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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

Број: 02/02-004/22-002 

Ниш, 24.05.2022. године 

 

 На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – 

др. закон, 73/18, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др. закон), 

члана 17. Статута Електронског факултета у Нишу и Предлога одлуке о изменама и допунама 

Статута Електронског факултета у Нишу, које је Наставно-научно веће Електронског 

факултета у Нишу утврдило, на седници одржаној дана 24.03.2022. године, број 07/01-007/22-

002, Савет Електронског факултета у Нишу, на седници одржаној 24.05.2022. године, донео је 

следећу 

 

ОДЛУКУ О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

Члан 1. 

У Статуту Електронског факултета у Нишу, бр. 02/02-005/19-003 од 25.02.2019. године 

и бр. 02/02-003/20-004 од 13.01.2020. године, у члану 17. ставу 1. после тачке 6) додаје се тачка 

7) која гласи: 

“усваја финансијски извештај Студентског парламента у оквиру извештаја о пословању 

и годишњег обрачуна Факултета;”. 

 Досадашње тачке 7)-21) постају 8)-22). 

 

Члан 2. 

У члану 42. став 3. и 4. мењају се и сада гласе: 

“При расправљању и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно оним 

која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, 

уписну политику Факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања 

и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измену и допуну Статута, предлагање кандидата за декана 

Факултета и предлагање финансијског плана Факултета, у раду Наставно-научног већа 

учествују и представници студената и то тако да број представника студената представља 

20% од укупног броја чланова Наставно-научног већа.  

Студентске представнике бира Студентски парламент у складу са Законом о 

студентском организовању и овим Статутом, водећи рачуна о сразмерној заступљености 

мање заступљеног пола и студената уписаних по афирмативним мерама.” 

Став 6. мења се тако што се речи “ставу 2.” замењују речима “ставу 3.”. 

 

Члан 3. 

Члан 55. мења се и сада гласи: 

 “Студентски парламент заступа и штити права и интересе свих студената и разматра 

питања и активности у интересу студената.  

Рад Студентског парламента је јаван.   

 Студентски парламент: 



1) доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и 

број, начин и поступак избора својих чланова – Пословник о раду Студентског 

парламента и Правилник о избору чланова Студентског парламента; 

2) бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета, у 

студентским конференцијама, као и у органима других установа и организација у 

којима су заступљени представници студената Факултета, у складу са њиховим 

статутом и законом;  

3) бира студента продекана из реда студената надлежног за студентска питања; 

4) бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента и 

утврђује друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења 

Студентског парламента; 

5) учествује у процесу самовредновања Факултета, у складу са општим актом који 

доноси Наставно-научно веће; 

6)   обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студирања, 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање 

научноистраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права 

студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима 

за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу; 

7) покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за 

студенте; 

8) покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета 

које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању 

Факултетом; 

9) доноси годишњи план и програм рада Студентског парламента и усваја извештај о 

раду; 

10) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског 

парламента; 

11) даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим 

актом Факултета; 

12) реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, 

студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и 

институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, 

трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне 

литературе, издаје студентске часописе и сл.; 

13) одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом Студентског парламента;  

14) обавља друге послове, у складу са законом, овим Статутом и општим актима 

Факултета.” 

 

Члан 4. 

Члан 56. мења се и сада гласи: 

Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета, 

уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује 

студентска организација регистрована у складу са Законом о студентском организовању или 

које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног 

броја студената Факултета, у складу са општим актом Студентског парламента. 

Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним 

мерама заступљени су у чланству Студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу 

у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се бира Студентски 

парламент. 

Начин избора и број чланова Студентског парламента утврђује се општим актом 

Студентског парламента, уз обезбеђивање равноправне заступљености студената и 



студенткиња, водећи рачуна о заступљености свих студијских програма. 

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем. 

Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента. 

Студентски парламент конституише се најкасније до краја октобра месеца текуће 

године. 

  Мандат чланова Студентског парламента почиње даном конституисања Студентског 

парламента и траје две године. 

У случају да студент који је изабран за члана Студентског парламента заврши степен 

студија на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља функцију, ако упише 

наредни степен студија у првом наредном уписном року на Факултету, не дуже од три 

месеца. 

Уколико услов из става 8. овог члана није испуњен, могу се расписати допунски 

избори у складу са општим актом Студентског парламента.“ 

 

Члан 5. 

 У члану 98. мењају се ставови 1. и 4. на тај начин што се реч “Универзитета” мења 

речју “Факултета”. 

 

Члан 6. 

У члану 104. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 

“Факултет врши упис на студије у складу са законом, уз вредновање опште и стручне 

матуре. 

Факултет својим општим актом утврђује који се испити са опште и стручне матуре 

вреднују приликом уписа на студије и утврђује критеријуме на основу којих се обавља 

класификација и избор кандидата за упис на студије.” 

Став 3. мења се и сада гласи: 

“Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и на матурском испиту и резултата 

постигнутог на пријемном испиту.” 

 Досадашњи ставови 3-6. постају 5-8. 

 

Члан 7. 

У члану 137. додаје се став 2. који гласи: 

 „Изузетно, са лицем изабраним у звање наставника које је јавни функционер или има 

заснован радни однос са пуним радним временом у органу јавне власти, а коме је у складу са 

прописима о спречавању сукоба интереса допуштено да обавља наставну делатност и 

научноистраживачки рад као други посао, односно делатност, односно лицем коме је поверено 

јавно овлашћење, декан закључује уговор о допунском раду највише до једне трећине пуног 

радног времена.”. 

 

Члан 8. 

У члану 155. додаје се став 4. који гласи: 

 „Наставник коме је продужен радни однос у складу са ставом 1. овог члана не може 

бити биран у органе пословођења и управљања Факултета и њених организационих јединица.”. 

 

Члан 9. 

У члану 156. додаје се став 4. који гласи: 

 “Факултет обезбеђује простор, финансијска средства и потребне услове за рад 

Студентског парламента.” 

  

Члан 10. 

У члану 162. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе: 

 “Факултет води Регистар студентских организација, у складу са одредбама Закона о 

студентском организовању. Регистар је јаван и води се у електронском облику и објављује на 



сајту Факултета. 

 Факултет води и посебну евиденцију о изреченим дисциплинским мерама на 

Факултету.” 

 Досадашњи ставови 3-5. постају 5-7. 

 

Члан 11. 

У члану 185. ставови 2-4. мењају се и сада гласе: 

„Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године могу завршити те 

студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најкасније 

до краја школске 2021/2022. године.  

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године могу завршити 

те студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја 

школске 2021/2022. године. 

 Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, 

односно студенти који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог 

датума, могу да стекну научни назив доктора наука, односно да заврше докторске студије по 

започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 

2021/2022. године.“ 

 

Члан 12. 

 Одлуку о изменама и допунама Статута Електронског факултета у Нишу доставити 

Савету Универзитета у Нишу ради давања сагласности.  

 

 


