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На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању 

("Службени гласник РС" бр. 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), члана 44. став1. 

тачка 1. и члана 149. став 5. Статута Универзитета у Београду- Факултета 

политичких наука бр. 12-20271/1 од 27. 09. 2006. године, Савет Факултета на 8. 

седници, одржаној дана  16. новембра 2007. године донео је:  

 

 

СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ- ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Члан 1. 

У Статуту Универзитета у Београду-Факултета политичких наука бр. 12-

20271/1 од 27. 09. 2006. године у члану 11. став 6. мења се и гласи: 

„Штамбиљ је правоугаоног облика, израђен од гуме, са текстом „Република Србија 

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука Београд“ са местом за 

уношење броја и датума, испод којега је текст „11 000 Београд, ул. Јове Илића 165, 

поштански фах 33-11“. 

 

Члан 2. 

 У члану 36. став 1. алинеја 3. мења се и гласи: 

 -„продекан за квалитет, самоевалуацију и научноистраживачку делатност“ 

 

Члан 3. 

У члану 45. став 2 мења се и гласи: 

„На Факултету се организују помоћна стручна и саветодавна тела и Савети 

Одељења као саветодавна тела.“ 

 

Члан 4. 

У члану 48. став 1. тачка 4. се брише. 

Тачке 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1,5,16,17,18,18,20 и 21. постају тачке 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 и 20. 

 

Тачка 22. која постаје тачка 21. мења се и гласи: 

- „доноси одлуку о ангажовању професора по позиву и предлог одлуке о 

ангажовању гостујућих професора“ 

 

Тачке 23. и 24 постају тачке 22. и 23. 
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Тачка 25. која постаје тачка 24. мења се и гласи: 

-„ у складу са општим актом Универзитета у Београду и Факултета даје 

одобрење наставницима и сарадницима Факултета да се радно ангажују на другим 

високошколским установама.“ 

 

 Тачке 26,27. и 28. постају тачке 25,26 и 27. 

 

Члан 5. 

У члану 50 став 1.мења се и гласи: 

„Веће за студије II и III степена чине по један представник Одељења и 

Кабинета за стране језике и представници студијских програма II и III степена који 

се изводе на Факултету.“ 

 

Члан 6. 

У члану 51. став 1. додаје се тачка 6. 

„-одобрава теме, именује менторе и формира комисије за одбрану завршних радова 

студија другог степена.“ 

 

Члан 7. 

После члана 58., додају се чланови 58а, 58б и 58в, који гласе: 

 

Члан 58а 

Факултет има Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета. 

            Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета је стручно и саветодавно 

тело Наставно-научног већа и декана Факултета. 

  Надлежни органи Факултета могу по потреби формирати и друга помоћна 

стручна и саветодавна тела Факултета.“ 

 

Члан 58б. 

Комисија за обезбеђење квалитета има 7 (седам) чланова из реда наставника, 

сарадника, студената и ненаставног осбоља Факултета. 

Комисују именује Наставно-научно веће Факултета и то: 

- из реда наставника и сарадника Факултета на предлог Одељења 

Факултета-  по један представник сваког Одељења Факултета; 

- из реда студената, на предлог Студентског парламента- 1 

представник; 

- из реда ненаставног особља, на предлог запослених у Стручној 

служби-1 представник; 

- продекана за квалитет, самоевалуцију и научноистраживачку 

делатност као председника Комисије за обезбеђење квалитета. 

Чланови Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета именују се на три 

(3) године, изузев  представника Студентског парламента. 

Представник Студентског парламента у Комисији за обезбеђење и 

унапређење квалитета именује се на једну (1) годину. 
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Члан 58в. 

Утврђује се надлежност Комисије за обезбеђење и унапређење: 

-доноси предлог Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада 

Универзитета у Београду- Факултета политичких наука и доставља га Наставно-

научном већу Факултета на усвајање; 

-  доноси Пословник о свом раду; 

- континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења 

квалитета  

- обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање 

квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета; 

- обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током 

којих проверава спровођење утврђене стратегије и  самовредновања Факултета по 

стандарима утврђеним у Правилнику о самовредновању и оцењивању квалитета 

високошколских установа, обрађује податке и чини их доступне јавности, те 

предлаже Наставно-научном већу и декану Факултета подузимање одговарајућих 

мера ради подизања нивоа квалитета рада Факултета; 

- у периодична самовредновања обавезно укључује резултате анкетирања 

студената; 

            -   прикупља информације о квалитету рада Факултета од свих корисника; 

- -најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Наставно-

научном већу Факултета; 

-најмање једном у три године врши самовредновање квалитета  Факултета 

-обавља и друге послове из своје надлежности. 

 

 

Члан 8. 

У члану 99. став 4. речи „Правилник о режиму студија Факултета који“ 

замењују се речима „опште акте којима“: 

 

Члан 9. 

У члану 119. став 1. додаје се алинеја 11. 

„- имају обавезу да редовно присуствују седницама стручних и управних органа 

Факултета и Универзитета чији су чланови.“ 

 Постојећа алинеја 11. постаје алинеја 12. 

   

У истом члану у ставу 2. додаје се алинеја 7. 

„- имају обавезу да редовно присуствују седницама стручних и управних органа 

Факултета и Универзитета чији су чланови.“ 

 Постојећа алинеја 7. постаје алинеја 8. 
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Члан 10. 

  Члан 123. став 2. мења се и гласи: 

„На основу одлуке Сената Универзитета, декан Факултета и ректор 

Универзитета у Београду закључују уговор о ангажовању за извођење наставе са 

гостујућим професором.“  

 

Члан 11. 

 Статут о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука ступа на снагу по добијеној сагласности Сената Универзитета у 

Београду, осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 

 

 

 

        

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

                                                                        Проф.др Илија Вујачић 


