о 

приговору који се односи на избор у звање за ужу област из поља за које су 

изабрани. 

                                                                       Члан 44. 

Брише се члан 86 и гласи: 



Другостепени орган разматра приговор на седници на којој присуствује најмање 

две трећине његових чланова, међу којима су обавезно лица наведена у члану 85Б. 

став 2. 

Другостепени орган одлуку донос већином гласова укупног броја својих чланова. 

Приликом разматрања приговора другостепени орган из претходног члана може: 

1.одбити приговор као неоснован и потврдити првостепену одлуку Сената, 

2.усвојити приговор и укинути првостепену одлуку Сената, ако утврди да су 

приликом доношења  првостепене одлуке повређене материјалне одредбе 

одговарајућих аката које се тичу избора у конкретно звање и наложити Сенату да 

поново одлучује о истом избору, 

3.укинути првостепену одлуку и наложити Сенату да поново одлучује о истом 

избору у случају да утврди да је у току првостепеног поступка учињена битна 

повреда поступка, односно да је дошло до пропуста у некој од фаза поступка 

избора у звање од тренутка расписивања конкурса на факултету. 

4.Услучајевима прописаним у тачкама 2. и 3. става 3. овог члана, другостепени 

орган може највише два пута да укида првостепену одлуку.Уколико сматра да 

постоје разлози да се првостепена одлука укине и трећи пут, другостепени орган 

мора сам да донесе одлуку избору у звање наставника, у ком случају је таква 

одлука коначна. 

Одлука из тачке 1. става 3. овог члана је коначна. 

По приговору другостепени орган мора да одлучи у року од 30 дана од дана 

достављања приговора од стране факултета. 

Свака одлука другостепеног органа се доставља Сенату као првостепеном органу, 

подносиоцу приговора и факултету на ком је расписан конкурс за избор у звање 

наставника. 

                                                             Члан 45. 

 

Услови за избор у звање  наставника 
                                                             Члан 46. 

Мења се члан 87 и гласи: 

У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, 

академски, односно научни назив и способност за наставни рад. 

Избор у звање наставника врши се искључиво по основу академских заслуга, без 

дискриминације кандидата по било ком основу. 

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 

примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи 

звање наставника. 

Ако лице из става3. овог члана има стечено звање наставника , Сенат доноси 

одлуку о забрани обављања послова наставника. 

Лицу из става 3. овог члана престаје радни однос у складу са законом. 

. 

САРАДНИЦИ 

Звања сарадника 
                                                      Члан 47. 

Мења се члан 89. и гласи: 



Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. 

Факултет може за потребе реализације студијских програма ангажовати и 

сараднике ван радног односа. 

Општим актом Факултета прописују се услови за избор у звања сарадника из става  

2 овог члана. 

Општим актом факултета који доноси Наставно-научно веће, могу се утврдити и 

друга звања сарадника, услови и поступак избора. 

                                                             Члан 48. 

Сарадник у настави 

Додаје се члан 89А који гласи: 

Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена студента 

мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена 

завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8). 

За сарадника у настави из уметничког поља  може бити изабрано лице које има 

високо образовање првог степена, укупну просечну оцену најмање осам (8) и 

најмање девет (9) 

 из групе предмета за коју се бира, у складу са општим актом факултета, уколико у 

тој области нису предвиђене мастер академске студије. 

Посебни услови за избор у звање сарадника у настави утврђује се општим актом 

факултета. 

Са лицем из става 1. овог члана декан  закључује уговор о раду на период од 

годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања 

студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 

Асистент 

                                                              Члан 49. 

Додаје се члан 89 а који гласи: 

Факултет бира у звање асистента студента докторских студија који је претходне 

нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује 

смисао за наставни рад. 

Под условима из става 1. овог члана, факултет може изабрати у звање асистента и 

магистра наука, коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Посебни услои за избор у звање асистента утврђују се општим актом факултета. 

За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило 

академске студије првог степена и има уметничка дела која показују смисао за 

самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметнићкој области за коју се бира 

нису предвиђене мастер академске, односно докторске студије. 

Са лицем изабраним у звање асистента, декан закључује  уговор о раду на период 

од три године, са могућношћу продужења за још три године. 

Могућност продужења уговора о раду из претходног става овог члана, односи се и 

на асистенте који су стекли научни назив доктора наука, односно доктора 

уметности. 

Асистент са докторатом 

                                                                   Члан 50. 

Додаје се члан 89 Б који гласи: 



Факултет бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни назив 

доктора наука из уже научне области за коју се бира и које показује смисао за 

наставни рад. 

Лице изабрано у звање асистента са докторатом стиче звање и заснива радни однос 

на одређено време у трајању од три године, са могућношћу продужења за још три 

године. 

Ближи услови за избор у звање асистента утврђују се општим актом факултета. 

Сарадник ван радног односа 

                                                                    Члан 51. 

Додаје се члан 89 В који гласи: 

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

сл.)за помоћ у настави на студијама првог степена, студента академских студија 

првог или другог степена,студента интегрисаних академских студија или студента 

струковних студија првог или другог степена , који је  на студијама првог степена 

остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање осам 

(8).  

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

факултета. 

Са лицем из става 1. овог члана декан закључује уговор о ангажовању у трајању од 

најдуже једне школске године. 

                                                                    Члан 52. 

Додаје се члан 89 Г који гласи: 

За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван факултета, 

факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар,  

лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 

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

факултета. 

Услови за избор сарадника 

                                                                   Члан 53. 

Додаје се члан 89 Д који гласи: 

Сарадник се бира за ужу научну , односно уметничку област утврђену статутом или 

општим актом факултета под условима утврђеним аконом и ближим условима 

утврђеним општим актом који доноси Наставно-научно веће факултета. 

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривичо дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје факултет или примања мита у 

обављању послова на факултету не може стећи звање сарадника. 

Ако лице из става 2. овог члана има стечено звање сарадника, изборно веће доноси 

одлуку о забрани обављања послова сарадника.  

 

ИСТРАЖИВАЧИ 

Звања истраживача 
                                                                   Члан 54. 

У члану 90 додају се став 4 и 5. који гласе: 

Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим 

је регулисана научноистраживачка делатност, може учествовати у извођењу свих 

облика наставе на докторским академским студијама, бити ментор и члан комисије 



у поступку израде и одбране докторске дисертације, бити члан комисије за 

припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета и учествовати 

у научноистраживачком раду. 

Уколико лице из става 4. овог члана нема заснован радни однос на факултету на 

којој се програм изводи, факултет са њим закључује уговор о ангажовању за 

извођење наставе. 

Услови за избор истраживача 

                                                                 Члан 55. 

Додаје се члан 90 А који гласи: 

Избор у звање истраживача спроводи се под условима и на начин утврђен законом 

којим се уређује наућноистраживачка делатност. 

                                                                   Члан 56. 

Мења се члан 92. тако што се реч“Сенат“ замењује речју“ Наставно-научно веће“. 

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

                                                                    Члан 57. 

У члану 93. додаје се став 8 који гласи: 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на истраживаче изабране у научна 

звања. 

 

МИРОВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И ИЗБОРНОГ ПЕРИОДА  
                                                                    Члан 58. 

У члану 101. додаје се став 3. и гласи: 

Наставник односно сарадник може да се одреке права из става 1. овог члана у 

погледу дужине изборног периода. 

                                                                    Члан 59. 

У члану 102. став 3.и 4. реч“дипломским „замењује се речју „мастер“. 

                                                                     Члан 60. 

У члану 103. став1. иза речи „наставнику“ додаје се „ у звању ванредног или 

редовног професора“, а реч“две“ замењује се речју „три“. 

                                                                       Члан 61. 

У члану 104.став 1. реч“две“ замењује се речју „три“ 

У ставу 3. иза речи „радног односа за“  текст се брише и додаје“ још два пута по 

једну школску годину“. 

Професор емеритус 

                                                                        Члан 62. 

У члану 106. мења се став 1. који гласи: 

Сенат може доделити звање професора емеритуса редовном професору у пензији, 

који се посебно истакао својим научним, односно уметничким радом, стекао 

међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању наставно-научног, 

односно научно-уметничког подмлатка у области за коју је изабран. 

Додају се став 3.и 4. који гласе: 

Члан САНУ у радном саставу који је пре пензионисања имао наставно или научно 

звање, може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским 

академским студијама, бити ментор и члан комисије у поступку израде и одбране 



докторске дисертације, бити члан комисије за припремање предлога за избор 

наставника универзитета и учествовати у научноистраживачком раду. 

 Права и обавезе лица из претходнопг става овог члана, уређују се уговором 

о ангаћовању за извођење наставе. 

 

IX ФИНАНСИРАЊЕ ФАКУЛТЕТА  

Извори финансирања 

                                                                   Члан 63. 

Учлану 110. додаје се став 3. који гласи: 

Подаци о извору средстава на годишњем нивоу из става 2. овог члана доступни су 

јавности на званичној интернет страници високошколске установе, у форми 

завршног рачуна. 

                                                                   Члан 64. 

У члану 116. додаје се став 5. који гласи: 

 Мерила за утврђивање висине школарине из претходног става и одлука о висини 

школарине доступни су јавности на званичној интернет страници факултета. 

 

XI ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ УНИВЕРЗИТЕТА 

                                                                Члан 65. 

Мења се члан 118. став1. теко што се брише реч“заједничких“. 

Став 2. се брише. 

У ставу 3. брише се тачка постаје запета и додаје се“ у складу са општим актом 

надлежног министарства. 

Став 4 и 5. се бришу. 

XII ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Евиденција 

                                                                  Члан 66. 

У члану 122. у  ставу 1. иза речи „додацима диплома“ додају се речи“евиденцију о 

признатим страним восокошколским исправама“ 

 

XIII ПРИЗНАВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊЕ 

СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

                                                                   Члан 67. 

Члан 125. мења се и гласи: 

Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те 

исправе утврђује право на наставак образовања, односно запошљавање.Поступак 

признавања стране високошколске исправе спроводи се у складу са одредбама 

Закона о високом образовању, ако мешународним уговором није предвиђено 

другачије. 

Признавање високошколске установе и страних високошколских студијских 

програма Универзитет врши на лични захтев имаоца стране исправе у складу са 

законом, мешународним уговором и посебним општим актом Универзитета који 

доноси Сенат. 

Кодекс професионалне етике и други општи акти факултета 

                                                                 Члан 68. 

У члану 128. став 2. се брише . 



Став 3 и 4. постају став 2 и 3. 

                                                                  Члан 69. 

У члану 134. мења се став 1. који гласи: 

Опште акте утврђене законом, С татутом Универзитета и овим  Статутом факултет 

ће донети у року од 6 месеци од дана ступања на снагу измена и допуна овог 

Статута. 

Студенти 

                                                                    Члан 70. 

Мења се члан 139. тако што се у ставу 1. и 2. број  „2014“ замењује бројем „2016“. 

 

Стицање доктората 

                                                                      Члан 71. 

У члану 140. додају се став 2. и 3. који гласе: 

Лица са звањем магистра наука која нису остварила право из става 1. овог члана 

могу уписати трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области 

у складу са овим законом. 

Лица која су завршила студије у трајању од најмање четири године по прописима 

који су важили до доношења Закона о високом образовању(„ Сл. гласник РС“ 

бр.76/2005,100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 ,44/2010 ,93/2012 89/2013  и 

99/2014 )могу уписати докторске студије под истим условима као и лица из члана 

67. овог Статута, у складу са законом. 

 

Правила финансирања студија 

                                                                    Члан 72. 

Иза члана 140 додаје се члан 140 А који гласи: 

Изузетно од одредби члана 71. став 1 овог Статута , студент може да се у наредној 

школској години финансира из буџета ако у школској 2013/14, односно 2014/15 

години оствари најмање 48ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја 

студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са законом којим се 

регулише област високог образовања. 

Рангирање студената из става 1.овог члана врши се полазећи од од броја 

остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, 

на начин и по поступку утгвршеним одлуком Наставно-научног већа. 

Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 

наставља студије у статусу самофинансирајућег студента. 

Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 године задржавају право да 

се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. 

                                                                    Члан 73. 

У осталом делу Статут остаје непромењен. 

                                                                     Члан 74. 

Ове измене и допуне ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 

факултета и интернет страници. 

                                                                                            Председник 

                                                                                    Наставно-научног већа 

                                                                                  проф. др Милан Павловић 



 

 

 

 

                    

 

  

 

 

  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                               


