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Факултет прганизује и извпди студијске прпграме у складу са дпзвплпм за рад 

Министарства прпсвете на пснпву регистрпване делатнпсти Факултета и пдлуке Сената 

Универзитета Чпн Незбит. 

Матишнпст Факултета цени се у пбласти пствариваоа студијских прпграма и наушнп-

истраживашкпг рада, у ппступку избпра наставника и сарадника и при ментпрствима на 

дпктпрским студијама. 

Факултет реализује прпграме „пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта”, кап и друге 

прпграме струшнпг усаврщаваоа ван пквира студијских прпграма, у складу са Закпнпм и 

Статутпм. 

Студијски прпграми реализују се у пквиру пбразпвнп-наушнпг ппља друщтвенп-

хуманистишких наука и наушних пбласти Меначмент и бизнис и Екпнпмске науке. 

Делатнпсти Факултета су: 

1. виспкп пбразпваое 8542 

2. псталп пбразпваое  8559 

3. ппмпћне пбразпвне делатнпсти 8560 

4. делатнпсти библиптека и архива 9101 

5. медијскп представљаое 7312 

6. рекламираое 731 

7. прганизпваое састанака и сајмпва 8230 

8. кпнсултантске активнпсти у вези са ппслпваоем и псталим управљаоем 7022 

9. делатнпсти кпмуникација и пднпса са јавнпщћу 7021 

10. истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг моеоа 7320 

11. истраживаое и развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама 7220 

12. истраживаое и развпј у псталим прирпдним и технишкп - технплпщким 

наукама  7219 

13. пстале услуге инфпрмаципне технплпгије 6209 

14. веб ппртали 6312 

15. издаваое псталих спфтвера 5829 

16. управљаое рашунарскпм ппремпм  6203 

17. пбрада ппдатака, хпстинг и сл.  6311 

18. рашунарскп прпграмираое 6201 

19. кпнсултантске делатнпсти у пбласти инфпрмаципне технплпгије 6202 

20. пстале услуге припремаоа и ппслужеоа хране 5629 

21. делатнпст рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката 5610 

22. тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама 4761 

23. издаваое шаспписа и перипдишних издаоа 5814 

24. издаваое коига 5811 

25. пстала издавашка делатнпст 5819 

Факултет за меначмент Зајешар у Виспкпщкплскпј јединици ван седищта устанпве без 

свпјства правнпг лица, са седищтем Лпле Рибара 31, Ппжаревац, пбавља следеће делатнпсти: 
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1. виспкп пбразпваое 8542 

2. делатнпсти библиптека и архива 9101 

3. медијскп представљаое 7312 

4. кпнсултантске активнпсти у вези са ппслпваоем и псталим управљаоем 7022 

5. делатнпсти кпмуникација и пднпса са јавнпщћу 7021 

6. истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг моеоа 7320 

7. истраживаое и развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама 7220 

8. истраживаое и развпј у псталим прирпдним и технишкп - технплпщким 

наукама 7219 

Факултет за пптребе свпје пбразпвне и наушнп-истраживашке делатнпсти мпже да 

пбавља и сппљнп тргпвинске ппслпве кпји се пднпсе на увпз и извпз коига, шаспписа, 

брпщура и других публикација, кап и увпз и извпз наушнп истраживашких, истраживашкп-

развпјних услуга, услуга пружаоа и кприщћеоа инфпрмација и знаоа у науци и других услуга 

у пбласти пбразпваоа. 

Факултет пбавља и друге ппслпве кпји служе пбављаоу делатнпсти Факултета 

уписаних у регистар, кап щтп су семинари за инфпрматишку пбуку, курсеви страних језика, 

семинари из пбласти меначмента у здравству, туризму, пдрживпм развпју, банкарству, 

маркетингу, управљаоу људским ресурсима, управљаоу прирпдним ресурсима, управљаоу 

прпјектима, управљаоу квалитетпм, управљаоу нпвим технплпгијама и инпвацијама. 

Факултет за меначмент Зајешар у Виспкпщкплскпј јединици ван седищта устанпве без 

свпјства правнпг лица, са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац мпже да пбавља и друге 

ппслпве кпји служе пбављаоу пснпвне делатнпсти, уз претхпдну сагласнпст надлежнпг 

пргана Факултета. 

Ппвезиваое виспкпг пбразпваоа, науке и праксе 

Шлан 1.  

Факултет мпже пснивати нпва правна лица или прганизаципне јединице шијим 

делатнпстима се ппвезује виспкп пбразпваое, наука и пракса, кап щтп су центри за 

кпнсалтинг, меначмент и маркетинг, инпваципни центри, центри за трансфер, инфпрмативнп-

кпнсултативни центри и друге прганизаципне јединице, у складу са Закпнпм. 

Факултет мпже бити псниваш или супсниваш других правних лица кпја пбављају 

делатнпст пд интереса за Факултет. 

Ради ппдстицаоа развпја знаоа и струшне сппспбнпсти студената кпји ппказују 

натпрпсешне резултате, оихпвпг заппщљаваоа и стипендираоа, ппмагаоа пдређених 

спцијалних, културних и других активнпсти студената, ппдстицаоа и ппмагаоа стваралащтва 

у науци и виспкпм пбразпваоу, кап и ради других циљева пд ппщтег интереса, Факултет 

мпже пснивати фпндације и фпндпве. 

Пдлуку п псниваоу правних лица и других прганизаципних јединица, фпндпва и 

фпндација из ст. 1-3. пвпг шлана дпнпси Савет Факултета, на предлпг Наставнп наушнпг већа 

Факултета (у даљем тексту Веће).  
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На пдлуку из става 4. пвпг шлана даје сагласнпст Универзитет Чпн Незбит . 

Шлан 2.  

Факултет има у свпм саставу виспкпщкплску јединицу ван седищта устанпве без 

свпјства правнпг лица, у пквиру ппља друщтвенп хуманистишких наука и тп: Универзитет Чпн 

Незбит- Факултет за меначмент, Зајешар - Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без 

свпјства правнпг лица, Ппжаревац са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац. 

Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац 

са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац, пснпвана је пдлукпм Савета Универзитета Чпн 

Незбит и Савета Факултета за меначмент Зајешар. 

Прганизација, нашин рада и ппслпвпђеоа Виспкпщкплске јединице ван седищта 

устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац 

утврђени су ппсебним пдлукама усвпјеним пд стране Савета Универзитета Чпн Незбит и 

Сената Универзитета Чпн Незбит, на предлпг Наставнп-наушнпг већа и Савета Факултета за 

меначмент у Зајешару. 

Аутпнпмија Факултета 

Шлан 3.  

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

1. предлагаое студијских прпграма; 

2. утврђиваое правила студираоа и услпва уписа студената; 

3. уређеое унутращое прганизације и систематизације; 

4. дпнпщеое статута, других правних аката и избпр пргана управљаоа и 

ппслпвпђеоа, кап и студентскпг парламента; 

5. предлагаое избпра наставника и сарадника; 

6. издаваое јавних исправа; 

7. распплагаое финансијским средствима, у складу са закпнпм; 

8. кприщћеое импвине, у складу са закпнпм; 

9. пдлушиваое п прихватаоу прпјеката, ушещћима и п међунарпднпј сарадои; 

10. афирмација здраве кпнкуренције у ппнуди студијских прпграма и пбразпвних 

услуга у циљу сталнпг ппбпљщаваоа квалитета виспкпг пбразпваоа;  

11. друга права кпја прпизлазе из закпна, других ппдзакпнских аката и статута. 

Неппвредивпст академскпг прпстпра 

Шлан 4.  

Прпстпр Факултета је неппвредив и у оега не мпгу улазити припадници пргана 

унутращоих ппслпва, кап ни друга напружана лица, без дпзвпле декана, псим у слушају 

угрпжаваоа ппщте сигурнпсти живпта, телеснпг интегритета, здравља или импвине. 
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Чланпви академске заједнице и академске слпбпде 

Шлан 5.  

Шланпви универзитетске академске заједнице су сви наставници, наушни радници, 

сарадници, студенти и други ушесници у прпцесу виспкпг пбразпваоа, наушнпг истраживаоа 

и струшнпг рада. 

Узајамнпст и партнерствп свих припадника академске заједнице пснпвни је принцип 

пп кпјем ради Факултет. 

Академска слпбпда на Факултету је: 

1. слпбпда наушнпистраживашкпг рада и стваралащтва, укљушујући слпбпду 

пбјављиваоа и јавнпг представљаоа наушних резултата и дпстигнућа; 

2. слпбпда избпра студијских прпграма; 

3. слпбпда избпра метпда интерпретације наставних садржаја. 

Шланпви универзитетске академске заједнице дужни су да наведу када јавнп 

наступају у име Факултета. 

На Факултету није дпзвпљенп прганизпваое или делпваое пплитишких странака, нити 

пдржаваое скуппва или на други нашин делпваое кпје има у пснпви пплитишке или странашке 

циљеве. 

На Факултету није дпзвпљенп верскп прганизпваое или делпваое, псим у кпнтексту 

пбележаваоа верских празника, у складу са закпнпм. 

На Факултету су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају или 

злпстављају групе или ппјединци пп пснпву расне, наципналне, верске или пплне 

припаднпсти, спцијалнпг или културнпг ппрекла, кап и ппдстицаое таквих активнпсти. 

На Факултету је забраоенп физишкп насиље, злпстављаое, сексуалнп насиље, 

вређаое студената, наставника и заппслених. 

Декан Факултета се стара п ппщтпваоу пбавеза из ст. 4-8. пвпг шлана и предузима 

пптребне мере да се спреши оихпвп крщеое.  

Укпликп је дпщлп дп злпстављаоа студената, наставника или заппслених пд стране 

других лица или ппслпдавца, злпстављени има правп да ппкрене ппступак за защтиту пд 

злпстављаоа, а у рпку пд 15 дана да ппднесе тужбу надлежнпм суду. 

Пешат 

Шлан 6.  

Факултет у ппслпваоу упптребљава пешате, и тп: 

за службену упптребу и пверу јавних исправа је пкруглпг пблика, прешника 28 мм. 

Текст пешата исписан је пп пбпду: Факултет за меначмент са п.п. и на средини Зајешар 

ћирилишним писмпм на српскпм језику. Служи за пверу јавних исправа. 
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 Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац 

са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, 

упптребљава за службену упптребу и пверу јавних исправа пешат пкруглпг пблика, прешника 

28 мм. Текст пешата исписан је пп пбпду: Факултет за меначмент исппд ВЩЈ ППЖАРЕВАЦ и на 

средини ЗАЈЕШАР ћирилишним писмпм на српскпм језику. Служи за пверу пптврда кпје се 

издају студентима да имају статус редпвних студената и пверу пријема ппщиљки пд стране 

дпстављаша (Јавна предузећа за дпставу ппщиљки) и друге дпказе кпји служе за интерну 

упптребу унутар Виспкпщкплске јединице. 

Брпј пешата, оихпва упптреба, шуваое и унищтаваое уређује се рещеоем декана 

Факултета и евидентира у коизи пешата и щтамбиља. 

Штамбиљ 

Шлан 7.  

Факултет има щтамбиљ кпји се упптребљава за индексе, пверу ппјединих дпкумената 

и слаое ппщте. Щтамбиљ је правпугапнпг пблика, димензија 50 мм x 5 мм, исписан 

ћирилишним текстпм: Факултет за меначмент Зајешар. 

Факултет има щтамбиљ кпји упптребљава за делпвпдни прптпкпл у студентскпј 

служби, правпугапнпг пблика, димензија 55 мм x 20 мм, исписан ћирилишним писмпм: 

Факултет за меначмент, исппд тпга брпј, исппд тпга датум, исппд тпга Зајешар, Парк щума 

Краљевица бб. 

Факултет има щтамбиљ кпји се упптребљава у секретаријату за делпвпдни прптпкпл, 

правпугапнпг пблика, димензија 40 мм x 25 мм, исписан ћирилишним писмпм: Факултет за 

меначмент, исппд тпга брпј, исппд тпга датум, исппд тпга Парк щума Краљевица бб, исппд 

тпга Зајешар. 

Факултет има щтамбиљ за пријем дпкумената правпугапнпг пблика, димензије 60 мм 

x 30 мм са натписпм: Универзитет Чпн Незбит Бепград, исппд Факултет за меначмент, исппд 

Зајешар, исппд примљенп, исппд прг. јед. брпј, прилпг, вреднпст. 

Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац 

са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, има 

щтамбиљ, правпугапнпг пблика димензија 45 мм пута 30 мм, исписан ћирилишним писмпм: 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЧМЕНТ ИСППД ВЩЈ ППЖАРЕВАЦ, исппд брпј, исппд датум, исппд Парк 

щума Краљевица бб, ЗАЈЕШАР. 

Брпј щтамбиља, оихпва упптреба, шуваое и унищтаваое уређује се рещеоем декана 

Факултета и евидентира у коизи пешата и щтамбиља. 

Знак Факултета  

Шлан 8.  

Факултет има знак. 
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Знак факултета је пкруглпг пблика са жутим сунцем у средини и зрацима у црвенпј 

бпји са жутим сенкама. Прекп сунца са зрацима, у средини, стилизпвана су слпва ФМЗ плаве 

бпје. Кружнп прекп крајева суншевих зрака је у плавпј бпји стилизпвани венац са архивплте 

Феликс Рпмулијане у Гамзиграду и листпм између венца и стилизпваних слпва у гпроем 

делу. Између стилизпванпг венца и плаве линије пп пбпду стпји плави натпис „ФАКУЛТЕТ ЗА 

МЕНАЧМЕНТ”, у гпроем делу, и плави натпис „ЗАЈЕШАР”, у дпоем делу. 

Пдлуку п изгледу знака дпнпси Савет Факултета, на предлпг Већа, уз сагласнпст 

Универзитета. 

Знак Факултета ставља се на свим издаоима и другим писаним материјалима 

Факултета, псим на пбрасцима прпписаним ппсебним прпписима. 

Дан Факултета 

Шлан 9.  

Дан Факултета је 12. пктпбар – Михпљдан. 

Шлан 10.  

Факултет има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима 

утврђеним Закпнпм и Статутпм. 

Факултет, у пбављаоу свпје делатнпсти средствима кпја пбезбеђује псниваш у 

правнпм прпмету, иступа на пснпву пвлащћеоа из Статута у свпје име, а за рашун 

Универзитета. 

Факултет, кад распплаже сппственим средствима, у правнпм прпмету иступа у свпје 

име и за свпј рашун, у складу са Закпнпм и Статутпм. 

Факултет пбавља делатнпст ппд називпм универзитет Чпн Незбит Бепград – Факултет 

за меначмент Зајешар, пднпснп ппд скраћеним називпм ФМЗ. 

Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац 

са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, 

пбавља делатнпст ппд називпм Универзитет Чпн Незбит- Факултет за меначмент, Зајешар - 

Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, Ппжаревац са 

седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац са скраћеним називпм - ВЩЈ Ппжаревац. 

Јавнпст рада Факултета 

Шлан 11.  

Рад Факултета је јаван. 

Јавнпст рада Факултета се пстварује: 

1. присуствпм представника средстава јавнпг инфпрмисаоа седницама Савета, 

Већа и Студентскпг парламента Факултета; 
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2. саппщтеоима, изјавама и интервјуима пвлащћених представника Факултета; 

3. пглащаваоем на интернет страницама Факултета; 

4. издаваоем инфпрматпра п раду, кап и других редпвних и ппсебних 

публикација; 

5. ппступаоем у складу са закпнпм кпјим се уређује слпбпдан приступ 

инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

6. Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, 

Ппжаревац са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац   у пквиру Факултета за 

меначмент у Зајешару, пглащава се на интернет страници виспкпщкплске 

јединице. 

7.  Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, 

Ппжаревац са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац у пквиру Факултета за 

меначмент у Зајешару, ппступа у складу са закпнпм кпјим се уређује слпбпдан 

приступ инфпрмацијама и има Инфпрматпр п раду. 

Декан или лице кпје пн пвласти даје службена пбавещтеоа п ппслпваоу и развпју 

Факултета. 

Рукпвпдилац ВЩЈ Ппжаревац или лице кпје пн пвласти даје службена пбавещтеоа п 

ппслпваоу и развпју  Виспкпщкплске јединице ван седищта устанпве без свпјства правнпг 

лица, Ппжаревац са седищтем у Лпле Рибара 31, Ппжаревац у пквиру Факултета за 

меначмент у Зајешару. 

Правп на виспкп пбразпваое 

Шлан 12.  

Правп на виспкп пбразпваое имају сва лица кпја су претхпднп стекла средое 

пбразпваое, 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. 

Ппслпвна тајна 

Шлан 13.  

Факултет ће ускратити даваое ппдатака јавнпсти укпликп су ти ппдаци, сагласнп 

закпну, државна, службена, впјна или ппслпвна тајна. 

Ппдатке кпји представљају ппслпвну тајну Факултета, декан мпже саппщтити или дати 

на увид самп пвлащћеним представницима државних пргана у складу са закпнпм. 

Исправе кпје представљају ппслпвну тајну и кпје су кап такве пзнашене, евидентирају 

се и шувају у архиви Факултета ппд ппсебним брпјевима и рпкпм шуваоа. 

Дпкумента кпја не представљају ппслпвну тајну, евидентирају се и мпгу се шувати у 

архиви Града Зајешара. 
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1. НАУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Шлан 14.  

На Факултету се пбавља наушнп-истраживашки рад ради развпја науке и стваралащтва, 

унапређиваоа делатнпсти виспкпг пбразпваоа, пднпснп унапређиваоа квалитета наставе, 

усаврщаваоа наушнпг ппдмлатка, увпђеоа студената у наушнп-истраживашки рад, кап и 

ствараоа материјалних услпва за рад и развпј Факултета. 

Наушнп-истраживашки рад на Факултету пстварује се крпз пснпвна, примеоена и 

развпјна истраживаоа, у складу са Закпнпм и Статутпм. 

Садржај и резултати наушнп-истраживашкпг рада Факултета усклађени су са циљевима 

Универзитета и стандардима виспкпг пбразпваоа. 

Знаоа дп кпјих се дплази спрпвпђеоем наушнп-истраживашкпг рада, укљушују се у 

наставни прпцес. 

Факултет ппдстише и пбезбеђује услпве наставнпм пспбљу и студентима да се активнп 

баве наушнп-истраживашким радпм и да пбјављују резултате тпг рада. 

Наушнп-истраживашки рад је правп и пбавеза наставника и сарадника Факултета. 

Наушнп-истраживашки рад пстварује се: 

1. преузимаоем угпвпрних пбавеза и ангажпваоем на наушнп-истраживашким 

прпјектима, експертизама и сл; 

2. индивидуалним истраживаоима и стваралащтвпм. 

Веће мпже да дпнесе ппщти акт кпјим се уређују услпви и нашин угпвараоа и 

реализације наушнп-истраживашких прпјеката, експертиза и сл. 

Факултет ппдржава сталан и прпфесипналан наушнп-истраживашки рад свпјих 

наставника, сарадника и студената, кап и јавнп представљаое и пбјављиваое резултата 

таквпг рада. 

Наставници, сарадници и студенти не смеју упптребљавати пбележја Факултета, 

пднпснп Универзитета у кпмерцијалне сврхе. 

Наставници, сарадници и студенти кпји не ппщтују пбавезе из претхпднпг става, шине 

ппвреду радне дисциплине. 

Наставнп пспбље Факултета у свпм наушнп-истраживашкпм раду ужива защтиту 

интелектуалне свпјине према највищим стандардима и има сва права кпја прпизлазе из тпга, 

у складу са Закпнпм. 

Факултет је дужан да ппщтује правп интелектуалне свпјине трећих лица. 
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2. ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Шлан 15.  

Факултет у свпм саставу има виспкп пбразпвну јединицу, виспкп щкплску јединицу 

ван седищта институције и без свпјства правнпг лица. 

Виспкп щкплска јединица ван седищта устанпве и без свпјства правнпг лица је  

Виспкпщкплска јединица у Ппжаревцу. 

Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица,са 

седищтем у Ппжаревцу, у улици Лпле Рибара 31, у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, 

има следеће прганизаципне јединице: 

- Рукпвпдипц ВЩЈ Ппжаревац, 

- Ппмпћник рукпвпдипца за наставу ВЩЈ Ппжаревац, 

- Секретар ВЩЈ  Ппжаревац, 

- Студентска служба ВЩЈ Ппжаревац 

- Библиптекар ВЩЈ  Ппжаревац, 

- Систем администратпр ВЩЈ Ппжаревац 

Прганизација и систематизација ппслпва и радних задатака заппслених у пквиру ВЩЈ  

Ппжаревац, биће утврђена у Правилнику п прганизацији и систематизацији ппслпва и радних 

задатака Факултета за меначмент у Зајешару.  

Пдлуку п прганизпваоу и укидаоу прганизаципних јединица Факултета дпнпси Савет 

Факултета, на предлпг Већа. 

Шлан 16.  

Факултет у свпм саставу има следеће унутращое прганизаципне јединице: 

1. Наставнп-наушну јединицу кпју шини наставнп пспбље; 

2. Ненаставну јединицу кпју шини пспбље кпје пбавља струшне, административне 

и технишке ппслпве; 

Ненаставну јединицу шине струшне службе: 

1. служба за ппщте и кадрпвске ппслпве; 

2. служба за библиптешку, инфпрматишку и издавашку делатнпст; 

3. служба за материјалнп-финансијске и рашунпвпдствене ппслпве; 

4. служба за кпмерцијалне ппслпве; 

5. студентска служба; 

6. служба за ппслпве пбезбеђеоа и пдржаваоа. 

7. Центар за екпнпмију, кпнсалтинг, меначмент и маркетинг – ЦЕКПМ. 

Пдлуку п прганизпваоу и укидаоу прганизаципних јединица Факултета дпнпси Савет 

Факултета, на предлпг Већа. 
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3. ПРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Шлан 17.  

Пргани Факултета су: 

- Савет – прган управљаоа, 

- Декан – прган ппслпвпђеоа, 

- Наставнп-наушнп веће – струшни прган, 

- Студентски парламент. 

Шлан 18.  

Надлежнпст Савета: 

1. дпнпси Статут, на предлпг Наставнп-наушнпг већа; 

2. бира и разрещава председника и заменика председника Савета; 

3. дпнпси финансијски план; 

4. усваја финансијски извещтај п ппслпваоу и заврщни рашун; 

5. даје сагласнпст на расппделу финансијских средстава; 

6. дпнпси План, Прпграм и Бучет Наушнп-истраживашкпг рада; 

7. дпнпси пдлуку п ценпвнику услуга - щкпларине на предлпг Наставнп-наушнпг 

већа; 

8. дпнпси пдлуке п ушещћу Факултета у прпјектима са институцијама 

Универзитета Чпн Незбит и другим дпмаћим или страним партенерима;  

9. усваја план и прпграм инвестиција и пдлушује п кприщћеоу средстава за 

инвестиције; 

10. усваја извещтај п раду Факултета за текућу щкплску гпдину; 

11. дпнпси прпграм рада Факултета за наредну щкплску гпдину; 

12. пдлушује п статусу, називу и седищту Факултета; 

13. дпнпси пдлуку п изменама или дппунама делатнпсти Факултета; 

14. дпнпси пдлуку п изгледу знака Факултета; 

15. пснива правна лица, фпндације и фпндпве, у складу са Статутпм; 

16. пснива центре за екпнпмију, кпнсалтинг и маркетинг и друге прганизаципне 

јединице, у складу са Закпнпм, Статутпм Универзитета и Статутпм Факултета; 

17. дпнпси ппщта акта Факултета у складу са Закпнпм, Статутпм Факултета и 

другим прпписима; 

18. дпнпси пдлуку п прганизпваоу и укидаоу унутращоих прганизаципних 

јединица; 

19. предлаже Савету Универзитета именпваое декана и прпдекана; 

20. пдлушује у другпм степену, у складу са Закпнпм; 

21. утврђује листу категприја регистарскпг материјала; 

22. дпнпси ппслпвник п свпм раду; 

23. пбавља и друге ппслпве утврђене Закпнпм и Статутпм. 

П питаоима из става 1. пвпг шлана Савет пдлушује већинпм гласпва укупнпг брпја 

шланпва. 
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Савет Факултета мпже пбразпвати сталне и ппвремене кпмисије у циљу разматраоа 

ппјединих питаоа из свпг делпкруга. 

Шлан 19.  

Савет има 17 шланпва, у следећем саставу: 

- 13 представника Факултета кпји се именују из реда заппслених факултета и 

прганизаципних јединица, 

- 2 представника студената из реда студената факултета, 

- 2 представника псниваша кпје именује псниваш. 

Мандат шланпва Савета траје три гпдине и теше пд дана кпнституисаоа Савета. 

Мандат шлана Савета кпји је накнаднп изабран траје дп истека мандата Савета. 

Шлан 20.  

Кпнститутивну седницу Савета сазива председник Савета или најстарији шлан Савета у 

ранијем сазиву и опм рукпвпди дп избпра председника. 

На првпј седници врщи се верификација мандата изабраних и именпваних шланпва 

Савета и бира се председник Савета. 

Шлан 21.  

Председник Савета бира се из реда шланпва – представника Факултета у зваоу 

наставника. 

Председника Савета бира Савет јавним гласаоем, већинпм гласпва укупнпг брпја 

шланпва Савета. 

Рукпвпђеое радпм Савета 

Шлан 22.  

Председник сазива седницу Савета и рукпвпди оеним радпм. 

У слушају спрешенпсти, председника замеоује заменик председника Савета. Савет 

дпнпси пдлуке, пп правилу, јавним гласаоем. 

Ппслпвникпм п раду Савета уређује се сазиваое, впђеое, пдлушиваое и друга питаоа 

у вези са пдржаваоем седница и нашинпм рада Савета. 

Избпр шланпва Савета Факултета 

Шлан 23.  

Пдлуку п расписиваоу избпра за шланпве Савета Савет дпнпси најкасније щест месеци 

пре истека свпг мандата. 
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Наставнп-наушнп веће и заппслени у ваннастави врще избпр шланпва Савета из реда 

представника устанпве. 

Кандидатпм за шлана Савета из реда представника устанпве сматра се предлпжени 

кандидат кпји је дпбип већину гласпва присутних шланпва Већа, пднпснп присутних 

заппслених у ваннастави на збпру заппслених у ваннастави, а ппд услпвпм да присуствује 

већина пд укупнпг брпја шланпва Већа, пднпснп заппслених. 

Предлагаое кандидата пбавља се јавним гласаоем. 

Пдлуку п избпру шланпва Савета из реда представника устанпве дпнпси Веће, пднпснп 

заппслени у ваннастави, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Већа, пднпснп заппслених у 

ваннастави, ппд услпвпм да је гласалп вище пд две трећине укупнпг брпја шланпва Већа, 

пднпснп заппслених у ваннастави. 

Пдлуку п избпру два шлана Савета и тп једнпг шлана из редпва наставнпг и једнпг 

шлана из редпва ненаставнпг пспбља ВЩЈ  Ппжаревац, дпнпси Веће Факултета. 

Престанак шланства у Савету 

Шлан 24.  

Шлану Савета престаје шланствп: 

- истекпм мандата и 

- пре истека мандата (на лишни захтев, престанкпм свпјства кпје је билп пснпв за 

именпваое, пднпснп избпр, збпг спрешенпсти да пбавља дужнпст шлана савета 

дуже пд 3 месеца, разрещеоем). 

Савет дпнпси пдлуку п престанку шланства без гласаоа, на седници на кпјпј је 

кпнстатпванп наступаое слушаја. 

Савет дпнпси пдлуку п разрещеоу шлана Савета већинпм присутних шланпва ппд 

услпвпм да присуствује већина пд укупнпг брпја шланпва Савета. 

4. ПРГАНИ ППСЛПВПЂЕОА 

Избпр декана и прпдекана 

Шлан 25.  

Декана Факултета бира и разрещава Савет Универзитета, на предлпг ректпра 

Универзитета, на перипд пд три гпдине, са мпгућнпщћу једнпг ппнпвнпг избпра. У ппступку 

избпра декана Савет прибавља мищљеое Наставнп-наушнпг већа. 

Декан се бира из реда наставника Факултета кпји су у раднпм пднпсу са пуним 

радним временпм, а изабрани су на непдређенп време. Декан се бира из реда редпвних 

прпфеспра Факултета. 
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Декану у раду ппмажу прпдекани. 

Факултет мпже имати шетири прпдекана, и тп: прпдекана за струкпвне студије, 

прпдекана за академске студије и наушнп-истраживашки рад, прпдекана за међунарпдну 

сарадоу и студента прпдекана. 

Прпдекане на предлпг ректпра бира Савет Универзитета, из реда наставника, псим 

предаваша и наставника странпг језика кпји су у раднпм пднпсу са пуним радним временпм 

на Факултету, а ушествују у реализацији студијских прпграма на факултету.  

Мандат прпдекана траје три гпдине, уз мпгућнпст једнпг ппнпвнпг избпра. 

Студента прпдекана бира Савет Универзитета на предлпг ректпра, из реда студената 

академских студија, а пп прибављенпм мищљеоу Студентскпг парламента Факултета на 

мандатни перипд пд гпдину дана. 

Декан мпже да пбразује кпмисије или друга радна ппвремена или стална тела, ради 

даваоа мищљеоа и предлпга п пдређеним питаоима из делпкруга свпг рада. 

Заступаое и представљаое 

Шлан 26.  

Факултет заступа и представља декан Факултета.  

Декан има правп да предузима све правне радое у име и за рашун Факултета, у 

пквиру пвлащћеоа датих Закпнпм и Статутпм. 

У слушају спрешенпсти декана замеоује прпдекан или лице кпје пн пвласти. 

Декан 

Шлан 27.  

Декан је прган ппслпвпђеоа Факултета. 

Декан има права и пбавезе прпписане Закпнпм и Статутпм Факултета. 

Надлежнпст декана 

Шлан 28.  

Декан: 

1. заступа и представља Факултет;  

2. рукпвпди, прганизује и кппрдинира рад и ппслпваое Факултета; 

3. предлаже прпграм рада и план развпја Факултета за наредну гпдину; 

4. дпнпси правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва и радних 

задатака; 

5. предлаже дпнпщеое извещтаја п раду Факултета за текућу щкплску гпдину; 
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6. припрема, председава и впди седнице Већа; 

7. дпнпси ппщта и друга акта Факултета, у складу са Закпнпм, Статутпм и другим 

прпписима;  

8. рещава п правима и пбавезама из пбласти раднпг пднпса заппслених на 

Факултету;  

9. предлаже ппслпвну пплитику Факултета и мере за оенп спрпвпђеое; 

10. предлаже мере за унапређеое рада Факултета; 

11. наредбпдавац је за изврщеое финансијскпг плана Факултета; 

12. закљушује угпвпре, сппразуме и друга дпкумента у име Факултета; 

13. стара се п примени ппщтих аката Факултета; 

14. стара се п изврщеоу пдлука Савета, Већа и других струшних пргана Факултета; 

15. пдгпвпран је за закпнит рад Факултета; 

16. предлаже расписиваое кпнкурса за избпр наставника и сарадника на 

Факултету; 

17. именује и разрещава рукпвпдипца Центара за кпнсалтинг и меначмент 

Факултета (ЦЕКПМ); 

18. дпнпси пдлуку п пптреби засниваоа раднпг пднпса за пбављаое ппслпва 

ненаставнпг пспбља; 

19. закљушује и птказује угпвпре п раду и друге угпвпре за пптребе Факултета;  

20. рещава п правима и пбавезама заппслених, у складу са Закпнпм, Статутпм и 

другим ппщтим актима Факултета; 

21. рещава мплбе, жалбе и пригпвпре студената и заппслених; 

22. пптписује диплпме кпје издаје Факултет; 

23. пбразује дисциплинску кпмисију за утврђиваое пдгпвпрнпсти заппслених; 

24. пбразује друга радна, ппвремена или стална тела и друге кпмисије, ради 

даваоа мищљеоа и предлпга п пдређеним питаоима из делпкруга Факултета; 

25. пбавља и друге ппслпве утврђене Закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актима 

Факултета; 

Декан је сампсталан у пбављаоу ппслпва из свпг делпкруга, а за свпј рад пдгпвара 

Савету Факултета, Савету Универзитета и ректпру. 

Декан најмаое једнпм гпдищое ппднпси извещтај п свпм раду Већу, Савету 

Факултета, Савету Универзитета и ректпру. 

Декан ушествује у раду Савета пп ппзиву, без права пдлушиваоа. 

Шлан 29.  

Савет Факултета ппкреће ппступак за избпр декана најкасније щест месеци пре истека 

мандата за кпји је декан изабран. 

У слушају престанка дужпсти декана пре истека мандата, Савет факултета дпнпси 

пдлуку п ппкретаоу ппступка за избпр декана на истпј седници на кпјпј је дпнета пдлука п 

престанку дужнпсти декана, пднпснп разрещеоу декана. 
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Шлан 30.  

Ректпр Универзитета предлаже кандидата за декана. 

У ппступку избпра декана Савет прибавља мищљеое Наставнп-наушнпг већа 

Факултета. 

Шлан 31.  

Савет Универзитета дпнпси пдлуку п избпру декана, тајним гласаоем, већинпм 

гласпва укупнпг брпја шланпва Савета. 

Укпликп предлпжени кандидат за декана на Савету не буде изабран, прпцедура 

избпра се у целини ппнавља са нпвим предлпгпм. 

Престанак дужнпсти декана 

Шлан 32.  

Дужнпст декана Факултета престаје: 

- истекпм мандата и 

- пре истека мандата (на лишни захтев, стицаоем услпва за престанак раднпг 

пднпса, разрещеоем). 

Пдлуку п престанку дужнпсти декана, псим у слушају разрещеоа, дпнпси Савет без 

расправе и гласаоа, на седници на кпјпј је кпнстатпванп наступаое слушаја. 

Разрещеое декана 

Шлан 33.  

Декан мпже бити разрещен дужнпсти пре истека мандата акп: 

1. не испуоава дужнпст декана; 

2. не придржава се закпна, других прпписа и аката Факултета; 

3. злпупптреби пплпжај декана; 

4. предузима активнпсти кпје щтете угледу и интересима Факултета; 

5. престане да испуоава услпве за избпр за декана; 

6. не пбавља дужнпст декана дуже пд три месеца збпг спрешенпсти или пдсуства. 

Иницијативу за разрещеое декана мпгу дати Савет Факултета и ректпр. 

Иницијатива за разрещеое декана мпра бити у писанпм пблику, са пбразлпжеоем 

разлпга за разрещеое декана. 

Пдлуку п разрещеоу декана Савет дпнпси већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва. 
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Врщилац дужнпсти декана 

Шлан 34.  

Савет именује врщипца дужнпсти декана, на предлпг ректпра, већинпм гласпва 

укупнпг брпја шланпва Савета. 

Врщилац дужнпсти декана именује се у слушајевима када је декану престала дужнпст 

пре истека мандата, на истпј седници Савета на кпјпј је дпнета пдлука п престанку дужнпсти 

декана, пднпснп разрещеоу. 

Врщилац дужнпсти декана именује се и у слушају када је декану престала дужнпст 

збпг истека мандата а нпви декан није изабран, на седници Савета на кпјпј је дпнета пдлука п 

престанку дужнпсти декана. Врщилац дужнпсти декана мпже бити именпван дп избпра нпвпг 

декана, а најдуже на перипд пд три гпдине.  

Врщилац дужнпсти декана има сва права, пбавезе и пдгпвпрнпсти декана. 

Надлежнпст и састав Наставнп-наушнпг већа 

Шлан 35.  

Наставнп-наушнп веће Факултета шине: 

1. декан; 

2. прпдекани; 

3. наставници и сарадници , истраживаши, заппслени са пуним радним временпм 

кпји реализују студијске прпграме виспкпщкплске устанпве; 

4. представници студената изабрани пд стране Студентскпг парламента. 

Ппступак сазиваоа, пдлушиваоа, нашин рада наставнпг већа и друга питаоа уређују се 

Ппслпвникпм п раду већа. 

Шлан 36.  

Наставнп-наушнп веће: 

- дпнпси пдлуке п питаоима пд интереса за реализацију прпцеса наставе, кап и 

псигураоа квалитета наставе, рефпрму студијских прпграма, анализу 

ефикаснпсти студираоа и утврђиваоу ЕСПБ бпдпва; у раду наставнп-наушнпг 

већа ушествује 20% представника студената кпје бира студентски парламент 

факултета; 

- разматра и предлаже савету Факултета студијске прпграме кап и измену 

студијских прпграма; 

- усваја план и прпграм рада за текућу щкплску гпдину и усваја извещтај наушнп-

истраживашке делатнпсти за прптеклу гпдину и план рада наушнп-

истраживашке делатнпсти за следећу щкплску гпдину. 

- врщи избпр у зваое сарадника, 
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- пдређује кпмисију за писаое реферата п кандидатима за избпр у зваое 

наставника и сарадника; 

- пбразује кпмисију за пцену ппдпбнпсти кандидата и нушне заснпванпсти теме 

диплпмскпг рада, мастер рада, магистарске тезе, специјалистишкпг рада и 

дпктпрске дисертације; 

- пбразује кпмисију за пцену и пдбрану диплпмскпг рада, мастер рада, 

магистарске тезе, специјалистишкпг рада и дпктпрске дисертације; 

- утврђује предлпг за избпр у наставнишка и сараднишка зваоа; 

- дпнпси акт п критеријумима и услпвима пренпса ЕСПБ бпдпва; 

- пдређује пплитику уписа студената, 

- уређује услпве и нашин уписа кандидата на пдпбрене пднпснп акредитпване 

студијске прпграме; 

- утврђује брпј студената кпји се уписује на студијске прпграме, 

- бира представнике у пргане факултета и предлаже представнике у пргане 

универзитета; 

- утврђује предлпг кандидата за декана и прпдекане;  

- утврђује предлпг кандидата за рукпвпдипца ВЩЈ Ппжаревац и ппмпћника 

рукпвпдипца за наставу; 

- дпнпси ппслпвник п свпм раду; 

- предлаже студијске прпграме, укљушујући студијске прпграме за стицаое 

заједнишке диплпме; 

- ближе уређује правилник п студираоу на факултету; 

- ближе уређује услпве и нашин пствариваоа студијских прпграма студираоа на 

даљину; 

- дпнпси стандарде, прпписује нашин и ппступак за сампвреднпваое и 

пцеоиваое квалитета; 

- прати међунарпдну сарадоу факултета; 

- именује шланпве кпмисија и пдбпра већа; 

- дпнпси правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених; 

- дпнпси правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената; 

- пбавља и друге ппслпве утврђене статутпм и другим ппщтим актима. 

Нашин пдлушиваоа на Већу 

Шлан 37.  

Веће Факултета дпнпси пдлуке из свпје надлежнпсти већинпм гласпва укупнпг брпја 

шланпва кпји имају правп да ушествују у пдлушиваоу. 

У ппступцима за стицаое наушнпг назива дпктпра наука, магистра наука и 

специјалисте правп пдлушиваоа имају самп шланпви Већа из редпва наставника у зваоу: 

дпцента, ванреднпг и редпвнпг прпфеспра. 

У ппступцима за стицаое наставнишких зваоа правп пдлушиваоа имају шланпви Већа 

у истпм или вищем зваоу. 
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Ппступак сазиваоа, впђеоа, пдлушиваоа и друга питаоа везана за пдржаваое 

седница и рад Већа уређује се Ппслпвникпм п раду, кпји дпнпси Веће. 

Кпмисије и пдбпри Већа 

Шлан 38.  

Веће мпже да пбразује сталне или ппвремене кпмисије и пдбпре. 

Сталне кпмисије и пдбпри су: 

1. кпмисија за упис на пснпвне струкпвне студије; 

2. кпмисија за упис на мастер струкпвне студије; 

3. кпмисија за упис на специјалистишке струкпвне студије;  

4. кпмисија за упис на пснпвне академске студије првпг степена; 

5. кпмисија за упис на мастер академске студије;  

6. кпмисија за упис на специјалистишке студије; 

7. кпмисија за упис на дпктпрске студије; 

8. статутарна кпмисија; 

9. наставна кпмисија; 

10. кпмисија за пријем захтева за признаваое страних виспкпщкплских исправа;  

11. дисциплинска кпмисија за утврђиваое пдгпвпрнпсти студената; 

12. дисциплинска кпмисија за утврђиваое пдгпвпрнпсти заппслених; 

13. кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета; 

14. кпмисија за сампвреднпваое и пцену квалитета; 

15. кпмисија за развпј и акредитацију; 

16. кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних струкпвних 

студија; 

17. кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма специјалистишких 

струкпвних студија и специјалистишких академских студија; 

18. кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних академских 

студија; 

19. кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма мастер струкпвних студија 

и мастер академских студија; 

20. кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма дпктпрских студија 

меначмента прирпдних ресурса и дпктпрских студија екпнпмије и меначмента 

прирпдних ресурса; 

21. пдбпр за издавашку делатнпст; 

22. и друге кпмисије 

Веће дпнпси пдлуку кпјпм утврђује састав и брпј шланпва сталних или ппвремених 

кпмисија и пдбпра, већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва Већа. 

Веће дпнпси пдлуку кпјпм пбразује сталне или ппвремене кпмисије и пдбпре на ВЩЈ  

Ппжаревац. 

Сталне кпмисије се пбразују на перипд пд три гпдине. 
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Надлежнпст и састав студентскпг парламента 

Шлан 39.  

Студентски парламент је прган виспкпщкплске устанпве, пднпснп Факултета. 

Нашин избпра и брпј шланпва студентскпг парламента утврђује се Правилникпм п 

студентскпм парламенту. 

Мандат шланпва студентскпг парламента траје гпдину дана. 

Делпкруг студентскпг парламента  

Шлан 40.  

Студентски парламент Факултета је прган прекп кпјег студенти пстварују свпја права и 

щтите свпје интересе на Факултету. 

Студентски парламент: 

1. бира и разрещава председника и пптпредседника Студентскпг парламента; 

2. бира и разрещава представнике студената у прганима и телима Факултета; 

3. предлаже представнике у прганима и телима Универзитета; 

4. дпнпси план и прпграм активнпсти Студентскпг парламента; 

5. разматра питаоа у вези са унапређеоем мпбилнпсти студената, защтитпм 

права студената и унапређеоем студентскпг стандарда; 

6. прганизује и спрпвпди прпграме ваннаставних активнпсти студената; 

7. ушествује у ппступку сампвреднпваоа Факултета; 

8. пстварује студентску међуфакултетску и међунарпдну сарадоу; 

9. oбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, Статутпм и ппщтим актима 

Факултета и Универзитета. 

Студентски парламент има правилник кпјим уређује свпју прганизацију, нашин рада и 

друга питаоа пд знашаја за свпј рад. 

Избпр Студентскпг парламента  

Шлан 41.  

Студентски парламент Факултета бирају неппсреднп, тајним гласаоем, студенти 

уписани у щкплскпј гпдини у кпјпј се врщи избпр на студијске прпграме кпји се пстварују на 

Факултету. 

Избпр шланпва Студентскпг парламента Факултета пдржава се у априлу, најкасније дп 

10. у месецу, пднпснп истпвременп са избпрпм шланпва студентскпг парламента 

Универзитета. 

Веће Факултета дпнпси ппщти акт кпјим се уређује нашин избпра и брпј шланпва 

Студентскпг парламента Факултета. 
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Кпнститутивна седница нпвпг сазива Студентскпг парламента Факултета пдржава се 

дп 20. априла. 

Шлану Студентскпг парламент Факултета кпме је престап статус студента на студијскпм 

прпграму кпји се пстварује на Факултету престаје мандат данпм престанкпм статуса, а 

дппунски избпри се спрпвпде у рпку пд 15 дана.  

Веће дпнпси пдлуку кпјпм се утврђује заступљенпст студената ВЩЈ  Ппжаревац, у 

студентскпм парламенту устанпве, кпмисији за квалитет и другим студентским телима кап и у 

прганима управљаоа схпднп Закпну п виспкпм пбразпваоу и Статуту устанпве. 

Библиптешка делатнпст 

Шлан 42.  

Факултет свпјпм библиптекпм прганизује и врщи ппслпве кпје се тишу коижнпг фпнда 

факултета и дпкументације. Библиптека се стара п набавци коига и других публикација, 

пбрађује, шува и даје на кприщћеое коижни фпнд, прикупља, сређује и шува ппдатке п 

коижнпм фпнду, кап и дпкумента и публикације кпји су пд знашаја за наставни и наушни рад 

на факултету. 

Ппщтим актпм, кпје дпнпси Наставнп – наушнп Веће пдређују се услпви кприщћеоа 

коижнпг фпнда, дпкументације и раду библиптеке, какп на Факултету такп и у ВЩЈ  

Ппжаревац .  

Радпм библиптеке управља библиптешки пдбпр. 

Издавашка делатнпст 

Шлан 43.  

Факултет пбавља издавашку делатнпст у складу са закпнпм, статутпм и издавашким 

планпм.  

Ради реализације издавашкпг плана, Факултет мпже удружити средства за издавашку 

делатнпст са другим правним лицима и издавашким прганизацијама. 

Факултет издаје учбенике, мпнпграфије, збпрнике радпва, гпдищоаке и друге наушне 

и струшне публикације у складу са гпдищоим издавашким планпм и Правилникпм п 

учбеницима и другим наставним средствима. 

Факултет издаје и инфпрмативне и друге билтене и публикације за свпје пптребе и 

пптребе студената. 

Питаоа прганизпваоа издавашке делатнпсти уређује се Правилиникпм п издаваоу 

публикација.  
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Рашунарскп – инфпрмаципна делатнпст 

Шлан 44.  

Рашунарскп – инфпрмаципни ппслпви на Факултету пбављају се у пбласти 

наушнпистраживашке делатнпсти, технишке ппдрщке при извпђеоу наставе, рада студентске 

службе, рада финансијске службе, рада библиптешке службе, рада секретаријата и деканата, 

набавке и пдржаваоа рашунарске ппреме, пдржаваоа рашунарске мреже, уређеоа и 

пдржаваоа сајтпва, рекламираоа и прпмпције Факултета.  

Факултет мпже у пбласти инфпрмаципних ппслпва пбављати и друге делатнпсти 

везане за прпцес наставе и наушнп-истраживашкпг рада, а нарпшитп за израду прпјеката, 

студија, реализацију курсева и семинара и других ппслпва. 

5. ФИНАНСИРАОЕ ВИСПКПШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ 

Шлан 45.  

Факултет стише средства за пбављаое свпје делатнпсти у складу са Закпнпм и 

Статутпм, из следећих извпра: 

1. средстава кпја пбезбеђује псниваш; 

2. щкпларине; 

3. дпнација, ппклпна и завещтаоа; 

4. средстава за финансираое струшнпг рада; 

5. прпјеката и угпвпра у вези са реализацијпм наставе и наушнпг рада; 

6. пружаоем кпнсалтинг услуга, услуга испитиваоа јавнпг моеоа, маркетинг 

услуга итд.;  

7. накнада за кпмерцијалне и друге услуге; 

8. пружаоем едукативних услуга из пбласти меначмента у здравству, туризму, 

маркетингу, управљаоу прпјектима, пдрживпм развпју итд.;  

9. пснивашких права и из угпвпра са трећим лицима; 

10. прихпди пд прпдаје коига, мпнпграфија, брпщура и других публикација; 

11. прихпда кпје пстварује Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без 

свпјства правнпг лица, Ппжаревац, у пквиру Факултета за меначмент Зајешар; 

12. прпјеката и угпвпра п сарадои са дпмаћим  и инпстраним виспкпщкплским 

устанпвама, фпндацијама и међунарпдним прганизацијама, 

13. и других извпра у складу са закпнпм. 

Шлан 46.  

Средства из шлана 48. Факултет кпристи за: 

1. материјалне трпщкпве, текуће и инвестиципнп пдржаваое; 

2. плате заппслених у складу са закпнпм и угпвпрпм п раду; 

3. ппрему за пбављаое наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада кпји је у функцији 

ппдизаоа квалитета наставе; 

4. библиптешки фпнд; 
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5. наушнп и струшнп усаврщаваое заппслених; 

6. ппдстицаое развпја наставнп-наушнпг ппдмлатка; 

7. рад са дарпвитим студентима; 

8. међунарпдну сарадоу; 

9. развпј инфпрмиципнпг система; 

10. издавашку делатнпст; 

11. рад студентскпг парламента и ваннаставну делатнпст студената; 

12. друге намене, у складу са Закпнпм. 

Шкпларина 

Шлан 47.  

Факултет стише средства из щкпларине на пснпву пдлуке Савета, а на предлпг Већа 

Факултета.  

Висина щкпларине пдређује се у складу са планпм уписа за наредну щкплску гпдину и 

пптребним средствима за функципнисаое наставнп-пбразпвнпг и наушнпг рада, имајући у 

виду све услпве за пбезбеђиваое, прпверу, унапређеое и развпј квалитета студијских 

прпграма. 

Факултет утврђује висину щкпларине за наредну щкплску гпдину, за све студијске 

прпграме, пре расписиваоа кпнкурса за упис нпвих студената. 

Факултет утврђује висину щкпларине за наредну щкплску гпдину, за студијске 

прпграме на ВЩЈ  Ппжаревац, пре расписиваоа кпнкурса за упис нпвих студената. 

Щкпларина на Факултету пбухвата трпщкпве студија за једну щкплску гпдину, пднпснп 

за стицаое 60 ЕСПБ бпдпва (у даљем тексту: бпдпви).  

За предмете кпје студент пп свпм захтеву уписује у пбиму изнад 60 ЕСПБ бпдпва плаћа 

се сразмерна дпдатна щкпларина. 

Щкпларина пбухвата накнаде за редпвне услуге кпје Факултет пружа студенту у 

пквиру пствариваоа студијскпг прпграма. 

Редпвне услуге из претхпднпг става пвпг шлана утврђује Савет на предлпг Већа 

Факултета. 

6. ПСПБЉЕ ВИСПКПШКПЛСКЕ УСТАНПВЕ 

Наставнп и ненаставнп пспбље 

Шлан 48.  

Наставнп пспбље Факултета јесу наставници истраживаши и сарадници. 

Ненаставнп пспбље шине лица кпја пбављају струшне и административне ппслпве. 
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Шлан 49.  

Наставник и сарадник се бира за ужу наушну пбласт. 

Наставнп пспбље 

Шлан 50.  

Зваоа наставника на Факултету су: предаваш, прпфеспр струкпвних студија, дпцент, 

ванредни прпфеспр, редпвни прпфеспр и наставник странпг језика.  

На Факултету наставу на студијама првпг, другпг и трећег степена мпгу извпдити 

наставници у зваоу дпцента, ванреднпг и редпвнпг прпфеспра, а на струкпвним студијама 

првпг и другпг степена сви наставници Факултета.  

Наставу на академским студијама мпгу извпдити наставници у зваоу: дпцента, 

ванреднпг прпфеспра, редпвнпг прпфеспра и наставници странпг језика. 

Факултет пп претхпднпј сагласнпсти Универзитета расписује кпнкурс за засниваое 

раднпг пднпса и избпра у зваое наставника пднпснп сарадника за уже пбласти утврђене 

ппщтим актпм факултета. 

Пдлуку п расписиваоу кпнкурса дпнпси ректпр. 

Наставник изабран у зваое пп пдредбама Закпна, кпји има заснпван радни пднпс на 

једнпм пд факултета на универзитету Чпн Незбит, мпже заснпвати радни пднпс на Факултету, 

без расписиваоа кпнкурса, закљушиваоем угпвпра п раду, у истпм зваоу, за исту ужу наушну 

пбласт, на пснпву пдлуке Већа. 

Наставник изабран у зваое пп пдредбама Закпна, кпји има заснпван радни пднпс на 

некпм пд факултета ван Универзитета Чпн Незбит, мпже заснпвати радни пднпс на факултету 

у саставу Универзитета, на пснпву пдлуке Сената пп расписанпм кпнкурсу, на предлпг 

Кпмисије да се призна стешенп зваое на матишнпм Факултету, за исту ужу наушну пбласт. 

Шлан 51.  

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

академски, пднпснп наушни назив и сппспбнпст за наставни рад. 

У зваое наставника мпже бити изабранп лице кпје испуоава услпве прпписане 

Закпнпм и Преппрукама Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое. 

У зваое дпцента мпже бити изабранп лице кпје има наушни назив дпктпра наука, 

наушне, пднпснп струшне, радпве пбјављене у наушним шаспписима или збпрницима, са 

рецензијама, кап и услпве утврђене преппрукама из става 2. пвпг шлана. 

У зваое ванреднпг прпфеспра мпже бити изабранп лице кпје, ппред услпва из става 3. 

пвпг шлана има и вище наушних радпва пд знашаја за развпј науке, у ужпј наушнпј пбласти, 

пбјављене радпве у међунарпдним или впдећим дпмаћим шаспписима са рецензијама, 

пригиналнп струшнп пствареое (прпјекат, студије, патент, пригинални метпд, и сл.), пднпснп 
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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 наушним скуппвима, кап и услпве утврђене преппрукама из 

става 2. пвпг шлана. 

У зваое редпвнпг прпфеспра мпже бити изабранп лице кпје ппред услпва из става 4. 

пвпг шлана има и већи брпј наушних радпва кпји утишу на развпј наушне мисли у ужпј наушнпј 

пбласти, пбјављених у међунарпдним или впдећим дпмаћим шаспписима, са рецензијама, 

већи брпј наушних радпва и саппщтеоа 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 струкпвним, специјалистишким академским, мастер академским, 

магистарским и дпктпрским студијима, кап и услпве утврђене преппрукама из става 2. пвпг 

шлана. 

У зваое предаваша мпже бити изабранп лице кпје има академски назив магистра или 

струшни назив специјалисте. 

У зваое прпфеспра струкпвних студија мпже бити изабранп лице кпје има наушни 

назив дпктпра наука и има наушне, пднпснп струкпвне радпве пбјављене у наушним 

шаспписима или збпрницима са рецензијама. 

Шлан 54 а. 

Факултет увпди минималне услпве за избпр у зваоа наставника пп пбразпвнп-

наушним и тп за ппље технишкп-технплпщких наука, ппље прирпднп – математишких наука и 

ппље друщтвенп-хуманистишких наука. Минимални услпви за избпр у зваоа наставника пп 

пбразпвнп-наушним ппљима су у свему идентишни  прпписаним минималним услпвима.  

Минимални услпви за избпр у зваоа наставника пп пбразпвнп наушним ппљима ће се 

у свему примеоивати у прпписаним  рпкпвима. 

 

Сарадник у настави  

Шлан 52.  

Факултет мпже изабрати у зваое сарадника у настави на студијама првпг степена 

студента мастер академских или специјалистишких студија, кпји је студије првпг степена 

заврщип са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам (8).  

Наставнп-наушнп веће Факулета фпрмира кпмисију за писаое реферата, разматра 

извещтај и накпн усвајаоа ставља га на увид јавнпсти 30 дана, пбјављиваоем на сајту 

Факултета или у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 

Са лицем из става 1. пвпг шлана закљушује се угпвпр п раду на перипд пд гпдину дана, 

уз мпгућнпст прпдужеоа угпвпра за јпщ једну гпдину у тпку трајаоа студија, а најдуже дп 

краја щкплске гпдине у кпјпј се студије заврщавају.  
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Угпвпре из пвпг шлана закљушује декан. 

Сарадник ван раднпг пднпса 

Шлан 53.  

Факултет мпже изабрати у зваое сарадника у настави ван раднпг пднпса 

(демпнстратпра и сл.) за ппмпћ у настави на студијама првпг степена, студента академских 

студија првпг или другпг степена, студента интегрисаних академских студија, или студента 

струкпвних студија првпг или другпг степена, кпји је на студијама првпг степена пстварип 

најмаое 120 ЕСПБ бпдпва са укупнпм пценпм најмаое 8 (псам). 

Ппсебни услпви за избпр у зваое из става 1. Пвпг шлана утврђују се ппщтим актпм 

виспкпщкплске устанпве. 

Са лицем из става 1. Пвпг шлана закљушује се угпвпр п ангажпваоу у трајаоу пд 

најдуже једне щкплске гпдине. 

Асистент  

Шлан 54.  

Факултет бира у зваое асистента студента дпктпрских студија кпји је претхпдне нивпе 

студија заврщип са укупнпм прпсешнпм пценпм најмаое псам (8) и кпји ппказује смисап за 

наставни рад.  

Факултет мпже изабрати у зваое асистента и магистра наука кпме је прихваћена тема 

дпктпрске дисертације. 

Наставнп-наушнп веће Факулета фпрмира кпмисију за писаое реферата, разматра 

извещтај и накпн усвајаоа ставља га на увид јавнпсти 30 дана, пбјављиваоем на сајту 

Факултета или у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 

Са лицем изабраним у зваое асистента закљушује се угпвпр п раду на перипд пд три 

гпдине, са мпгућнпщћу прпдужеоа за јпщ три гпдине.  

Факултет мпже прпдужити угпвпр п раду на јпщ три гпдине и асистентима кпји су 

стекли наушни назив дпктпра наука.  

Угпвпре из пвпг шлана закљушује декан.  

Наставници страних језика и вещтина  

Шлан 55.  

Наставу страних језика, пднпснп вещтина, мпже 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. 
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Засниваое раднпг пднпса и стицаое зваоа наставника и сарадника 

Шлан 56.  

Кпнкурс за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса наставника и сарадника 

пбјављује се на универзитетскпм и факултетскпм сајту или у средствима јавнпг инфпрмисаоа. 

Факултет без расписиваоа кпнкурса мпже да ангажује наставника из друге 

сампсталне виспкпщкплске устанпве и ван теритприје Републике, у зваоу гпстујућег 

прпфеспра. 

Наставнп-наушнп веће Факултета пбразује Кпмисију за писаое реферата п 

кандидатима за избпр у зваое наставника и сарадника, на првпј седници, пп закљушеоу 

кпнкурса. 

Кпмисија се састпји пд најмаое три наставника из наушне пбласти за кпју се врщи 

избпр. 

Шланпви кпмисије мпрају бити у истпм или вищем зваоу пд зваоа у кпје се наставник 

бира. 

Кпмисија припрема извещтај п пријављеним кандидатима у рпку пд 30 дана пд дана 

именпваоа. 

Извещтај Кпмисије садржи: бипграфске ппдатке, преглед и мищљеое п наушнпм и 

струшнпм раду кандидата, мищљеое п испуоенпсти услпва кандидата за избпр у зваое и на 

раднп местп наставника, пднпснп сарадника, кап и предлпг за избпр у пдређенп зваое. 

Наставнп-наушнп веће Факулета разматра извещтај Кпмисије и накпн усвајаоа 

дпставља га надлежнпм пдбпру Сената Универзитета на разматраое. 

Надлежни пдбпр Сената разматра извещтај Кпмисије и накпн усвајаоа ставља га 30 

дана на увид јавнпсти, пбјављиваоем на сајту Универзитета или у средствима јавнпг 

инфпрмисаоа.  

Пп истеку рпка из претхпднпг шлана, надлежни пдбпр дпставља извещтај Сенату на 

даљи ппступак. 

Сенат пдлушује п избпру у зваое наставника акп је присутнп најмаое две трећине 

шланпва кпји имају правп да пдлушују. 

Пдлуку п избпру у зваое наставника дпнпсе шланпви Сената из реда наставника у 

истпм или вищем зваоу. 

Приликпм избпра у зваоа наставника цене се следећи елементи: пцена п 

резултатима наушнпг, истраживашкпг, пднпснп уметнишкпг рада, пцена п ангажпваоу у 

развпју наставе и развпју других делатнпсти виспкпщкплске устанпве, пцена п резултатима 

педагпщкпг рада, кап и пцена резултата ппстигнутих у пбезбеђиваоу наушнп-наставнпг, 

пднпснп уметнишкп-наставнпг, ппдмлатка.  
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Пцену п резултатима ангажпваоа у развпју наставе и других делатнпсти и пцену п 

резултатима ппстигнутим у пбезбеђиваоу наушнп-наставнпг ппдмлатка даје Факултет у 

пквиру кпјег наставник извпди наставу.  

При пцеоиваоу резултата педагпщкпг рада узима се у пбзир мищљеое студената.  

Пдлука п избпру у зваое дпнпси се већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва кпји имају 

правп да пдлушују. 

Са изабраним лицем угпвпр п раду закљушује декан. 

Шлан 57.  

Ппступак за реизбпр, пднпснп за избпр у нпвп зваое, ппкреће се најмаое 6 месеци 

пре истека рпка избпра у претхпднп зваое. 

Шлан 58.  

Наставник мпже ппнпвп бити биран у истп зваое. 

Укпликп наставник или сарадник не буде изабран у вище зваое или не буде ппнпвп 

изабран у истп зваое, престаје му радни пднпс на Факултету. 

Рещеое п престанку раднпг пднпса дпнпси декан. 

Гпстујући прпфеспр 

Шлан 59.  

Факултет без расписиваоа кпнкурса мпже да ангажује наставника из друге 

сампсталне виспкпщкплске устанпве ван теритприје Републике Србије, у зваоу гпстујућег 

прпфеспра.  

Права и пбавезе лица кпје је изабранп у зваое из става 1. пвпг шлана уређују се 

угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое наставе.  

Прпфеспр пп ппзиву 

Шлан 60.  

Факултет мпже ангажпвати истакнутпг наушника из пдређене наушне пбласти да 

пдржи, кап прпфеспр пп ппзиву, дп псам шаспва наставе у семестру. 

Пдлуку п ангажпваоу дпнпси Сенат, пднпснп Наставнп-наушнп веће Факултета, а 

права и пбавезе прпфеспра пп ппзиву уређују се угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое 

наставе, ппд услпвима и на нашин прпписан ппщтим актпм виспкпщкплске устанпве из става 

1. пвпг шлана.  
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Прпфеспр емеритус  

Шлан 61.  

Универзитет мпже, на предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета, да дпдели зваое 

прпфеспра емеритуса редпвнпм прпфеспру у пензији кпји се ппсебнп истакап свпјим наушним 

радпм, стекап међунарпдну репутацију и ппстигап резултате у пбезбеђиваоу наставнп-

наушнпг ппдмлатка у пбласти за кпју је изабран. 

Прпфеспр емеритус има правп да ушествује у извпђеоу свих пблика наставе на 

академским студијама другпг и трећег степена, у ужпј пбласти за кпју је изабран. 

Ппступак дпделе зваоа прпфеспра емеритуса ппкреће надлежни пдбпр Сената, на 

пснпву пбразлпженпг предлпга Наставнп-наушнпг већа Факултета. 

Пдбпр Сената утврђује предлпг и дпставља Сенату на пдлушиваое. 

Права и пбавезе лица кпје је изабранп у зваое из става 1. пвпг шлана уређују се 

угпвпрпм п ангажпваоу за извпђеое наставе. Угпвпр на пснпву пдлуке Сената, са лицем 

изабраним у зваое прпфеспр емеритус, закљушује ректпр. Укупан брпј прпфеспра емеритуса 

не мпже бити већи пд 3% пд укупнпг брпја наставника Универзитета. 

Ппступак за дпделу зваоа прпфеспр емеритус ппкреће Факултет укпликп је прпфеспр 

прпвеп најмаое пет гпдина у раднпм пднпсу са пуним радним временпм. 

Лица у наушним зваоима - истраживаш 

Шлан 62.  

Лице изабранп у наушнп зваое на нашин и пп ппступку прпписаним закпнпм кпјим је 

регулисана наушнпистраживашка делатнпст, мпже да извпди наставу на дпктпрским 

студијама, у складу са Закпнпм и Статутпм.  

Укпликп лице из става 1. пвпг шлана нема заснпван радни пднпс на Универзитету, са 

оим се закљушује угпвпр п ангажпваоу за извпђеое наставе. 

Ненаставнп пспбље 

Шлан 63.  

Ненаставнп пспбље шине струшне службе факултета кпје пбављају правне, 

административне, кадрпвске, финансијскп-рашунпвпдствене, библиптешке, издавашке, 

инфпрматишке ппслпве, ппслпве пбезбеђеоа, пдржаваоа и друге ппслпве кпји су пд 

заједнишкпг интереса за делатнпст факултета. 

Рад струшних и других служби прганизује и кппрдинира генерални секретар или 

изврщни директпр факултета. 
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Прганизација и рад струшних служби уређује се ппщтим актпм п прганизацији и 

систематизацији ппслпва и радних задатака и другим актима п раду ппјединих служби, кпје 

дпнпсе пргани факултета. 

ЦЕКПМ-центар за екпнпмију, кпнсалтинг, меначмент и маркетинг 

Шлан 64.  

Факултет има центар за екпнпмију, кпнсалтинг, меначмент и маркетинг (у даљем 

тексту: ЦЕКПМ) у пквиру кпјег се прганизује – наушнп-истраживашки и развпјни рад 

наставника, наставнпг ппдмлатка и студената ради унапређеоа науке и струке и реализације 

студија и прпјеката за трећа лица у пбластима екпнпмије, меначмента, бизниса, кпнсалтинга, 

маркетинга, ппслпвних инфпрмаципних система, прирпдних ресурса и пдрживпг развпја и 

људских ресурса. 

Радпм и прганизацијпм ЦЕКПМ-а рукпвпди директпр центра кпг именује декан 

факултета. 

Рад и прганизација ЦЕКПМ-а регулище се ппсебним ппщтим актпм.  

7. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ 

Шлан 65.  

У ппгледу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти заппслених на Факултету, примеоује се 

Закпн п раду и Правилник п раду. 

П ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених на 

виспкпщкплскпј устанпви пдлушује декан. 

П ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима декана и прпдекана пдлушује 

Савет Факултета. 

Ступаоем на рад на Факултету, заппслени преузима пбавезе на раду и у вези са 

радпм утврђене Закпнпм и пвим Статутпм. Заппслени је дужан да ппслпве у пквиру свпг 

раднпг места и у пквиру раднпг времена пбавља уреднп и савеснп, придржавајући се Закпна 

и других ппщтих аката, пдлука пргана, налпга декана и других рукпвпдилаца на Факултету. 

Заппслени пдгпвара за ппвреду радне пбавезе акп се не придржава пбавеза из става 1. пвпг 

шлана.  

Дисциплински ппступак се мпже ппкренути пп пријави декана или пвлащћенпг лица. 

Правилникпм п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених ближе се уређује пва 

пбласт. 

Права и пбавезе наставника и сарадника 

Шлан 66.  

Наставници имају правп и пбавезу да: 
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- у пптпунпсти пдрже наставу, према садржају и у предвиђенпм брпју шаспва, 

утврђеним студијским прпгрампм и планпм извпђеоа наставе; 

- впде евиденцију п присуству настави, пбављеним испитима и ппстигнутпм 

успеху студента на нашин предвиђен ппщтим актпм виспкпщкплске устанпве; 

- припремају и пдабирају дпступне учбенике и прирушнике за наставни предмет 

за кпји су изабрани; 

- редпвнп пдржавају испите за студенте, према расппреду у прпписаним 

испитним рпкпвима; 

- држе кпнсултације са студентима у циљу савладаваоа наставнпг прпграма; 

- предлажу усаврщаваое и преиспитиваое наставнпг плана и прпграма, 

- буду ментпри студентима при израде заврщних радпва и дисертација, 

- развијају кплегијалне пднпсе се другим шланпвима академске заједнице; 

- се ппдвргну прпвери успещнпсти свпг рада у настави, у складу са ппщтим 

актпм кпји дпнпси Факултет; 

- пбављају и друге ппслпве утврђене закпнпм, статутпм и ппщтим актима 

Универзитета и Факултета. 

Шлан 67.  

Сарадници имају правп и пбавезу да: 

- припремају и извпде вежбе ппд струшним надзпрпм наставника; 

- ппмажу наставнику у припреми наушнп- наставнпг прпцеса; 

- ушествују у пдржаваоу испита, у складу са студијским прпгрампм и планпм 

извпђеоа наставе; 

- пбављају кпнсултације са студентима; 

- развијају кплегијалне пднпсе са другим шланпвима академске заједнице; 

- се ппдвргну прпвери успещнпсти свпга рада у настави у складу с ппщтим актпм 

кпји дпнпси Факултет; 

- пбављају и друге ппслпве у складу са закпнпм, статутпм и ппщтим актима 

Универзитета, пднпснп Факултета. 

Раде на сппственпм струшнпм усаврщаваоу ради припремаоа за сампсталан 

наушнпистраживашки рад, у сврху стицаоа вищег академскпг степена, пднпснп дпктпрата. 

Рад на другим сампсталним виспкпщкплским устанпвама 

Шлан 68.  

Ради спрешаваоа сукпба интереса, наставник, пднпснп сарадник Факултета, мпже 

закљушити угпвпр кпјим се раднп ангажује на другпј виспкпщкплскпј устанпви самп уз 

претхпднп пдпбреое Већа Факултета, у пквиру кпјег има заснпван радни пднпс, а пп 

прибављенпј сагласнпсти декана и ректпра. 

Ректпр мпже забранити, пгранишити или услпвити угпвпр наставника или сарадника 

из става 1. пвпг шлана са правним лицима изван Факултета или са предузетницима акп би се 

таквим угпвпрпм негативнп утицалп на рад или репутацију Факултета и Универзитета Чпн 
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Незбит, или акп је реш п угпвпру с прганизацијпм, кпја свпјпм делатнпщћу кпнкурище 

Универзитету, пднпснп факултетима у оегпвпм саставу. 

Закљушиваое угпвпра п раднпм ангажпваоу на другпј виспкпщкплскпј устанпви без 

претхпднпг пдпбреоа Већа Факултета где наставник, пднпснп сарадник има заснпван радни 

пднпс, кап и неппщтпваое налпга ректпра из ст. 2. пвпг шлана, представљају ппвреде радне 

дисциплине. 

Плаћенп пдсуствп 

Шлан 69.  

Наставнику ппсле пет гпдина рада прпведених у настави на виспкпщкплскпј устанпви 

ректпр мпже да пдпбри плаћенп пдсуствп у трајаоу дп једне щкплске гпдине ради струшнпг, 

наушнпг усаврщаваоа, на оегпв пбразлпжен захтев.  

Мирпваое раднпг пднпса и избпрнпг перипда 

Шлан 70.  

Наставнику и сараднику кпји се налази на струшнпм усаврщаваоу ван земље, 

ппрпдиљскпм пдсуству, пдсуству са рада ради неге детета, пдсуству са рада ради ппсебне 

неге детета или друге пспбе, бплпваоу дужем пд щест месеци или пдсуству пп ппзиву 

државнпг пргана, а не дужем пд щест месеци, избпрни перипд и радни пднпс се прпдужава 

за тп време. 

Престанак раднпг пднпса наставника 

Шлан 71.  

Наставнику престаје радни пднпс пп сили закпна на крају щкплске гпдине у кпјпј је 

наврщип 65 гпдина живпта и најмаое 15 гпдина стажа псигураоа. 

Наставнику из става 1. пвпг шлана у зваоу ванреднпг или редпвнпг прпфеспра, 

пднпснп прпфеспра струкпвних студија мпже бити прпдужен радни пднпс дп три щкплске 

гпдине, ппд услпвима и на нашин предвиђен Статутпм Универзитета, пднпснп Статутпм 

Факултета.  

Наставник кпме је престап радни пднпс збпг пдласка у пензију, задржава зваое кпје 

је имап у тренутку пензипнисаоа. 

Наставник из става 3. пвпг шлана мпже задржати преузете пбавезе на мастер 

академским, специјалистишким академским, дпктпрским академским и специјалистишким 

струкпвним студијама кап ментпр или шлан кпмисија у ппступку израде и пдбране 

диплпмских радпва, пднпснп дисертација на тим студијама, најдуже јпщ две щкплске гпдине. 

На пснпву пдлуке пдгпварајућег струшнпг пргана, наставник из става 3. пвпг шлана 

мпже извпдити све пблике наставе на мастер академским, специјалистишким академским, 
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дпктпрским академским студијама и специјалистишким струкпвним студијама и бити шлан 

кпмисија у ппступку израде и пдбране диплпмских радпва, пднпснп дисертација на тим 

студијама, најдуже јпщ две щкплске гпдине. 

Забрана пбављаоа ппсла наставника 

Шлан 72.  

Лице из шлана 62 став 4 Закпна п виспкпм пбразпваоу не мпже стећи зваое 

наставника, пднпснп сарадника. 

Акп лице из става један пвпг шлана има стешенп зваое, виспкпщкплска устанпва 

дпнпси пдлуку п забрани пбављаоа ппслпва наставника, пднпснп сарадника. 

Лице из става два пвпг шлана престаје радни пднпс, у складу са закпнпм. 

8. ПБЕЗБЕЂИВАОЕ И КПНТРПЛА КВАЛИТЕТА РАДА ФАКУЛТЕТА 

Сампвреднпваое и пцена квалитета 

Шлан 73.  

Факултет спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцене квалитета свпјих студијских 

прпграма, наставе и услпва рада, наушнп-истраживашкпг рада, пцеоиваоа студената, 

пцеоиваое наставника и сарадника, пцеоиваое учбеника и литературе, прпстпра и ппреме, 

финансираоа и другп. 

Факултет спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцене квалитета студијских прпграма, 

наставе и услпва рада, пцеоиваое студената, пцеоиваое наставника и сарадника, 

пцеоиваое учбеника и литературе, прпстпра и ппреме и на ВЩЈ Ппжаревац. 

Сампвреднпваое се спрпвпди, на нашин и пп ппступку прпписаним ппщтим актпм 

Факултета. 

Сампвреднпваое се спрпвпди сваке треће гпдине.  

Циљ сампвреднпваоа је пбезбеђеое и ппбпљщаое квалитета наставнпг прпцеса и 

студијскпг прпграма и услпва рада. 

Сампвреднпваое спрпвпди кпмисија за сампвреднпваое, кпју именује Веће на 

предлпг декана. 

Председник кпмисије за сампвреднпваое и декан свпјим пптписима гарантују за 

ташнпст свих навпда у извещтају п сампвреднпваоу. 

Извещтај п сампвреднпваоу садржи ппдатке п ппступку пбезбеђеоа квалитета у свим 

пбластима квалитета, резултатима спрпведених ппступака и предлпжених кпрективних мера. 

Извещтај п сампвреднпваоу садржи и ппщту пцену испуоенпсти стандарда, са 

предлпгпм мера за унапређеое квалитета. 
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У ппступку сампвреднпваоа разматра се и пцена студената. 

Наставнп пспбље свпјим радпм, струшнпщћу и залагаоем дппринпсе квалитету 

наставе и наушнпистраживашкпг рада факултета пднпснп Универзитета, а тиме пбезбеђују 

спрпвпђеое стратегије, стандарда и ппступка за пбезбеђеое квалитета. Стпга су пдгпвпрни 

за: 

- Израду наставних планпва и прпграма за предмете кпји су им дпдељени да на 

оима пбављају наставу. Наставни планпви и прпграми мпрају бити усаглащени 

са курикулумпм предмета за кпји је факултет пднпснп Универзитет претхпднп 

дпбип акредитацију. 

- Савеснп пдржаваое тј. реализацију шаспва предаваоа и вежби кпји мпрају 

бити усаглащене са претхпднп израђеним наставним планпвима и прпграмима 

при шему се у реализацији наставе мпрају придржавати литературе кпја је 

дефинисана курикулумпм предмета за кпји је факултет пднпснп Универзитет 

претхпднп дпбип акредитацију. 

- Истинитп впђеое дневника рада накпн свакпг пдржанпг шаса предаваоа 

пднпснп вежби за предмет на кпјем држе наставу. 

- Непристраснп и пбјективнп спрпвпђеое испита на нашин дефинисан 

курикулумпм предмета за кпји је факултет пднпснп Универзитет претхпднп 

дпбип акредитацију и тп у време кпје је предвиђенп расппредпм испита. 

- Истинитп и пбјективнп впђеое записника са испита у свакпм испитнпм рпку и 

предају тпг записника и испитних пријава студентскпј служби у рпку пд 3 дана 

пп пдржанпм испиту. 

- Квалитетнп пдржаваое кпнсултација студентима у трајаоу пд минимум 2 сата 

недељнп у термину кпји је претхпднп пбјављен на сајту факултета. 

- Непристрасну и пбјективну кпмуникацију са студентима путем имејла. 

- Квалитетан наушнп истраживашки рад крпз пбјављиваое минимум два рада 

гпдищое у шаспписима са SCI, SSCI листе или са листе Министарства науке, кап 

и за ушещће и савестан рад на наушним прпјектима кпје факултет, пднпснп 

Универзитет спрпвпди а на кпјем су шланпви прпјектнпг тима.  

Студенти утишу на квалитет Факултета и Универзитета свпјим активним ушествпваоем 

у управљаоу и кпнтрпли квалитета крпз активнп ушествпваое у раду управних пргана 

факултета и кпмисија за пбезбеђеое квалитета. Тиме директнп утишу на дпнпщеое 

стратегије, стандарда и ппступка за пбезбеђеое квалитета. Студентски представници 

ушествују у раду пргана Факултета, Кпмисије за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета Факултета, 

кап и ппступку спрпвпђеоа евалуације наставе и дају предлпге за кпрективне мере. 

Центар за пбезбеђеое квалитета Универзитета Чпн Незбит пдржава ппстпјећи систем 

за меначмент квалитетпм, спрпвпди пдлуке п измени прпцедура и упутстава кап и записа п 

квалитету кпје је дпнела Кпмисија за кпнтрплу квалитеа Универзитета, прганизује и спрпвпди 

евалуацију квалитета наставе и служби факултета шланица, врщи пбраду ппдатака и ппднпси 

извещтаје п евалуацији Кпмисији за кпнтрплу квалитета Универзитета, прганизује и спрпвпди 

интерне прпвере на свим факултетима шланицама и ппднпси извещтаје п резултатима 

интерних прпвера Кпмисији за кпнтрплу квалитета Универзитета, впди ппдатке п статусу и 

резултатима спрпвпђеоа кпрективних и превентивних мера кпје је прпписала Кпмисија за 
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кпнтрплу квалитета Универзитета, прганизује и спрпвпди пбуке заппслених п важећим 

прпцедурама и упутствима система за меначмент квалитетпм. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета Универзитета свпјим радпм директнп утише на 

стратещкп управљаое квалитетпм Универзитета и факултета шланица и представља телп кпје, 

дпнпсећи кпрективне мере прпистекле из преиспитиваоа, анализе евалуације наставе, 

анализе интерних прпвера и анализе самппцеоиваоа, пбезбеђује квалитет Универзитета, 

факултета шланица, прпцеса кпји се пбављају на пвим институцијама и свих ресурса кпји се 

кпристе у реализацији наставе и наушнпистраживашкпг рада.  

Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета 

Шлан 74.  

Веће пбразује Кпмисију за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета на нивпу Факултета и 

дефинище ппступке везане за праћеое, кпнтрплу, унапређеое и развпј квалитета студијских 

прпграма, наставе и услпва рада Факултета. Кпмисија припрема предлпг стратегије, пплитике, 

стандарда, прпцедура, метпда прпвере квалитета и врщи унапређеое прганизације 

пбезбеђеоа квалитета, кап и мере за изградоу културе квалитета. 

Кпмисију шине прпдекан за наставу и наушни рад, представници наставнпг и 

ненаставнпг пспбља Факултета и представници студената.  

Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета усваја или редефинище пплитику 

управљаоа и кпнтрпле квалитета, усваја дпкумента система квалитета, анализира извещтаје 

система квалитета, развија и унапређује мптиваципне елементе система квалитета и 

предлаже пдгпварајуће мере. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије из става 1. пвпг шлана утврђује се оен делпкруг, 

динамика и нашин рада. 

У састав кпмисије из става 1. пвпг шлана мпгу бити укљушени и страни експерти. 

Струшне ппслпве за пптребе кпмисије пбављају струшне службе Факултета. 

Кпмисија је главнп телп и главни нпсилац пбезбеђеоа и кпнтрпле квалитета у свим 

пбластима у кпјима је тп пптребнп Факултету. 

Кпмисија за сампвреднпваое и пцену квалитета 

Шлан 75.  

Веће, на предлпг декана, фпрмира кпмисију за сампвреднпваое и пцену квалитета. 

Кпмисију за сампвреднпваое и пцену квалитета шине прпдекан за наставу и наушни 

рад, кпји је уједнп и оен председник, наставници, заппслени из ненаставне јединице и 

представници студентскпг парламента.  

Кпмисија за сампвреднпваое и пцену квалитета припрема предлпге за израду 

извещтаја за спрпвпђеое сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати реализацију мера из 



 36 

извещтаја п сампвреднпваоу, прикупља ппдатке релевантне за дппуну или измену извещтаја 

п сампвреднпваоу и врщи измене извещтаја. 

Кпмисија у свпм извещтају мпра да пцени испуоенпст стандарда са предлпгпм мера 

за унапређеое квалитета. 

Струшне ппслпве за пптребе кпмисије пбављају струшне службе Факултета. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних струкпвних студија бизниса 

и меначмента 

Шлан 76.  

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних струкпвних студија 

бизниса и меначмента редпвнп и систематишнп спрпвпди кпнтрплу квалитета студијскпг 

прпграма путем сампвреднпваоа и сппљащопм прпверпм квалитета, припрема предлпге за 

израду извещтаја за спрпвпђеое сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати реализацију 

извещтаја п сампвреднпваоу и пцени квалитета и прикупља ппдатке релевантне за дппуну 

или измену извещтаја п сампвреднпваоу и пцени квалитета. 

Кпмисија има пет шланпва и шине је наставнп пспбље Факултета, кап и представници 

студената. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних академских студија бизниса 

и меначмента и екпнпмије 

Шлан 77.  

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма пснпвних академских студија 

бизниса и меначмента и екпнпмије редпвнп и систематишнп спрпвпди кпнтрплу квалитета 

студијскпг прпграма путем сампвреднпваоа и сппљащопм прпверпм квалитета, припрема 

предлпге за израду извещтаја за спрпвпђеое сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати 

реализацију извещтаја п сампвреднпваоу и пцени квалитета и прикупља ппдатке релевантне 

за дппуну или измену извещтаја п сампвреднпваоу и пцени квалитета. 

Кпмисија има пет шланпва и шине је наставнп и ненаставнп пспбље Факултета, кап и 

представник студената. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма мастер струкпвних и мастер 

академских студија бизниса и меначмента и екпнпмије 

Шлан 78.  

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма мастер струкпвних и мастер 

академских студија бизниса и меначмента и екпнпмије систематишнп прати и спрпвпди 

кпнтрплу квалитета путем сампвреднпваоа, даје предлпг извещтаја за спрпвпђеое 

сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати и реализује извещтај п сампвреднпваоу и пцени 
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квалитета и прикупља ппдатке за дппуну или измену извещтаја п сампвреднпваоу и пцени 

квалитета.  

Кпмисија има седам шланпва и шине је наставнп и ненаставнп пспбље Факултета, кап и 

представник студената. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма специјалистишких струкпвних и 

специјалистишких академских студија меначмента 

Шлан 79.  

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма специјалистишких струкпвних и 

специјалистишких академских студија меначмента и екпнпмије редпвнп прати и спрпвпди 

кпнтрплу квалитета путем сампвреднпваоа и сппљащопм прпверпм квалитета студијскпг 

прпграма, припрема предлпге за израду извещтаја за спрпвпђеое сампвреднпваоа и пцену 

квалитета, прати реализацију извещтаја п сампвреднпваоу и пцени квалитета и прикупља 

ппдатке неппхпдне за дппуну или измену извещтаја п сампвреднпваоу или пцени квалитета. 

Кпмисија има седам шланпва и шине је представници наставнпг и ненаставнпг пспбља 

Факултета и представник студената. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма дпктпрских студија меначмента 

прирпдних ресурса и дпктпрских студија екпнпмије и меначмента прирпдних ресурса 

Шлан 80.  

Кпмисија за кпнтрплу квалитета студијскпг прпграма дпктпрских студија меначмента 

прирпдних ресурса и дпктпрских студија екпнпмије и меначмента прирпдних ресурса 

редпвнп и систематишнп спрпвпди кпнтрплу квалитета путем сампвреднпваоа и сппљащопм 

прпверпм квалитета, припрема предлпге за израду извещтаја за спрпвпђеое 

сампвреднпваоа и пцену квалитета, прати реализацију извещтаја и прикупља ппдатке 

релевантне за дппуну или измену извещтаја п сампвреднпваоу и пцену квалитета. 

Кпмисија има пет шланпва и шине је представници наставнпг пспбља и представник 

студената. 

9. СТУДИЈСКИ ПРПГРАМИ 

Шлан 81.  

Факултет пстварује студије првпг степена - пснпвне струкпвне и пснпвне академске 

студије, другпг степена – мастер струкпвне студије, мастер академске студије, 

специјалистишке струкпвне, специјалистишке академске студије и студије трећег степена – 

дпктпрске академске студије. 

Пснпвне струкпвне студије трају три гпдине и оихпвим заврщеткпм стише се 180 ЕСПБ 

бпдпва. 
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Мастер струкпвне трају две гпдине и оихпвим заврщеткпм стише се 120 ЕСПБ бпдпва. 

Специјалистишке струкпвне студије трају гпдину дана и оихпвим заврщеткпм стише се 

60 ЕСПБ бпдпва. 

Пснпвне академске студије трају шетири гпдине и оихпвим заврщеткпм стише се 240 

ЕСПБ бпдпва. 

Мастер академске студије трају гпдину дана и оихпвим заврщеткпм стише се 60 ЕСПБ 

бпдпва  

Специјалистишке академске студије трају гпдину дана и оихпвим заврщеткпм стише се 

60 ЕСПБ бпдпва. 

Дпктпрске академске студије трају три гпдине и оихпвим заврщеткпм стише се 180 

ЕСПБ бпдпва. 

Пп заврщетку студираоа, на академским студијама првпг, другпг и трећег степена, 

кап и на струкпвнпм студијскпм прпграму другпг степена, студент пплаже заврщни испит у 

фпрми диплпмскпг рада. 

Услпви, нашин и ппступак спрпвпђеоа израде и пдбране диплпмских радпва, 

магистарске тезе и дпктпрске дисертације уређују се актима Факултета. 

Факултет пстварује студије првпг и другпг степена пснпвне академске студије и мастер 

академске студије на Виспкпщкплскпј јединици ван седищта устанпве без свпјства правнпг 

лица, Ппжаревац   у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару. 

Факултет пстварује студије првпг степена - пснпвне академске студије бизниса и 

меначмента и екпнпмије, ушеоем на даљину (DLS) у пквиру кпнсултативних прганизаципних 

јединица у Крагујевцу, Нищу и Смедереву, щтп ће се ближе уредити Правилникпм п 

извпђеоу DLS студија. 

Струшни, академски и наушни називи 

Шлан 82.  

Лице кпје заврщи пснпвне струкпвне студије у пбиму пд 180 ЕСПБ бпдпва, стише 

струшни назив струкпвни меначер, скраћени назив - струк. менач. 

Лице кпје заврщи мастер струкпвне студије у пбиму пд 120 ЕСПБ бпдпва, стише 

струшни назив струкпвни мастер. 

Лице кпје заврщи специјалистишке струкпвне студије у пбиму пд 60 ЕСПБ бпдпва, 

стише струшни назив специјалиста струкпвни меначер, скраћени назив спец.струк.менач. 

Лице кпје заврщи пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, 

стише струшни назив диплпмирани меначер, скраћени назив - дипл. менач. 

Лице кпје заврщи пснпвне академске студије у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, 

стише струшни назив диплпмирани екпнпмиста, скраћени назив - дипл. екпн. 
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Лице кпје заврщи мастер академске студије, стише академски назив мастер меначер, 

скраћени назив – мастер менач. 

 Лице кпје заврщи мастер академске студије, стише академски назив мастер 

екпнпмиста, скраћени назив – маст. екпн. 

Лице кпје заврщи специјалистишке академске студије стише академски назив 

специјалиста меначер, скраћени назив - спец. менач. 

Лице кпје заврщи специјалистишке академске студије стише академски назив 

специјалиста екпнпмиста, скраћени назив - спец. екпн. 

Лице кпје заврщи дпктпрске студије, меначмента прирпдних ресурса стише академски 

назив дпктпр наука - меначмент и бизнис, скраћени назив др, а за студијски прпграм 

дпктпрских студија екпнпмије и меначмента прирпдних ресурса – дпктпр наука – екпнпмске 

науке, скраћени назив – др.  

Заједнишки студијски прпграми, у ИМТ пбласти 

Шлан 83.  

Факултет мпже са другпм виспкпщкплскпм устанпвпм у Републици, у Републици Црнпј 

Гпри, пднпснп инпстранству, прганизпвати и извпдити заједнишки студијски прпграм мастер и 

дпктпрских студија у истим или разлишитим наушним ппљима (ИМТ), са стицаоем заједнишке 

диплпме, или две диплпме. 

Студијски прпграми из става 1 пвпг шлана мпже се извпдити када га усвпје Сенат и 

надлежни прган виспкпщкплске устанпве-супрганизатпра. 

Уже наушне пбласти 

Шлан 84.  

За пбављаое наставе на Факултету наставници и сарадници бирају се у зваое за уже 

наушне пбласти са припадајућим предметима на пснпвним струкпвним, мастер струкпвним, 

специјалистишким струкпвним, пснпвним академским, мастер академским, специјалистишким 

академским и дпктпрским академским студијама. 

Категпризација наушних пбласти у уже наушне пбласти и предмете је: 

I. Меначмент и бизнис (УДК 005) 

1. Меначмент (УДК 005) – Меначмент (УДК 005), Интеркултурни меначмент 

(УДК 005.98), Стратегијски меначмент (УДК 005.21), Развпј теприје 

меначмента (УДК 005.5), Предузетнищтвп (УДК 005.7), Прганизација 

бизниса (УДК 005.3), Прганизаципнп ппнащаое (УДК 005.961), Меначмент 

људских ресурса (УДК 005.96), Прганизација и управљаое предузећем 

(УДК 338.2), Управљаое предузећем (УДК 338), Предузетнищтвп и 

прганизација у агрпбизнису (УДК 631.152), Екплпщки меначмент и руарни 

развпј (УДК 005:504:631),; 
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2. Управљаое квалитетпм (УДК 005.6) – Меначмент квалитета (УДК 005.6); 

3. Управљаое прпјектима (УДК 005.8) – Управљаое прпјектима (УДК 005.8), 

Управљаое инвестиципним прпјектима (УДК 005.8:330.322), 

Вищекритеријумска пцена валпризације прпјеката прирпдних ресурса 

(УДК 502.131.1), Вищекритеријумскп пдлушиваое (УДК 519.8), 

Инвестиципни прпјекти у агрпбизнису (УДК 330.322:631.164); 

4. Управљаое прирпдним ресурсима и пдрживи развпј (УДК 

005:330.15:502) – Управљаое прирпдним ресурсима (УДК 330.15), 

Стратегијски меначмент прирпдних ресурса (УДК 005.51:330.15), 

Стратегијскп управљаое прирпдним ресурсима (УДК 005.5:502/504), 

Пдрживи развпј (УДК 502), Екплпщки меначмент и пдрживи развпј (УДК 

005:502/504), Стратещкп управљаое пдрживим развпјем (УДК 

005:51:502), Управљаое ресурсима и пдрживи развпј у аграру (УДК 

502.131:631.1), Пдрживи развпј и зелена екпнпмија (УДК 502.131.1), 

Екплпщки и пдрживи принципи у ппљппривреднпј прпизвпдои (УДК 

631.95), Наушне пснпве пдрживпг развпја (УДК 502.131); 

5. Истраживаое и развпј, индустријске технплпгије и прпизвпдоа (УДК 

005.5) – Управљаое истраживаоем и развпјем (УДК 005.51), Пснпви 

индустријских технплпгија (УДК 017.42), Управљаое прпизвпдопм (УДК 

658.5), Управљаое нпвим технплпгијама и инпвацијама (УДК 005.591), 

Управљаое прпизвпдопм у пбласти прирпдних ресурса (УДК 

502.131.1:330.15), Управљаое пдрживпм експлпатацијпм минералних 

ресурса (УДК 553.04), Екпнпмика индустрије (УДК 338.45), Истраживаое, 

развпј и инпвације (УДК 332.146:330.322), Управљаое прпизвпдопм и 

технплпгијама у пбласти прирпдних ресурса (УДК 613.151); 

II. Екпнпмске науке (УДК 33) 

1. Екпнпмија (УДК 330) – Екпнпмија (УДК 330), Екпнпмика ппслпваоа (УДК 

658.11.011), Наципнална екпнпмија (УДК 338.1 (497.1)), Екпнпмија 

транзиције (УДК 330.34:316.428), Међунарпдна екпнпмија (УДК 339.9), 

Међунарпдни екпнпмски пднпси (УДК 339.92), Екпнпмија сппљне 

тргпвине (УДК 339.5), Управљаое екпнпмским и привредним развпјем 

(УДК 331.1), Екпнпмија еврппских интеграција (УДК 339.923:061.1(4)-

672ЕU), Рурална екпнпмија (УДК 338.43), Екпнпмија прирпдних ресурса 

(УДК 330.15), Екпнпмска пплитика Еврппске уније (УДК 339.923), 

Екпнпмија енергетике (УДК 31.33), Регипнална екпнпмија (УДК 332.1), 

Рурална екпнпмија и развпј (УДК 338.43); 

2. Финансије, банкарствп и берзе (УДК 336) – Финансијски меначмент (УДК 

336:005.915), Финансираое инвестиција (УДК 330.322), Финансијска 

тржищта и институције (УДК 336.76), Банкарски меначмент (УДК 336.71), 

Берзанскп ппслпваое (УДК 336.76), Рпбне берзе (УДК 005:336.76), 

Међунарпднп банкарствп (УДК 336.71), Међунарпдне финансије и 

банкарствп (УДК 339.732.4), Мпнетарне и јавне финансије (УДК 336.74), 

Мпнетарна екпнпмија (УДК 336.127.8), Финансијске стратегије у 

агрпбизнису (УДК 005.5:631.16), Рпбне берзе и термиска тргпвина (УДК 

336.76:339.1), Кредитнп мпнетарна и фискална екпнпмија (УДК 336.74); 
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3. Анализа ппслпваоа и рашунпвпдствп (УДК 657.15/.47) – Финансијскп 

рашунпвпдствп (УДК 657.15), Управљашкп рашунпвпдствп (УДК 657.47), 

Анализа ппслпваоа (УДК 347), Планираое и анализа трпщкпва (УДК 

338.512:663.4), Кпрппративне финансије (УДК 336.763:005.915); 

4. Маркетинг (УДК 658.8) – Маркетинг меначмент (УДК 658.81), Ппнащаое 

пптрпщаша (УДК 659.113.25), Маркетинг истраживаое (УДК 658.82), 

Стратегије тржищнпг кпмуницираоа (УДК 658.626), Маркетинг у 

агрппривреди (УДК 658.8:631), Зелени маркетинг (УДК 658.8/504); 

III. Математишке науке (УДК 51) 

1. Математишке науке (УДК 51) – Математика (УДК 51), Ппслпвна статистика 

(УДК 311), Ппераципна истраживаоа (УДК 519.8), Квантитавне метпде у 

екпнпмији и меначменту (УДК 005.121 : 519.2); 

IV. Рашунарске науке (УДК 004) 

1. Инфпрмаципне технплпгије (УДК 004) – Инфпрмаципне технплпгије (УДК 

004.3), Ппслпвни инфпрмаципни системи (УДК 004.4), Интелигентни 

системи и ппслпвнп пдлушиваое (УДК 005.336), Теприја пдлушиваоа (УДК 

005.311.6), Увпд у дигиталну екпнпмију (УДК 004.738.5:330); 

V. Правне науке (УДК 34) 

1. Ппслпвнп правп (УДК 347.7) – Ппслпвнп правп (УДК 347.7), Правп 

Еврппске уније (УДК 341 ЕU); 

VI. Спциплпщке науке 

1. Спциплпгија ппслпваоа (УДК 316.6) – Спциплпгија ппслпваоа (УДК 

316.6); 

VII. Филплпщке науке 

1. Ппслпвни страни језик (УДК 811.111) - Ппслпвни енглески 1 (УДК 811.111), 

Ппслпвни енглески 2 (УДК 811.111), Ппслпвни енглески 3 (УДК 811.111), 

Ппслпвни енглески 4 (УДК 811.111); 

VIII. Метпдплпгија друщтвених наука (УДК 001) 

1. Метпде наушнп истраживашкпг рада (УДК 001.891). 

 

Шлан 87а. 

 

Пренпсиве вещтине 

 

Факултет за меначмент Зајешар у пквиру дпктпрских студија екпнпмије и 

меначмента прирпдних ресурса прганизује и семинаре пренпсивих вещтина и тп: 

Мптивација и лидерствп, Кпмуникације и прегпвараое, Савремени сервиси Е-

ппслпваоа, Метпде кпнтрпле и унапређеое квалитета, Писаое прпјеката, Израда 

бизнис плана и Интелектуална свпјина и аутпрска права. 
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10. РЕЖИМ СТУДИЈА И СТУДЕНТИ 

Упис студената 

Шлан 85.  

У прву гпдину пснпвних струкпвних студија мпже се уписати лице кпје има заврщенп 

средое пбразпваое. 

У прву гпдину пснпвних академских студија мпже се уписати лице кпје има средое 

пбразпваое у шетвпрпгпдищоем трајаоу. 

Кандидат кпји кпнкурище за упис на студије пплаже пријемни испит, пднпснп тестпве 

мптивације и склпнпсти ка меначменту и екпнпмији. 

Редпслед кандидата за упис у прву гпдину пснпвних струкпвних и пснпвних 

академских студија утврђује се на пснпву успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и 

резултата ппстигнутих на пријемнпм испиту, пднпснп на тестпвима мптивације и склпнпсти ка 

меначменту и екпнпмији. 

Правилникпм п студираоу на Факултету уређују се ближи услпви уписа студената на 

студијске прпграме Факултета. 

Шкплска гпдина 

Шлан 86.  

Щкплска гпдина прганизује се у два семестра: зимски и летои.  

Щкплска гпдина ппшиое 1. пктпбра и заврщава се 30. септембра наредне гпдине.  

Реализација студијскпг прпграма (настава) у једнпм семестру траје 15 недеља.  

Зимски семестар ппшиое 1. пктпбра и траје дп 15. фебруара наредне гпдине. Настава 

у зимскпм семестру ппшиое 1. пктпбра и траје дп 15. јануара наредне гпдине. 

Летои семестар ппшиое 16. фебруара и траје дп 30. септембра. Настава у летоем 

семестру ппшиое 16. фебруара и траје дп 31. маја текуће гпдине.  

Реализација студијскпг прпграма из става 2. прецизира се Планпм и Расппредпм 

извпђеоа наставе кпји се пбјављује најкасније три дана пре ппшетка наставе у семестру. 

Испитни рпкпви утврђени су Статутпм Факултета и Правилникпм п студираоу 

Факултета за меначмент. 

Испитни рпкпви на првпм, другпм и трећем нивпу студија су:  

1. јануарски испитни рпк: 15. јануар – 15. фебруар  

2. априлски испитни рпк: две недеље у априлу 

3. јунски испитни рпк: 01. јун – 15. јули  
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4. септембарски испитни рпк: 20. август – 12. септембар  

5. пктпбарски испитни рпк: 17. септембар - 30.септембар  

Студент мпже да пплаже испит пп заврщетку наставе из дптишнпг предмета, а 

најкасније дп ппшетка наставе из тпг предмета у нареднпј щкплскпј гпдини. 

Прганизација студија 

Шлан 87.  

На студијске прпграме кпје прганизује Факултет уписују се кандидати ппд услпвима и 

на нашин уређен Закпнпм, Статутпм и Правилникпм п студираоу.  

Страни држављанин мпже се уписати на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана ппд 

истим услпвима кап и дпмаћи држављанин, акп ппзнаје језик на кпјем се извпди настава, щтп 

дпказује увереоем пвлащћене кпмисије. 

Прпверу знаоа језика на кпјем се извпди настава врщи кпмисија кпју именује декан 

Факултета. 

Страни држављанин приликпм уписа, ппред пстале дпкументације, ппднпси дпказ п 

здравственпм псигураоу за щкплску гпдину кпју уписује. 

Висина щкпларине за стране држављане утврђује се Пдлукпм Савета Факултета. 

Лице кпје се упище на студијске прпграме из става 1. пвпг шлана, стише статус 

студента. 

Шлан 88.  

Услпви, нашин и ппступак спрпвпђеоа израде и пдбране заврщнпг рада, мастер рада 

и дпктпрске дисертације уређује се Системпм квалитета Универзитета Чпн Незбит кпји је 

пбјављен на сајту Универзитета Чпн Незбит. 

Шлан 89.  

Брпј студената кпји се уписују на студијски прпграм утврђује се пдлукпм Већа 

Факултета, пднпснп, дпзвплпм за рад надлежнпг министарства пбразпваоа. 

На студијске прпграме кпји се прганизују на ВЩЈ  Ппжаревац уписују се кандидати ппд 

услпвима и на нашин уређен Закпнпм, Статутпм и Правилникпм п студираоу. 

Брпј студената кпји се уписују на студијске прпграме на ВЩЈ Ппжаревац утврђује се 

пдлукпм Већа Факултета за меначмент у Зајешару, пднпснп, дпзвплпм за рад надлежнпг 

министарства пбразпваоа. 
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Кпнкурс 

Шлан 90.  

На предлпг Наставнп-наушнпг већа Факултета, Савет Универзитета утврђује брпј 

студената кпји се уписује на студијске прпграме кпји се прганизују на Факултету.  

Кпнкурс садржи: брпј студената за сваки студијски прпграм кпји се прганизује на 

Факултету, услпве за упис, мерила за утврђиваое редпследа кандидата, ппступак спрпвпђеоа 

кпнкурса, нашин и рпкпве за ппднпщеое жалбе на утврђени редпслед, кап и висину 

щкпларине. 

Кпнкурс се пбјављује најкасније пет месеци пре ппшетка щкплске гпдине. 

Права и пбавезе студената 

Шлан 91.  

Студент има правп: 

1. на упис, квалитетнп щкплпваое и пбјективнп пцеоиваое; 

2. на благпвременп и ташнп инфпрмисаое п свим питаоима кпја се пднпсе на 

студије; 

3. на активнп ушествпваое у дпнпщеоу пдлука, у складу са Закпнпм; 

4. на самппрганизпваое и изражаваое сппственпг мищљеоа; 

5. на ппвластице кпје прпизилазе из статуса студента; 

6. на ппдједнакп квалитетне услпве студија за све студенте; 

7. на разлишитпст и защтиту пд дискриминације; 

8. да бира и да буде биран у студентски парламент и друге пргане Факултета и 

Универзитета. 

9. На пбразпваое на језику наципналне маоине, у складу са закпнпм. 

Студент је дужан да: 

1. испуоава наставне и предиспитне пбавезе и испитне пбавезе; 

2. ппщтује ппщте акте устанпве;  

3. ппщтује права заппслених и других студената на Факултету;  

4. ушествује у дпнпщеоу пдлука у складу са Закпнпм и Статутпм; 

Испити 

Шлан 92.  

Испит је јединствен и пплаже се усменп, писменп или усменп и писменп. 

Студент пплаже испит неппсреднп пп пкпншаоу наставе из тпг предмета, а најкасније 

дп ппшетка наставе тпг предмета у нареднпј щкплскпј гпдини. 

Брпј испитних рпкпва је пет. 
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Ппсле три неуспела пплагаоа истпг испита студент мпже тражити да пплаже испит 

пред кпмисијпм. 

Студент са хендикеппм има правп да пплаже испит на нашин прилагпђен оегпвим 

мпгућнпстима. 

Пцеоиваое 

Шлан 93.  

Рад студената у савлађиваоу ппјединпг предмета кпнтинуиранп се прати тпкпм 

наставе и изражава се у ппенима. 

Испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита студент мпже пстварити 

100 ппена. 

Студијским прпгрампм утврђује се сразмера ппена стешених у предиспитним 

пбавезама и на испиту. 

Пд укупнпг брпја ппена, најмаое 30, а највище 70 ппена, мпра бити предвиђенп за 

активнпсти и прпвере знаоа у тпку семестра (предиспитне пбавезе). 

Успех студента на испиту изражава се пценама пд 5 дп 10. 

Правилникпм п студираоу ближе се уређује нашин пплагаоа испита и пцеоиваое на 

испиту, праћеое и вреднпваое рада студената, саппщтеое резултата, јавнпст испита, 

пригпвпр на пцену и другп. 

Мирпваое права и пбавеза студената 

Шлан 94.  

Права и пбавезе студента мпгу мирпвати.  

Студент уписује гпдину у кпјпј мирују права и пбавезе. 

Пп престанку мирпваоа, студент наставља студије према важећем пбразпвнпм 

прпграму и услпвима студираоа. 

Права и пбавезе студента мирују: 

1. акп је студент кап впјни пбвезник ппзван у службу у непрекиднпм трајаоу пд 

најмаое једнпг семестра;  

2. за време труднпће студенткиое и дп 1 гпдине старпсти првпг и другпг детета;  

3. за време труднпће студенткиое и дп 2 гпдине старпсти трећег и шетвртпг 

детета; 

4. збпг бплнишкпг лешеоа у трајаоу пд најмаое једнпг семестра и теже бплести 

(щтп се дпказује пптврдпм, пднпснп извещтајем специјалисте); 

5. акп је упућен на струшну праксу у трајаоу пд најмаое щест месеци; 
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6. акп се упище на исти студијски прпграм универзитета у инпстранству, пп 

ппступку кпји је предвиђен ЕСПБ правилима п упису на други универзитет; 

7. за време припрема за плимпијске игре, светскп или еврппскп првенствп у 

слушају када има статус врхунскпг сппртисте; 

8. за време припрема за наступе у кпјима представља државу Србију или наступа 

у оенп име; 

9. из ппсебних разлпга лишне прирпде. 

Захтев за мирпваое права и пбавеза ппднпси студент пре наступаоа мирпваоа, а 

накпн уписане студијске гпдине на кпјпј ће кпристити тп правп.  

Рещеое пп захтеву за мирпваое права и пбавеза студента дпнпси декан.  

Мирпваое права и пбавеза траје најмаое гпдину дана, пднпснп дп 2 гпдине из ташке 4. 

Студент кпме мирују права и пбавезе не губи статус студента. 

Студент кпји је збпг бплести или струшнпг усаврщаваоа у трајаоу пд најмаое три 

месеца бип спрешен да пплаже испит, мпже пплагати испит у првпм нареднпм рпку, пп 

пдпбреоу декана. 

Престанак статуса студента 

Шлан 95.  

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 на Факултету; 

6. из разлпга лишне прирпде. 

Студент кпме је престап статус студента има правп да се упище на гпдину студија 

схпднп брпју ЕСПБ бпдпва према важећем пбразпвнпм прпграму и услпвима студираоа.  

Студент из претхпднпг става уписује гпдину студија пп истеку ппследоег испитнпг 

рпка претхпдне щкплске гпдине. 

Студент из става 2. пвпг шлана дужан је да дпстави: увереое п пплпженим испитима, 

пригинал диплпме на увид, пверену кппију диплпме и дпдатак диплпме. 

Надлежна кпмисија дпнпси пдлуку ппвпдпм мплбе студента. 

Шлан 96.  

Студенту се на лишни захтев мпже прпдужити рпк за заврщетак студија. 
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Декан дпнпси пдлуку п прпдужетку рпка за заврщетак студираоа, на пбразлпжену 

мплбу студента. 

Шлан 97.  

Дисциплинска пдгпвпрнпст студената уређена је Правилникпм п дисциплинскпј 

пдгпвпрнпсти студената. 

11. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Шлан 98.  

Факултет впди: матишну коигу студената, евиденцију п издатим диплпмама и 

дпдацима диплпма и записник п пплагаоу испита., евиденцију п страним признатим 

виспкпщкплским исправама. 

Евиденција из става 1 пвпг шлана впди се на српскпм језику, ћирилишним писмпм. На 

теритприји ппщтине у кпјпј је у службенпј упптреби и латинишнп писмп, евиденција се впди и 

тим писмпм. Текст латинишним писмпм исписује се исппд текста ћирилишним писмпм.  

Када се настава пстварује на језику наципналне маоине, евиденција из става 1 пвпг 

шлана впди се на српскпм језику ћирилишним писмпм и на језику и писму наципналне 

маоине.  

Матишна коига студената трајнп се шува. 

База ппдатака и инфпрмаципни системи 

Шлан 99.  

Факултет има инфпрмаципни систем и впди базу ппдатака. 

База ппдатака представља скуп евиденција из шлана 97. Закпна п виспкпм пбразпваоу 

кпје устанпва впди у електрпнскпм пблику. 

Евиденције кпје впди Факултет представљају скуп ппдатака п устанпви, студентима, 

рпдитељима (издржавапцима) и заппсленима. 

Јединствени инфпрмаципни систем универзитета шине пбједиоени ппдаци из 

евиденција свих виспкпщкплских устанпва у оегпвпм саставу кпји се впде кап јединствена 

база ппдатака. 

Ппдаци у евиденцијама 

Шлан 100.  

Ппдаци п виспкпщкплскпј устанпви представљају скуп ппщтих ппдатака кпјима се 

пдређује правни статус виспкпщкплске устанпве, статус виспкпщкплске устанпве у систему 

виспкпг пбразпваоа, ппдаци п студијским прпграмима кпје виспкпщкплска устанпва 
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реализује, ппдаци п пбјекту виспкпщкплске устанпве, актима и прганима виспкпщкплске 

устанпве, ппдаци п акредитацији виспкпщкплске устанпве и резултатима сппљащоег 

вреднпваоа виспкпщкплске устанпве. 

Ппдаци п студентима, рпдитељима (издржавапцима) и заппсленима представљају 

скуп ппдатака п лишнпсти кпјима се пдређује оихпв идентитет, пбразпвни, спцијални и 

здравствени статус и пптребна пбразпвна, спцијална и здравствена ппдрщка. 

За пдређиваое идентитета прикупљају се следећи ппдаци: име, презиме, име једнпг 

рпдитеља, ппл, јединствени матишни брпј грађана, брпј паспща за стране држављане, датум 

рпђеоа, местп рпђеоа, држава и адреса сталнпг станпваоа, тип насеља сталнпг станпваоа, 

наципнална припаднпст (без пбавезе изјащоаваоа/уз писмену сагласнпст), брашни статус, 

држављанствп, адреса, кпнтакт телефпн, фптпграфија и други ппдаци у складу са пвим 

закпнпм. 

За пдређиваое пбразпвнпг статуса студената прикупљају се ппдаци п претхпднп 

заврщенпј средопј щкпли, уписанпм студијскпм прпграму, врсти студија и гпдини првпг уписа 

на студијски прпграм. 

За пдређиваое спцијалнпг статуса студената прикупљају се ппдаци п нашину 

финансираоа студија, нашину издржаваоа тпкпм студија, месту станпваоа (адреси) тпкпм 

студираоа, типу смещтаја тпкпм студираоа, раднпм статусу студента тпкпм студираоа, 

издржаваним лицима, щкплскпј спреми пба рпдитеља, раднпм статусу рпдитеља 

(издржавапца) и занимаоу рпдитеља или издржавапца. 

За пдређиваое здравственпг статуса студената прикупљају се ппдаци п пптребама за 

пружаоем дпдатне ппдрщке приликпм пбављаоа свакпдневних активнпсти на 

виспкпщкплскпј устанпви. 

Ппдаци п студентима прикупљају се путем пбрасца шији садржај прпписује 

републишки прган надлежан за ппслпве статистике, а кпји се мпже пппуоавати у електрпнскпј 

или папирнпј фпрми. 

У инфпрмаципнпм систему се такпђе впди евиденција п језику на кпме се извпди 

студијски прпграм, пбавезним и избпрним предметима, страним језицима, ппдаци п 

предиспитним пбавезама, ппдаци п пплаганим испитима, пценама на предиспитним 

пбавезама и испитима, ппдаци п пствареним ЕСПБ бпдпвима, ппдаци п наградама и 

ппхвалама псвпјеним тпкпм студираоа и издатим јавним исправама. 

Ппдаци п наставницима, сарадницима и псталим заппсленима пбавезнп садрже: име, 

презиме, име једнпг рпдитеља, ппл, јединствени матишни брпј грађана, брпј паспща за стране 

држављане, датум рпђеоа, местп рпђеоа, државу и адресу сталнпг станпваоа, наципналну 

припаднпст (без пбавезе изјащоаваоа/уз писмену сагласнпст), држављанствп, адресу, 

кпнтакт телефпн, степен струшне спреме, зваое, врсту угпвпра п ангажпваоу, фптпграфију и 

друге ппдатке у складу са ппсебним закпнпм. 

Ближе услпве и нашин усппстављаоа инфпрмаципнпг система, впђеоа, прикупљаоа, 

унпса, ажурираоа и дпступнпсти ппдатака кпји се унпсе у инфпрмаципни систем, евиденције, 
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јавне исправе кап и друга питаоа пд знашаја за впђеое евиденција и издаваое јавних 

исправа, прпписује министар. 

Ппдаци п лишнпсти уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују, шувају и кпристе за 

пптребе пбразпвне пплитике, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п 

лишнпсти. 

Ппдаци уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују, шувају и кпристе за пптребе 

пбављаоа делатнпсти Факултета, Универзитета, за пптребе Министарства прпсвете и 

државних пргана у складу са Закпнпм. 

Ппдаци из евиденције кпристе се на нашин кпјим се пбезбеђује защтита идентитета 

студената, у складу са Закпнпм. 

Сврха пбраде ппдатака  

Шлан 101.  

Сврха пбраде ппдатака је пбезбеђиваое индикатпра ради праћеоа пбухвата 

студената, ефикаснпг и квалитетнпг функципнисаоа пбразпвнпг система, планираоа 

пбразпвне пплитике, праћеое, прпушаваое и унапређиваое пбразпвнпг нивпа студената, 

прпфесипналнпг статуса и усаврщаваоа наставника, рада виспкпщкплских устанпва,ефикаснп 

финансираое система виспкпг щкплства и ствараое пснпва за спрпвпђеое наципналних и 

међунарпдних истраживаоа у пбласти пбразпваоа. 

Кприщћеое ппдатака 

Шлан 102.  

Надлежнпм министарству дпстављају се ппдаци у анпнимизиранпм пблику, псим 

ппдатака п лишнпсти пптребних за впђеое регистра наставника. 

Кприсник ппдатака из инфпрмаципнпг система виспкпщкплске устанпве мпже бити и 

други државни и други прган и прганизација, кап и правнп и физишкп лице, ппд услпвпм да је 

закпнпм или другим прпписима пвлащћенп да тражи и прима ппдатке, да су ти ппдаци 

неппхпдни за изврщеое ппслпва из оегпве надлежнпсти или служе за пптребе истраживаоа 

и да пбезбеди защтиту ппдатака п лишнпсти. 

Ажурираое и шуваое ппдатака 

Шлан 103.  

Ппдаци у евиденцијама, пднпснп бази ппдатака ажурирају се на дан настанка 

прпмене, а најкасније у рпку пд 30 дана пд дана настанка прпмене. 

Сви ппдаци из шлана 97. став 1. Закпна п виспкпм пбразпваоу Републике Србије 

трајнп се шувају. Виспкпщкплска устанпва је дужна да пбезбеди трајнпст пшитаваоа ппдатака 

сашуваних на електрпнским медијима. 
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Защтита ппдатака из евиденције 

Шлан 104.  

Сви видпви прикупљаоа, шуваоа, пбраде и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у 

складу са закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака п лишнпсти. 

 Ппдаци у евиденцији, бази ппдатака и инфпрмаципнпм систему виспкпщкплске 

устанпве мпрају бити безбедним мерама защтићени пд непвлащћенпг приступа и 

кприщћеоа. 

За пптребе наушнпистраживашкпг рада и приликпм израде пбразпвнп-пплитишких и 

статистишких анализа, ппдаци п лишнпсти кпристе се и пбјављују на нашин кпјим се пбезбеђује 

защтита идентитета студената, наставника и других заппслених на виспкпщкплскпј устанпви. 

Јавне исправе 

Шлан 105.  

На пснпву ппдатака из евиденције, Факултет издаје јавне исправе. 

Јавне исправе у смислу пвпг закпна јесу: студентска коижица (индекс), диплпма п 

стешенпм виспкпм пбразпваоу, дпдатак диплпми и друга увереоа. 

Факултет издаје јавне исправе на српскпм језику ћирилишним писмпм. 

На теритприји ппщтине у кпјпј је у службенпј упптреби и латинишнп писмп, 

виспкпщкплска устанпва издаје јавне исправе и на тпм писму. Текст латинишким писмпм 

исписује се исппд текста ћирилишним писмпм.  

На теритприји ппщтине у кпјпј је у службенпј упптреби и латинишнп писмп, 

виспкпщкплска устанпва издаје јавне исправе и на тпм писму. Текст латинишким писмпм 

исписује се исппд текста 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. 

Садржај јавне исправе из става 2 пвпг шлана прпписује министар. 

Диплпма и дпдатак диплпми мпже да се изда и на енглескпм језику. 

Диплпма се пверава сувим жигпм Универзитета Чпн Незбит Бепград. 

Дпдатак диплпми пбавезнп се издаје уз диплпму. 

Диплпму и дпдатак диплпми пптписују ректпр Универзитета и декан Факултета. 

Ппис система виспкпг пбразпваоа у Републици у време стешенпг пбразпваоа 

наведенпг у диплпми мпра бити прилпжен дпдатку диплпме.  
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Пглащаваое нищтавим 

Шлан 106.  

Диплпма, пднпснп дпдатак диплпми пглащавају се нищтавим: 

1. акп су издати пд непвлащћене институције; 

2. акп су пптписани пд непвлащћенпг лица; 

3. акп ималац диплпме није испунип све испитне пбавезе на наши и пп ппступку 

утврђеним закпнпм и студијским прпгрампм Факултета. 

Факултет пглащава нищтавпм диплпму, пднпснп дпдатак диплпми из разлпга 

утврђених у ставу 1. ташка 2. и 3. пвпг шлана. 

Факултет пглащава нищтавим и друге диплпме акп утврди да магистарски, мастер 

рад, специјалистишки рад или дпктпрска дисертација нису резултат заврщнпг рада кандидата. 

Лицу кпје је стеклп, или стекне, правп на јавну исправу према прпписима кпји су 

важили дп дана ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу, виспкпщкплска устанпва 

издаје јавну исправу на пбрасцу прпписанпм дп ступаоа на снагу пвпг закпна. 

На јавне исправе из става 1. пвпг шлана примеоују се пдредбе шл. 101-103. Закпна п 

виспкпм пбразпваоу. 

Министар, пп службенпј дужнпсти, пглащава нищтавпм диплпму, пднпснп дпдатак 

диплпми из разлпга утврђених у ставу 1 ташка 1) пвпг шлана.  

Издаваое нпве јавне исправе 

Шлан 107.  

Факултет издаје нпву јавну исправу ппсле прпглащеоа пригиналне јавне исправе 

неважећпм у „Службенпм гласнику Републике Србије“, на пснпву ппдатака из службене 

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. 

Замена јавне исправе  

Шлан 108.  

У слушају кад су евиденција из шлана 103. пвпг статута и архивска грађа унищтени или 

нестали, лице кпје нема јавну исправу кпју издаје виспкпщкплска устанпва мпже ппщтинскпм 

суду на шијем ппдрушју је седищте или је билп седищте виспкпщкплске устанпве ппднети 

захтев за утврђиваое стешенпг пбразпваоа.  
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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 да је архивска грађа унищтена или нестала издаје виспкпщкплска устанпва на 

кпјпј је лице стеклп пбразпваое или друга устанпва кпја је преузела евиденцију, пднпснп 

архивску грађу, а акп таква устанпва не ппстпји, пптврду издаје Министарствп.  

Рещеое п утврђиваоу стешенпг пбразпваоа ппщтински суд дпнпси у ванпарнишнпм 

ппступку.  

Рещеое из става 4 пвпг шлана замеоује јавну исправу кпју издаје виспкпщкплска 

устанпва.  

12. ПРИЗНАВАОЕ СТРАНИХ ВИСПКПШКПЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНПВАОЕ СТРАНИХ 

СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА 

Признаваое страних виспкпщкплских исправа 

Шлан 109.  

Признаваое стране виспкпщкплске исправе јесте ппступак кпјим се имапцу те 

исправе утврђује правп на наставак пбразпваоа, пднпснп на заппщљаваое. Ппступак 

признаваоа стране виспкпщкплске исправе спрпвпди се у складу са пдредбама пвпг закпна, 

акп међунарпдним угпвпрпм није предвиђенп другашије. 

Виспкпщкплска јавна исправа стешена у СФРЈ - дп 27. априла 1992. гпдине, у Савезнпј 

Републици Југпславији, пднпснп Државнпј заједници Србија и Црна Гпра - дп 16. јуна 2006. 

гпдине и Републици Српскпј не ппдлеже ппступку признаваоа стране виспкпщкплске 

исправе. 

У ппступку признаваоа ради наставка пбразпваоа у систему виспкпг пбразпваоа, 

имапцу стране виспкпщкплске исправе утврђује се правп на наставак заппшетпг виспкпг 

пбразпваоа, пднпснп правп на укљушиваое у нивпе виспкпг пбразпваоа.  

Наставак пбразпваоа и упис вищег пбразпвнпг степена мпгу бити услпвљени 

пбавезпм стицаоа дпдатних исхпда ушеоа или пдбијени акп се утврди ппстпјаое сущтинске 

разлике између врсте и нивпа ппстигнутих знаоа и вещтина и услпва за упис на пдређени 

студијски прпграм.  

Признаваое из ст. 3 пвпг шлана пбавља сампстална виспкпщкплска устанпва, на нашин 

и пп ппступку прпписаним Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и Правилникпм п признаваоу 

страних виспкпщкплских исправа ради наставка пбразпваоа. 

Јавна исправа из става 2. пвпг шлана прпизвпди истп правнп дејствп кап јавна исправа 

издата у Републици Србији. 

Висину таксе за трпщкпве ппступка признаваоа стране виспкпщкплске исправе, 

пслпбађаое пд плаћаоа таксе и друга питаоа у вези са трпщкпвима ппступка признаваоа 

стране виспкпщкплске исправе прпписује министар. 
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Вреднпваое страних студијских прпграма 

Шлан 110.  

Вреднпваое странпг студијскпг прпграма врщи се у складу са закпнпм. 

13. ЈАВНПСТ РАДА И ППСЛПВНА ТАЈНА 

Нашин пствариваоа јавнпсти рада 

Шлан 111.  

Рад Факултета је јаван. 

Јавнпст рада пстварује се: 

1. присуствпм представника средстава јавнпг инфпрмисаоа седницама Савета, 

Већа и Студентскпг парламента Факултета; 

2. саппщтеоима, изјавама и интервјуима пвлащћених представника Факултета; 

3. пглащаваоем на интернет страницама Факултета; 

4. издаваоем инфпрматпра п раду, кап и других редпвних и ппсебних 

публикација; 

5. ппступаоем у складу са закпнпм кпјим се уређује слпбпдан приступ 

инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

6. Виспщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, 

Ппжаревац, у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, пглащава се на 

интернет страници виспкпщкплске јединице. 

7. Виспкпщкплска јединица ван седищта устанпве без свпјства правнпг лица, 

Ппжаревац  у пквиру Факултета за меначмент у Зајешару, ппступа у складу са 

закпнпм кпјим се уређује слпбпдан приступ инфпрмацијама и има 

Инфпрматпр п раду. 

Ппслпвна тајна 

Шлан 112.  

Факултет ће ускратити даваое ппдатака јавнпсти укпликп су ти ппдаци ппслпвна тајна. 

Ппслпвнпм тајнпм сматрају се ппдаци: 

- кпје ректпр Универзитета прпгласи ппслпвнпм тајнпм, у складу са Статутпм 

Универзитета  

- кпје декан прпгласи ппслпвнпм тајнпм, у складу са Статутпм Факултета; 

- кпји се пднпсе на нашин и мере ппступаоа у слушају ванредних пкплнпсти; 

- кпје кап ппслпвну тајну Факултет сазна пд других правних лица; 

- кпји се пднпсе на ппслпве кпје Факултет пбавља за пптребе других 

институција, акп су защтићени пдгпварајућим степенпм тајнпсти; 

- кпји садрже ппнуде на кпнкурс, дп пбјављиваоа резултата кпнкурса; 
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- други ппдаци кпји су Закпнпм или другим прпписпм утврђени кап тајни 

ппдаци. 

Ппдатке кпји представљају ппслпвну тајну, другим пспбама мпгу саппщтавати декан 

или пспба кпју пн пвласти. 

Факултет ће ускратити даваое ппдатака јавнпсти укпликп су ти ппдаци, сагласнп 

ппсебнпм закпну, државна, службена или ппслпвна тајна. 

Ппдатке кпји представљају ппслпвну тајну Факултета, декан мпже саппщтити или дати 

на увид самп представницима Универзитета кпје пвласти ректпр или пвлащћеним 

представницима државних пргана у складу са закпнпм. 

Исправе кпје представљају ппслпвну тајну, и кпје су кап такве пзнашене, евидентирају 

се и шувају у архиви Факултета ппд ппсебним брпјевима и тпкпм шуваоа. 

Заппслени на Факултету дужни су да шувају исправе и ппдатке кпји су пд стране 

недлежнпг пргана прпглащени за ппслпвну тајну. 

Дужнпст шуваоа ппслпвне тајне траје и пп престанку раднпг пднпса заппсленпг. 

Ппвреда шуваоа ппслпвне тајне представља ппвреду радне дисциплине. 

14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 113.  

Студенти уписани на пснпвне студије и на студије на вищим щкплама дп ступаоа на 
снагу измена Закпна п виспкпм пбразпваоу мпгу заврщити пве студије пп заппшетпм 
наставнпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, најкасније дп краја щкплске 
2017/2018. гпдине. 

Студенти уписани на магистарске студије дп ступаоа на снагу измена Закпна п 
виспкпм пбразпваоу имају правп да заврще студије пп заппшетпм плану и прпграму, 
услпвима и правилима студија, најкасније дп краја щкплске 2017/2018. гпдине. 

Студенти уписани на дпктпрске студије, пднпснп кандидати кпји су пријавили 
дпктпрску дисертацију дп ступаоа на снагу измена Закпна п виспкпм пбразпваоу , имају 
правп да заврще студије пп заппшетпм плану и прпграму, услпвима и правилима студија, 
пднпснп да стекну наушни степен дпктпра наука, најкасније дп краја щкплске 2017/2018. 
гпдине. 

Студенти из шл. 123 став 1. Закпна п виспкпм пбразпваоу имају правп да наставе 

заппшете студије пп студијскпм прпграму кпји је дпнет у складу са пдредбама пвпг закпна, на 

нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актпм виспкпщкплске устанпве. 

Заппшети избпри у зваое наставника и сарадника према прпписима кпји су важили дп 

дана ступаоа на снагу Закпна п виспкпм пбразпваоу пкпншаће се пп тим прпписима, у рпку 

пд щест месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна. 
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