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Члан 1. 

У члану 2 после става 4 додаје се нови став који гласи: 

 

У пословној кореспонденцији може се користити и акроним: 

- ФФУНС 

- FFUNS. 

 

Члан 2. 

У члану 8 став 1 реч чиме мења се са речју којим. 

 

Члан 3. 

 

У члану 8 после става 1 додаје се: 

 

Поводом обележавања Дана Факултета установљена је годишња награда која се 

додељује најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија. 

Поступак и услови додељивања годишњих награда најбољим младим истраживачима или 

студентим докторских студија регулисани су Правилником који на предлог декана усваја 

Наставно-научно веће. 

 

Члан 3. 

У члану 23 став 1 после алинеје Одсек  додаје се алинеје Програмско веће. 

 

Члан 4. 

У члану 23 став после алинеје Центар додаје се алинеја Институт. 

 

Члан 5. 

Члан 24 став 1 мења се и гласи: Одсек је образовна и научна организацијска јединица Факултета 

формирана за потребе извођења наставе из једне научне или уже научне области. 

 

Члан 6. 

У члану 25 став 1 додаје се тачка 18. Oдсек за италијанске и ибероамеричке студије. 

 

Члан 7. 



У члану 26 став 2 брише се. 

Члан 8. 

У члану 26 став 3  мења се и гласи: 

Поступак и правила рада на седници, начин организовања седнице и друга питања од значаја за 

рад Одсека регулишу се Пословником о раду који на предлог Колегијума усваја Савет Факултета. 

 

Члан 9. 

У члану 27 став 1 речи и заменик шефа Одсека бришу се и додаје се  шефу Одсека у раду помаже 

заменик шефа Одсека. 

 

Члан 10. 

У члан 27 став 6 мења се и гласи: 

У случају да Наставно-научно веће не потврди Одлуку одсека о избору шефа и заменика 

шефа Одсека или Одсек не изабере шефа и заменика шефа Одсека у предвиђеном року, Одсек је 

дужан да спрoведе нови поступак избора шефа и заменика шефа Одсека у року од 6 месеци од 

дана избора в.д. шефа Одсека. 

 

Члан 11. 

 

У члану 27 став 7 речи: Наставно-научног већа именује декан Факултета бришу се и додаје се: 

декана Факултета именује Наставно-научно веће Факултета. 

 

Члан 12. 

У члану 28 став 1 алинеја 5 после речи настава додаје се бави се развојем студијског програма, 

предлаже и припрема акредитациони материјал, измене студијског програма; 

 

Члан 13. 

После члана 30 додаје се нови чланови који гласе: 

 

30а) 

Програмско веће се формира за реализацију студијског програма чију основу чине најмање 

две научне области. 

Координатора и чланове програмског већа студијског програма из става 1 овог члана, на 

предлог декана именује Наставно-научно веће на период од три године. 

Ближи услови организовања начина рада програмског већа регулишу се Пословником о 

раду програмског већа који на предлог Наставно-научног већа Факултета усваја Савет 

Факултета. 

Члан 30б) 

 

Програмско веће у свом раду решава питања: 

- организације наставе студијског програма; 

- реализације студијског програма и праћења одржавања наставе и испита; 

- задужења у настави за сваку школску годину, 

- и друга питања везана за реализацију студијског програма.  

- предлаже  комисије за израду завршних радова, за изборе у звања и друга питања која су 

превиђена Статутом и другим актим Факултета. 

- бави се развојем студијског програма, предлаже и припрема акредитациони материјал, 

измене студијског програма. 

Члан 30в) 

 

Координатор програмског већа: 



- координира процесом рада Програмског већа; 

- одговоран је за реализацију студијског програма и редовно одржавање свих облика 

наставе 

- предлаже Програмском већу задужења у настави за сваку школску годину; 

- извршава одлуке декана, Наставно-научног већа и Савета Факултета; 

- у сарадњи са деканатом решава текућа питања везана за наставу; 

- информише чланове Програмског већа, наставнике и сараднике који учествују у 

реализацији студијског прграма о битним питањима за реализацију наставног процеса; 

- обавља и друге послове за које га у писаној форми овласти декан Факултета. 

 

Члан 14. 

У члану 33 у ставу 1 брише се бихејвиоралну генетику и додаје се бихејвиорална истраживања у 

психологији. 

 

Члан 15. 

У члану 33 у ставу 1 тачка 4 речи брише се бихејвиоралну генетику и додаје се бихејвиорална 

истраживања у психологији. 

 

Члан 16. 

У члану 33 у ставу 1 тачка 4 став 1 речи брише се бихејвиоралну генетику и додаје се 

бихејвиорална истраживања у психологији. 

 

Члан 17. 

У члану 33 у ставу 1 после тачке 6 додаје се тачка 7: 

 

7. Центар за српски језик и културу 

 

Центар за српски језик и културу организациони је део Филозофског факултета. У оквиру 

Центра обављају се следеће активности: 

 

‒ организовање и реализација различитих врста лингвистичких истраживања; 

– подстицање иновативних приступа у научноистраживачком раду и проучавању српског 

језика и културе; 

‒ организовање радионица, дискусија, округлих столова с циљем утврђивања актуелних 

језичких питања; 

– организовање акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника српског 

језика и другог наставног кадра; 

– унапређење методике наставе српског као матерњег, нематерњег и страног језика; 

– укључивање студената у научна истраживања и оспособљавање и промоција младих 

научних кадрова; 

– успостављање сарадње с истраживачима из србистике и других друштвено-хуманистичких 

наука у Републици Србији и иностранству; 

‒ повезивање с лекторатима србистике у иностранству и организација лекторских скупова 

с циљем размене искустава и осавремењавања наставних метода, утврђивања конкретних 

проблема, питања, те публиковање резултата скупова; 

‒ професионална сарадња са свим заинтересованим установама (информативним, 

привредним, управним), организацијама (политичким, културним, невладиним) и појединцима у 

земљи и иностранству. 

 

Радом Центра руководи координатор којег на предлог Наставно-научног већа бира Савет 

Факултета на период од 3 године. 



 

Члан 18. 

У члану 38 став 1 мења се и гласи: 

Факултет има Алумни клуб. 

 

Члан 19. 

У члану 47 у ставу 4 додаје се У случају да у току мандата студент продекан заврши студије, 

мандат му престаје даном завршетка студија. 

 

Члан 20. 

У члану 68 после става 2 додаје се: 

Изузетно, у случају проглашења ратног стања, ванредног стања, ванредне ситуације, 

пандемије/епидемије или по наредби надлежног министарства, као и у другим ситуацијама када 

седница не може да се одржи на редован начин, седнице Изборног већа могу да се одржавају 

електронским путем. 

Поступак и правила рада на седници, начин организовања седнице и друга питања од 

значаја за рад Изборног већа регулишу се Пословником о раду Изборног већа. 

 

Члан 21. 

У члану 71 у ставу 7 додаје се: Координатор Програмског већа присуствује седници 

Наставно-научног већа без права одлучивања. 

 

Члан 22. 

У члану 73 став 1 мења се и гласи: 

 

Када Наставно-научно веће расправља и одлучује о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику високошколске 

установе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и на утврђивање 

ЕСПБ бодова, измена и допуна статута, предлагање кандидата за орган пословођења и 

предлагање финансијског плана високошколске установе студенти чине 20% чланова Већа. 

 

Члан 23. 

У члану 73 став 2 после речи став 1 додаје се: водећи рачуна о сразмерној заступљености мање 

заступљеног пола и студената уписаних по афирмативним мерама у складу са чланом 7 Закона о 

студентском организовању ,уз обезбеђивање равноправне заступљености студената и 

студенткиња са студијских програма које реализује Факултет. 

 

Члан 24. 

У члану 74 после става 1 додаје се нови став који гласи: 

 

Изузетно,у случају проглашења ратног стања, ванредног стања, ванредне ситуације, 

пандемије/епидемије или по наредби надлежног министарства, као и у другим ситуацијама када 

седница не може да се одржи на редован начин, седнице Наставно-научног већа могу да се 

одржавају електронским путем. 

Члан 25. 

У члану 76 став 1 после тачке 2 додаје се тачка: 

3. Веће за докторске студије. 

 

Члан 26. 

У члану 80 став 1 мења се и гласи: 



Студентски парламент је орган Факултета који заступа и штити права и интересе свих 

студената и разматра питања и активности у интересу студената. 

 

Члан 27. 

У члану 81 у ставу 1 после речи тајним додаје се непосредним гласањем у складу са Законом о 

студентском организовању и општим актом Студентског парламента. 

 

Члан 28. 

У  члану 81 после става 1 додаје се нови став 2 и 3 који гласе: 

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 студијских програма. 

Члан 29. 

У члану 81 досадашњи став 2 постаје став 4. 

 

Члан 30. 

Члан 82 мења се у целости и гласи: 

 

Овлашћења студентског парламента су: 

 

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 установе, студентским 

конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су заступљени 

представници студената, у складу са њиховим статутом и законом; 

 

3) бира, студента продекана из реда студената надлежног за студентска питања, у складу 

са статутом Факултета; 

 

4) бира и разрешава председника и потпредседнике студентског парламента и утврђује друга 

тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења студентског парламента; 

 

5) учествује у процесу самовредновања Факултета; 

 

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

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, 

развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког 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 установом; 



 

9) донoси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о раду; 

 

10) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај студентског парламента; 

 

11) обавља друге активности у складу са законом и општим актима факултета; 

 

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

високошколске установе; 

 

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

спортским екипама, организује стручна и спортска тaкмичења, 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.; 

 

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

општим актом студентског парламента. 

 

Савет високошколске установе усваја финансијски извештај студентског парламента из 

става 1. тачка 10. у оквиру финансијског извештаја високошколске установе. 

 

Члан 31. 

У члану 100 у ставу 1 после речи признавање бришу се речи испита и упис на одговарајућу годину 

студија  

Члан 32. 

У члану 100 став 2 мења се и гласи: Одлуку о упису лица из става 1 овог члана доноси декан 

Факултета у форми решења. 

 

Члан 33. 

После члан 107 додаје се нови члан 107а који гласи: 

 

Члан 107а) 

Факултативним предметом сматра се сваки предмет који студент узима преко законом 

предвиђеног броја од 60 ЕСПБ по години студија.  

Статус факултативног предмета може имати било који предмет који се реализује на 

неком од студијских програма акредитованих на Филозофском факултету, а који није обавезни 

предмет на студијском програму на који је студент уписан или га студент није узео као изборни 

у оквиру законом предвиђених 60 ЕСПБ по години студија.  

Предмети у чијим силабусима су одређени предуслови за њихово полагање/слушање не 

могу се узимати као факултативни уколико студент нема испуњене тражене предуслове. 

Факултативни предмет се полаже под истим условима и критеријумима који су за тај 

предмет предвиђени у оквиру студијског програма којем предмет припада. 

Студент може бирати факултативни предмет који се налази на истом или нижем нивоу 

студија, односно године на које је уписан, почев од друге године ОАС.  

 Број факултативних предмета које студент може да бира са студијског 

програма/модула на који је уписан или га је завршио, није ограничен.  

 Студент може, са другог студијског програма/модула на који није уписан, у току једне 

школске године да бира највише два факултативна предмета. 



ЕСПБ остварени полагањем факултативних предмета не улазе у остваривање услова за 

упис наредне године студија. Положени факултативни предмети уписују се у Додатак дипломи, 

али оцене остварене на факултативним предметима не улазе у израчунавање просечне оцене 

постигнуте на студијском програм који је студент завршио. 

Као факултативни у Додатак дипломи уписују се и предмети које је студент положио на 

размени, а нису му могли бити признати на студијском програму/модулу на који је уписан, јер за 

њих не постоје еквивалентни предмети. 

 

Члан 34. 

После члана 144 додаје се нови члан 144а који гласи: 

 

Члан 144 а) 

Наставно-научно веће доноси кодекс о академском интегритету, којим се утврђују 

етичка начела објављивања научних, односно уметничких резултата, односа према 

интелектуалној својини, односа између наставника и сарадника, других запослених и студената, 

поступака у наступању високошколске установе и наставника, сарадника и студената у правном 

промету, као и у односу према јавности и средствима јавног информисања. 

 

Члан 35. 

У члану 146 после става 7 додаје се нови став који гласи: 

 

Наставник коме је продужен радни однос у складу са ставом 8 овог члана не може бити 

биран у органе пословођења и управљања Факултета и његових организационих јединица. 

 

Члан 36. 

У члану 180 став 2 бројеви 2017/2018. мењају се бројевима 2021/2022. године. 

 

Члан 37. 

У члану 181 став став 1 бројеви 2017/2018. мењају се бројевима 2021/2022. године. 

 

Члан 38. 

У члану 182 став став 1 бројеви 2017/2018. мењају се бројевима 2021/2022. године. 

 

Члан 39. 

После члана 182 додаје се члан 182а и члан 182б који гласе: 

 

Члан 182а. 

Одсек за ибероамеричке и италијанске студије формираће се и изабраће шефа и заменика 

шефа Одсека у року од три месеца од дана акредитације студијског програма/модула из области 

шпанске и италијанске књижевности, језика и културе. 

 

Члан 182б. 

 Програмско веће из члана 30а формираће се у року од од три месеца од дана ступања на 

снагу измена и допуна Статута Факултета. 

 

 

Образложење 

 

 

 Савет Филозофског факултета на седници одржаној дана 18.10.2021. године формирао је 

Комисију за припрему измена Статута Филозофског факултета ради усклађивања Статута са 



Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању и са Законом о студентском 

организовању, као и са усклађивања са организационим променама на Факултету. Наставно-

научно веће на седници одржаној од 4. до 7.3.2022. године донело је Одлуку о утврђивању 

предлога измена и допуна Статута Факултета и предлаже Савет Факултета да је усвоји. 

 

 

       Декан Филозофског факултета 

             Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш 


