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12-1494/1 од 03.07.2019. године 

На основу члана 63. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о високом образовању 

("Сл.гласник РС бр.88/17, 27/18.-др. закон и 73/18.), члана 53. став 1. Статута 

Универзитета у Београду- Факултета политичких наука, на предлог Наставно-научно 

већа Факултета бр. 08-1154/1 од 24.05.2019. године, Савет Факултета на 4. седници, 

одржаној дана 03.07.2019. године, донело је:  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

-ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА бр. 12-2417/1 од 04.10.2018. године и 

бр. 12-795/1 од 02.04. 2019. године 

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Универзитета у Београду-Факултета политичких наука бр. 12-2417/1 

од 04.10.2018. године и бр. 12-795/1 од 02.04.2019. године, у члану 24. после става 2. 

додаје се  став 3. који гласи: 

“Декан не може бити лице које је разрешено дужности органа пословођења у 

складу са Законом, односно лице за које је Агенција за борбу против корупције дала 

препоруку за разрешење.“ 

Досадашњи став 3. и 4. постају став 4. и 5. 

 

Члан 2. 

После члана 81. додаје се члан 81а. који гласи: 

 “Факултет ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу 

са потребама тржишта рада, има савет послодаваца. 

 Састав, начин рада и надлежности савета послодавацa утврђују се општим 

актом Наставно-научног већа Факултета.” 

 Члан 3. 

У члану 91. став 1. реч:“високим“ замењује се речју:“средњим“. 

 

Члан 4. 

У члану 95. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују у програмима 

међународне мобилности може се вршити пренос ЕСПБ бодова између различитих 

студијских програма  у оквиру свих степена и врсте студија.“ 

 

Члан 5. 

У члан 96. после става 3. додаје се  став 4. који гласи:  

„Студент који у последњој години студија има статус студента који се 

финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана 

по истеку редовног трајања студија.“ 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 6. 

У члану 105. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 “Изузетно од става 3. овог члана, конкурс за докторске студије које се 

организују у оквиру међународних пројеката у складу са Законом о потврђивању 
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Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике 

Србије у програму Европске Уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за 

истраживање и иновације (2014-2020) ("Службени гласник РС - Међународни 

уговори", број 9/14), расписује се у складу са роковима и условима прописаним 

програмским документима Хоризонт 2020, а студенти уписани по тим конкурсима не 

улазе у број студената чије се студије финансирају из буџета Републике.” 

Досадашњи став 4. и 5. постају став 5. и 6. 

 

 

Члан 7. 

У члану 107. став 7. се брише. 

 

Члан 8. 

У члану 124. после става 7. додаје се став 8. који гласи: 

“На захтев студента, диплома и додатак дипломи могу се издати на енглеском 

језику.” 

 

Члан 9. 

У члану 155. став 2. после речи: “наставе”, додају се речи: “односно 

међународним споразумом”. 

 

Члан 10. 

У члану 162. у ставу 2. и 3. после речи: “Сенату”, додају се речи: “преко 

одговарајућег већа научних области”. 

У члану 162. став 4. после речи: “Сенат Универзитета у Београду” додају се 

речи: “на основу мишљења одговарајућег већа научних области”. 

 

Члан 11. 

У члану 177.став 1. после речи: “евиденције” додаје се запета и речи: “у 

папирном и електронском облику,” 

 

Члан 12. 

У члану 183. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

“Изузетно од става 1. овог члана, органи Факултета изабрани по прописима који 

су важили пре ступања на снагу Закона, а којима мандат истиче након 1.јуна 2019. 

године, покренуће процедуру за избор тих органа најкасније до 01.12.2018. године.“ 

 

Члан 13. 

У члану 187. у ставу 2,3. и 4. бројеви “2017/2018” замењују се бројевима 

“2018/2019.” 

 

Члан 14. 

Овај Статут о измени и допуни Статута Универзитета у Београду-Факултета 

политичких наука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања, по добијању 

сагласности Сената Универзитета у Београду. 

 

 ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА ФАКУЛТЕТА 

 

 проф.др Невенка Жегарац 

 


