УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 772
Датум: 24.12.2015. год.
На основу члана 48. и 136. Статута Универзитета у Београду - Географског факултета
(бр. 596 од 29.06.2012. године), Савет Универзитета у Београду - Географског факултета, на
седници одржаној 24.12.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду - Географског факултета (бр. 569 од 29.06.2012.
године), у члану 2. став 3. мења се и гласи:
„(3) Факултет делује самостално на принципима академске слободе и академске
аутономије, а послове у оквиру својих делатности обавља под називом: Универзитет у Београду –
Географски факултет.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„(4) У правном промету са физичким и правним лицима у иностранству, као и на
двојезичним издањима, Факултет може уз назив из става 3. овог члана користити и назив на
енглеском језику: University of Belgrade - Faculty of Geography, односно скраћени назив: Faculty of
Geography in Belgrade, или на другом страном језику.“
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 5. став 8. мења се и гласи:
„(8) Делатности факултета дате су у следећој табели:
шифра
85.42
85.59
85.60
72.19
72.20
58.11
58.14
18.12
82.19

делатност
високо образовање
остало образовање
помоћне образовне делатности
истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким
наукама
истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
издавање књига
издавање часописа и периодичних издања
остало штампање
фотокопирање, припремање документа и друга специјализована канцеларијска
подршка

58.19
47.61
47.78
62.02
62.01
62.03
63.11
58.29
62.09
63.12
71.12
91.02
56.10
56.22
70.21
70.22
71.11

остала издавачка делатност
трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
консултанске делатности у области информационе технологије
рачунарско програмирање
управљање рачунарском опремом
обрада података, хостинг и сл.
издавање осталих софтвера
остале услуге информационе технологије
веб портали
инжињерске делатности и техничко саветовање
делатност библиотека и архива
делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
остале услуге припремања и послуживања хране
делатност комуникација и односа са јавношћу
консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
урбанистичко и просторно планирање и пројектовање крaјолика.
Члан 3.
Наслов изнад члана 8. мења се и гласи: Печат и штамбиљ.

Члан 4.
У члану 8. додаје се нови став 4. који гласи
„(4) Факултет има штамбиљ правоугаоног облика са текстом: Универзитет у Београду Географски факултет, број, датум и година, Београд.”
Члан 5.
У члану 14. став 1. алинеја 5. мења се и гласи: „предлагање избора наставника и избор
сарадника“.
Члан 6.
Члан 15. став 1. мења се и гласи:
„(1) За извођење делатности на Факултету постоје организационе јединице за:
1. наставно-научну делатност,
2. научноистраживачку и иновативну делатност;
3. административни рад (стручне службе).“
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„Организационе јединице из члана 15. став 1. тачка 1.овог статута чине одсеци и катедре.”
Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
„(1) Одсеци Факултета су:
– Одсек за географију;
– Одсек за просторно планирање;

– Одсек за геопросторне основе животне средине;
– Одсек за демографију;
– Одсек за туризмологију;
(2) Одсеци се оснивају као јединице у функцији наставног и научног рада за студијске
програме на свим нивоима студија.
(3) Чланове одсека чине сви наставници, сарадници (асистенти и сарадници у настави) и
истраживачи у научном звању у радном односу са пуним и непуним радним временом на
Факултету, који изводе наставу на студијском програму за чију реализацију је одсек надлежан.
(4) Право гласа и одлучивања на седници одсека имају сви чланови који изводе наставу на
студијском програму за чију реализацију је одсек надлежан, а који су у радном односу са пуним
радним временом на Факултету.
(5) Радом одсека руководе шефови одсека.
(6) Шеф одсека је изабрани шеф истоимене катедре.
(7) Изузетно, шеф одсека Географија бира се из реда шефова катедри из члана 19. став 6. т.
1)-6). овог статута.
(8) Шеф одсека:
1) координира реализацију наставе у складу са студијским програмом,
2) организује седнице одсека, најмање једном у току семестра;
3) координира организацију за потребе акредитације студијског програма;
4) организује и усаглашава рад шефова катедара;
5) врши промоцију резултата студијског програма;
6) анализира резултате евалуационих процедура у циљу унапређења реализације
наставе.”
Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи:
„(1) Катедре се оснивају као јединице у функцији наставног и научног рада за једну или
више сродних ужих научних области.
(2) Катедра у свом саставу мора имати најмање 2 наставника.
(3) Сваки наставник, сарадник и истраживач (у научном и истраживачком звању) може у
исто време бити члан само једне катедре.
(4) Катедре обављају своје активности на свим врстама и нивоима студија, као и
научноистраживачке послове, перманентно образовање током читавог живота и остале
активности из делатности Факултета.
(5) По потреби и на основу позива шефа катедре, у њеном раду могу учествовати и њеним
седницама могу присуствовати, без права гласа, и наставници, истраживачи и други стручњаци
који нису чланови катедре.
(6) На Факултету су организоване следеће катедре:
1) Катедра за физичку географију;
2) Катедра за друштвену географију;
3) Катедра за регионалну географију;
4) Катедра за картографију;
5) Катедра за географске информационе системе (ГИС) ;
6) Катедра за дидактику и методику наставе географије;
7) Катедра за просторно планирање;

8) Катедра за демографију;
9) Катедра за геопросторне основе животне средине;
10) Катедра за туризмологију.
(7) На предлог матичне катедре, Веће одређује наставнике, сараднике и истраживаче у
научном звању и у радном односу са пуним и непуним радним временом на Факултету, у сврху
извођења наставе на студијским групама из акредитованих студијских програма Факултета. .
(8) На предлог матичне катедре, Веће утврђује распоред предмета на студијским групама
из акредитованих студијских програма Факултета.
(9) Право гласа и одлучивања на седници катедре имају сви чланови катедре који
учествују у раду Већа.“
Члан 10.
Члан 21. мења се и гласи:
„(1) У саставу катедри образују се одговарајуће лабораторије:
– Лабораторија за физичку географију;
– Лабораторија за картографију;
– Рачунарска лабораторија;
– Лабораторија за животну средину.
(2) У лабораторијама се изводе вежбе и практичан рад са студентима, врше истраживања и
обављају друге услуге у складу са законом и општим актима Факултета.
(3) На предлог катедре, декан именује шефа лабораторије из реда наставника, у сврху
руковођења лабораторијом. Мандат шефа лабораторије траје три године, са могућношћу највише
једног поновног именовања.
(4) Одлуку о образовању и укидању лабораторија доноси Веће, на предлог катедре.
(5) Према потреби могу се оснивати и друге лабораторије.“
Члан 11.
Додаје се наслов изнад члана 22. који гласи: Надлежности катедре.
Члан 12.
У члану 22. тачка 7), речи: „Већу студијског програма“ замењују се речима: „шефу
одсека“.
У члану 22. тачка 8) речи: „и опсерваторија“ бришу се.
У члану 22. тачка 14) реч: „Именује“ замењује се речју: „Предлаже“.
Члан 13.
Поднаслов после члана 23. мења се и гласи: „2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКA И
ИНОВАТИВНA ДЕЛАТНОСТ“.
Члан 14.
У члану 23. став 2.,речи: „управника Института при којој је катедра“ и запета пре ових
речи бришу се.
У члану 23. став 5. брише се.

Члан 15.
Члан 25. мења се и гласи:
„Организациону јединицу научноистраживачке и иновативне делатности чине:
– Институт Географског факултета (ИНГЕФ);
– Центар за издавачку делатност;
– Наставно-научна база Блажево.“
Члан 16.
После члана 25. додају се поднаслови и чланови 25а, 25б, 25в. и 25г, који гласе:
Институт Географског факултета (ИНГЕФ).
„Члан 25а.
(1) У оквиру научноистраживачког и стручног рада Факултета, Институт Географског
факултета (ИНГЕФ) (у даљем тексту: Институт):
1) организује и води израду научних и стручних пројеката;
2) организује научне и стручне скупове;
3) организује и води програме сталног и стручног усавршавања;
4) бави се пружањем консултантских услуга;
5) обавља и друге послове у вези са реализацијом научноистраживачког рада
Факултета.
(2) Институт чине наставници, сарадници и истраживачи који су у радном односу са
најмање 70% радног времена на Факултету.
(3) Структура чланова Института прецизније је дефинисана посебним актом Факултета.
(4) Институтом руководи управник Института (у даљем тексту: управник), којег, на
предлог катедри Факултета, бира Веће из реда редовних професора.
(5) Мандат управника траје три године, уз могућност највише једног поновног избора.
(6) Управник може бити разрешен дужности пре истека мандата, због неизвршавања
обавеза које има, уколико предлог за његово разрешење подржи најмање једна трећина чланова
Института.
(7) Делокруг рада Института ближе је уређен посебним актом Факултета.
Центар за издавачку делатност
Члан 25б.
(1) Центар за издавачку делатност (у даљем тексту: Центар) обавља послове издавачке
делатности Факултета, тако што:
1) припрема за штампу учила Факултета и штампа их;
2) припрема за штампу монографије и научне и стручне радове наставника и
сарадника и штампа их;
3) штампа преводе стране литературе за потребе студија и научноистраживачког
рада;
4) штампа друге књиге, брошуре, часописе, обрасце и друге врсте потребног
материјала;
5) штампа информациону грађу од интереса за рад Факултета;
6) организује продају издања које је сам публиковао, као и других издања, било
унутар самог Факултета или изван објеката у имовини Факултета;

7) обавља и друге послове у вези са издавачком делатношћу Факултета.
(2) Унутрашња организација Центра, начин рада и обављања стручних, административних
и техничких послова у његовом оквиру, као и руковођење Центром, уређују се посебним актом
Факултета.
Наставно-научна база Блажево
Члан 25в.
Делокруг рада Наставно-научне базе Блажево регулисан је посебним актом Факултета.“
Члан 25г.
(1) У саставу Организационе јединице научноистраживачке и иновативне делатности могу
да буду оснивани научноистраживачки и иновациони центри и други организациони облици, и то
одлуком Савета Факултета, донетом на предлог Већа
(2) Рад и организација иновационих центара и других организационих облика ближе се
уређују општим актом који доноси Савет Факултета.“
Члан 17.
Поднаслов после члана 25. мења се и гласи: „3. СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ“.
Члан 18.
У члану 32. став 3. после речи: „шефови катедара“ бришу се запета и речи: „управници
института“.
Члан 19.
У члану 36. став 7. речи: „укључујући и предлоге за продекане“ и запета пре ових речи
бришу се.
Члан 20.
У члану 40. став 5. после речи: „избор новог декана“ додају се речи: „најкасније у року од
шест месеци.“
Члан 21.
У члану 41. став 6. речи: „и може се једном поновити“ бришу се.
Члан 22.
У члану 43. став 3. мења се и гласи:
„Од 15 чланова представника Факултета, десет чланова су из реда наставника, два из реда
сарадника и три члана су из реда ненаставних радника.“
Члан 23.
У члану 51. став 1. тачка 7) реч: „Одобрава“ замењује се речју: „Предлаже“.
Члан 24.
Члан 55. брише се.

Члан 25.
Наслов изнад члана 58. мења се и гласи: Веће докторских студија.
Члан 26.
Члан 58. мења се и гласи:
“(1) Веће докторских студија чине наставници Факултета који су ангажовани у настави на
докторским студијама.
(2) Већем докторских студија руководи председник, кога, на предлог Већа докторских
студија, бира Веће из реда редовних професора.
(3) Надлежности Већа докторских студија утврђују се Прaвилником о докторским
студијама, оцени и одбрани докторске дисертације Географског факултета у Београду.
(4) Веће докторских студија може да одлучује под условом да његовој седници
присуствује већина његових чланова.
(5) Веће докторских студија одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова
присутних чланова.
(6) Административне послове за Веће докторских студија обавља секретар Већа.“
Члан 27.
Члан 62. мења се и гласи:
„(1) Гостујући студент је студент другог универзитета који уписује делове студијског
програма на Универзитету.
(2) Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно два
семестра.
(3) Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог студирања и
друга питања везана за својство гостујућег студента уређују се уговором.
(4) Начин обезбеђивања мобилности студената ближе се уређује општим актом
Универзитета.“
Члан 28.
У члану 63. став 1. мења се и гласи:
„Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској установи у
саставу Универзитета, у складу са општим актом Универзитета.“
Члан 29.
У члану 70. став 3. брише се.
Члан 30.
Члан 72. мења се и гласи:
„(1) У прву годину основних академских студија може се без пријемног испита уписати:
1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена, као и лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона;
2) студент основних академских студија другог универзитета, односно друге
високошколске установе, који је положио све испите са прве године, односно остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на
другој високошколској установи, под условима које прописује Веће;

3) лице којем је престао статус студента због исписивања са студија, под условом
да је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно под
условом да је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује Веће.
(2) На вишу годину студија може се уписати студент друге високошколске установе који
је стекао право на упис наредне године студија на факултету са којег прелази и који, на основу
признатих положених испита са тог факултета, може да упише предмете наредне године студија
на Факултету у обиму од најмање 37 ЕСПБ бодова.
(3) Лице из ст.1. и 2. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и
не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
(4) Веће одлучује о признавању положених испита.
(5) Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не
може се уписати на Факултет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико
му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60
или мање ЕСПБ бодова.“
Члан 31.
У члану 74. став 1. тачка 3), речи: „ с одредбом члана 128. Закона о високом образовању“
замењују се речима: „са Законом“.
Члан 32.
У члану 76. став 3. после речи: „студент“ додаје се речца: „не“.
Члан 33.
После члана 77. додаје се нови члан 77а. који гласи:
„Члан 77а
(1) Лицу којем је престао статус студента у случајевима из члана 77. овог статута,
Факултет може, без пријемног испита, на лични захтев, само још једном дозволити да упише
исти или сличан студијски програм, и то под условом да је остварило:
1) најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог степена и на студијском
програму трећег степена;
2) најмање 30 ЕСПБ бодова на студијском програму другог степена.
(2) Лице из става 1. овог члана подноси захтев Факултету у роковима одређеним
конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.
(3) О поднетом захтеву одлучује декан Факултета.
(4) Наставно- научно веће Факултета одлучује о признавању испита.
(5) Декан доноси решење о упису на студијски програм, које обавезно садржи податке о
броју признатих ЕСПБ бодова и дужини трајања студија и податак о томе да лице из става 1. овог
члана има статус самофинансирајућег студента, у складу са ставом 7. овог члана.
(6) Дужина трајања студија из става 5. овог члана је двоструки број школских година
преосталих за реализацију уписаног студијског програма, односно једна школска година на
студијском програму другог степена у обиму од 60 ЕСПБ бодова уз могућност продужења рока
за завршетак студија у складу са чланом 77. став 4. овог статута.“
(7) Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и
задржава овај статус до краја студија.

(8) Лице из става 1. овог члана не убраја се у број студената за студијски програм на који
се уписује.“
Члан 34.
У члану 79. додаје се нови став 1. који гласи:
„(1) Факултет има једанаест акредитованих студијских програма, и то.
 Географија – основне академске студије;
 Географија – мастер академске студије;
 Просторно планирање – основне академске студије;
 Просторно планирање – мастер академске студије;
 Геопросторне основе животне средине – основне академске студије;
 Геопросторне основе животне средине – мастер академске студије;
 Демографијa – основне академске студије;
 Демографија – мастер академске студије;
 Туризмологија – основне академске студије;
 Туризмологија – мастер академске студије;
 Геонаука – докторске академске студије.“
Досадашњи ст. 1-7. постају ст. 2-8.
После става 8. додају се нови ст. 9. и 10, који гласе:
„(9) Измене и допуне студијског програма за који је Факултет добио дозволу за рад, а које
се врше ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке, не сматрају се
новим студијским програмом.
(10) О усвајању одлуке о измени и допуни студијског програма Факултет обавештава
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у року од 60 дана од дана њеног
доношења.“
Члан 35.
У члану 85. став 2. мења се и гласи:
„Број испитних рокова је шест,а организују се у складу са годишњим календаром испита,
који усваја Веће.“
Члан 36.
Члан 86. мења се и гласи:
„(1) После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит
пред комисијом коју именује декан Факултета, уз присуство предметног наставника.
(2) После шест неуспелих полагања истог испита, студент има право да полаже испит пред
комисијом коју именује декан Факултета, а коју чине наставници из уже научне области, као и
продекан за наставу. Полагању испита пред овом комисијом не може да присуствује предметни
наставник.
(3) Одлуком о именовању комисија из става 1. и 2. овог члана одређује сe време и место
одржавања испита. О времену одржавања овог испита студент ће бити обавештен најкасније
седам дана пре дана одржавања испита.
(4) Комисије из става 1. и 2. овог члана воде записник о току испита.
(5) Одлуку о оцени комисије из става 1. и 2. овог члана доносе већином гласова својих
чланова. Ову одлуку и записник потписују сви чланови комисије.
(6) На одлуку о оцени комисије студент не може уложити жалбу или приговор.

(7) Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске
године уписује исти предмет.
(8) Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти предмет, или се
определити за други изборни предмет.“
Члан 37.
У члану 89. став 6. речи: „по прибављеном мишљењу Министарства просвете и наукe“ и
запета пре ових речи бришу се.
Члан 38.
Члан 93. мења се и гласи:
„(1) Диплома, односно додатак дипломи оглашавају се ништавим у складу са Законом.
(2) Факултет може у свако доба огласити ништавом диплому, односно додатак дипломи, у
поступку који води по службеној дужности или на захтев заинтересованог лица.
(3) У поступку из става 2. овог члана, Веће образује Комисију која има три члана и која
утврђује све чињенице и околности од значаја за одлучивање, спроводи посебан испитни и
доказни поступак и сачињава извештај, који, уз предлог за даље поступање, доставља Већу.
(4) Веће доноси решење о оглашавању дипломе, односно додатка дипломи, ништавим.“
Члан 39.
У члану 100. став 3. мења се и гласи:
„Наставу страних језика могу изводити и наставници у звању наставника страног језика.“
Члан 40.
У члану 101. став 2. мења се и гласи:
„Лице изабрано у научно звање према поступку који је прописан законом којим је уређена
научноистраживачка делатност може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским
академским студијама, бити ментор и члан комисије у поступку израде и одбране докторских
дисертација, бити члан комисија за припрему предлога за избор наставника и сарадника
Факултета и учествовати у научноистраживачком раду, у складу са законом и општим актима
Универзитета.“
Члан 41.
Члан 105. мења се и гласи:
„Минимални услови за избор у звање наставника на Универзитету утврђују се општим
актом Универзитета.“
Члан 42.
Члан 110. мења се и гласи:
„(1) У звање сарадника у настави на студијама првог степена Факултет бира студента
мастер академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8 (осам).
(2) Са лицем из става 1. овог члана Факултет закључује уговор о раду на период од годину
дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину, а најкасније до краја школске године
у којој се мастер академске студије из става 1. овог члана завршавају.“

Члан 43.
У члану 118. став 4. мења се и гласи:
„Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским
студијама трећег степена, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторских
дисертација на тим студијама и бити члан комисије за припрему предлога за избор наставника и
учествовати у научноистраживачком раду.“
Члан 44.
Члан 120. мења се и гласи:
„(1) Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65
година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
(2) Наставнику из става 1. овог члана у звању редовног професора може бити продужен
радни однос до истека школске године у којој навршава 68 година ако је испуњен један од
следећих услова: да наставник остварује значајне резултате у научном и педагошком раду и тиме
значајно доприноси раду, угледу и афирмацији факултета и Универзитета, под условом да
факултет нема довољан број наставника изабраних у звање за исту ужу научну област за
несметано и квалитетно обезбеђивање свих облика наставе и ако је наставно-научно веће
факултета прихватило као оправдане писмено наведене разлоге због којих наставник, односно
катедра нису благовремено обезбедили наставно-научни подмладак, односно ако би наставнику
престала функције за коју је изабран или нека друга активност од посебног значаја за факултет
односно Универзитет.
(3) На основу образложеног предлога одговарајуће катедре, Веће, већином гласова
укупног броја чланова, утврђује предлог одлуке о продужетку радног односа наставника из става
1. овог члана.
(4) Предлог одлуке из става 3. овог члана обавезно садржи образложење о испуњености
услова за продужење радног односа,и предлог о времену трајања продужења радног односа.
(5) Предлог из става 3. овог члана доставља се Сенату Универзитета најкасније до 1. јуна
школске године у којој наставник из става 1. овог члана испуњава услове за одлазак у пензију.
(6) Одлуку о продужетку радног односа доноси Сенат Универзитета.
(7) Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је
имао у тренутку пензионисања.
(8) У трајању не дужем од две школске године, наставник из става 7. овог члана може:
1) да задржи преузете обавезе као ментор или члан комисије у поступку израде и
одбране магистарских теза на магистарским студијама, у складу са прописима
који су важили пре ступања Закона на снагу, односно као ментор или члан
комисије у поступку израде и одбране завршних радова на мастер академским
студијама и докторских дисертација;
2) да изводи све облике наставе на мастер и докторским академским студијама и
да буде члан комисије у поступку израде и одбране завршних радова, односно
докторских дисертација на тим студијама, на основу одлуке Већа, односно Већа
за студије при Универзитету.“

Члан 45.
Члан 121. мења се и гласи:
„(1) Наставнику, односно сараднику који је у радном односу на Факултету, који не буде
изабран у исто или више звање, престаје радни однос истеком периода на који је изабран. У овом
случају, тај наставник, односно сарадник губи звање које је имао до момента неизбора, односно
престанка радног односа.
(2) Без обзира на став 1. овог члана, наставник, односно сарадник из става 1. овог члана
може поново засновати радни однос и бити распоређено на друго одговарајуће радно место,
уколико на Факултету има могућности за то.
Члан 46.
Поднаслов после члана 129. мења се и гласи: „БАЗА ПОДАТАКА, ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ И ЕВИДЕНЦИЈА“.
Члан 47.
Члан 130. мења се и гласи:
„(1) Факултет има информациони систем и води базу података.
(2) База података представља скуп евиденција, односно података о установи, студентима и
запосленима, и чини саставни део јединственог информационог система Универзитета.
(3) Подаци о Факултету, студентима, образовном, социјалном и здравственом статусу
студената, наставницима, сарадницима и осталим запосленима, прикупљају се и обрађују на
начин и у складу са ближим условима које прописује надлежни министар.
(4) Подаци о личности прикупљају се и обрађују, чувају и користе у складу са којим је
уређена заштита података о личности.
(5) Сврха обраде података из овог члана је обезбеђивање индикатора ради праћења
ефикасности и квалитета функционисања образовног система, планирања образовне политике,
унапређивања образовног нивоа студената, професионалног статуса и усавршавања наставе и
рада Факултета.
(6) Подаци из овог члана трајно се чувају и ажурирају на дан настанка промене.“
Члан 48.
После члана 130. додаје се нови члан 130а. који гласи:
„Члан 130а
„(1) На основу података прикупљених у складу са чланом 130. овог статута, Факултет
издаје јавне исправе.
(2) У смислу овог члана, јавне исправе су: индекс, диплома, додатак дипломи и уверење о
савладаном делу студијског програма.
(3) Јавне исправе се издају на српском језику ћириличним писмом.
(4) Садржај јавне исправе прописује надлежни министар својим актом.
(5) Диплому и додатак дипломи потписују ректор Универзитета и декан Факултета.
(6) Диплома, односно додатак дипломи оглашавају се ништавим:
1) уколико су потписани од неовлашћеног лица;
2) уколико њихов ималац није испунио испитне обавезе на начин и по поступку
утврђеним Законом и студијским програмом Факултета.

(7) Факултет оглашава ништавом диплому о стеченом академском називу магистра наука
у случају да утврди да завршни рад није резултат самосталног рада кандидата, као и о стеченом
научном називу доктора наука, ако утврди да докторска дисертација није оригиналан научни
резултат рада кандидата.
(8) Издавање нове јавне исправе, односно замена јавне исправе из овог члана врши се на
начин и по поступку утврђеним законом.“
Члан 49.
У члану 132. став 3. тачка 4) мења се и гласи.
„Које надлежни државни или универзитетски органи прогласе поверљивим;“
Члан 50.
Члан 135. мења се и гласи:
„(1) Вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских
исправа ради наставка образовања спроводи Универзитет, у складу са општим актом који усвоји
Сенат.
„(2)Признавање стране високошколске исправе ради запошљавања спроводиENIC/NARIC
центар, као организациона јединица у саставу Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.“
Члан 52.
Члан 139. мења се и гласи:
„(1) Студенти уписани на основне студије пре ступања на снагу Закона, имају право да
заврше студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија,
најкасније до краја школске 2015/2016.године.
(2) Лица уписана на магистарске студије до ступања на снагу Закона имају право да
заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија до краја школске
2015/2016. године.
(3) Студенти уписани на докторске студије и кандидати који су пријавили докторску
дисертацију до ступања Закона на снагу имају право да заврше студије по започетом плану и
програму, условима и правилима студија, односно да стекну степен доктора наука најкасније до
краја школске 2015/2016.године.
(4) Лица са звањем магистра наука која нису остварила права из става 3. овог члана, могу
се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области.“
Члан 53.
Члан 140. и 141. бришу се.
Члан 54.
По добијеној сагласности Универзитета у Београду, ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања на огласној табли Факултета.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Милован Пецељ

