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1 ОРГАНИЗАЦИЈА 

1.1 Основни подаци о органу јавне власти и информатору 

1.1.1 Уводна напомена поглавља 

напомена Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је високошколска установа са својством правног 

лица у саставу Универзитета у Београду (групација техничко-технолошких наука), са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и 

Статутом Факултета. 

Оснивач Факултета је Република Србија. 

Факултет је уписан у судски регистар код Привредног суда у Београду под бројем регистарског 

улошка 5-161-00 (решење Привредног суда у Београду о упису у регистар установа од 22.05.1997. 

године). 

Факултет има Дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије (бр. 612-00-01308/2011-04 од 

14.11.2011. године, допуна бр. 612-00-00774/2011-04 од 08.07.2011. године, допуна 612-00-

02283/2011-04 од 30.03.2012. године, допуна бр.612-00-00366/2012-04 од 20.12.2012. године, допуна 

и измена бр. 612-00-01700/14-04 од 23.10.2014. године). 

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за овлашћено лице 

Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, одређено 

је службено лице Зоран Мирослав Јовић, секретар Факултета. 

Први Информатор је објављен дана 10.05.2013. године, а ажуриран је 18.01.2022. године. 

Информатори о раду доступни су јавности у електронском облику на интернет адреси Факултета: 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/?pismo=cir   

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом 

лицу на захтев послат на мејл адресу fakultet@arh.bg.ac.rs доставља последња верзија Информатора - 

одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања, на адреси Бул. краља Александра 73/II, 

Београд, од 8.30 до 15.30 часова, радним даном. 

Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор је проф. арх. Владимир 

Лојаница, декан, у складу са чл. 38 ст. 5 Закона о слободном приступу информацијама. 

1.1.2 Основни подаци о органу јавне власти 

Основни подаци: 

Назив Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

Адреса (улица и број) Булевар краља Александра 73/II 

Поштански број 11120 Београд 

Седиште Београд 

Матични број (МБ) 07032480 

Порески идентификациони 

број (ПИБ) 
100252129 

Адреса електронске 

поште одређене за пријем 

електронских поднесака 

органа 

fakultet@arh.bg.ac.rs 

Интернет страница 

органа јавне власти 
http://www.arh.bg.ac.rs/  

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/?pismo=cir
mailto:fakultet@arh.bg.ac.rs
mailto:fakultet@arh.bg.ac.rs
http://www.arh.bg.ac.rs/
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Подаци о радном времену 

органа јавне власти 
Радно време служби факултета 08:30-16:30 

Радно време библиотеке 08:00-20:00 

Радно веме факултета 08:00-22:00 

Подаци о приступачности 

особама са 

инвалидитетом објеката 

које орган јавне власти 

користи 

На улазу у зграду факултета постоји рампа за особе са инвалидитетом.  

У оквиру објекта у приземном делу постоји рампа за особе са инвалидитетом која 

омогућава неометани долазак до лифта, како би се омогућио приступ до другог 

спрата где је лоциран Архитектонски факултет. Сви простори намењени студентима 

Факултета су приступачни. 

На овом спрату, постоји тоалет прилагођен особама са инвалидитетом.  

1.1.3 Приступ информацијама од јавног значаја 

1.1.3.1 Информатор 

Датум израде и 

објављивања првог 

информатора 

10.05.2013. године 

Лице одређено за унос података у информатор 

Име и презиме Зоран Јовић 

Контакт телефон +381 11 3218-713 

Адреса електронске 

поште 

grmija@arh.bg.ac.rs  

Радно место, положај Секретар факултета 

1.1.3.2 Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја 

Име и презиме лица овлашћеног за 

поступање по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја 

односно, ако није одређено то лице, име 

и контакт руководиоца органа; 

Зоран Јовић, секретар Факултета 

Контакт телефон +381 11 3218-713 

Адреса електронске поште grmija@arh.bg.ac.rs  

1.1.4 Завршна напомена поглавља 

напомена Информатор о раду Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (у даљем тексту: Факултет) је 

сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. 

гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање 

информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.01.2022.) које је ступило на 

снагу 5. фебруара 2022. године. 

1.2 Организациона структура (органиграм) 

1.2.1 Уводна напомена поглавља 

напомена Статутом Факултета (Статут Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, пречишћени текст,  

број 01-319/2-3 од 24. 02.2022. године, објављен у ,, Службеном билтену АФ” бр 129/22 од 25.02.2022. 

године), а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 –др. закон, 73/18, 

27/18 – др. закон,67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), уређена је 

организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета. 

mailto:grmija@arh.bg.ac.rs
mailto:grmija@arh.bg.ac.rs
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Органи Факултета су: 

1) орган управљања - Савет, 

2) орган пословођења - Декан, 

3) стручни органи – Наставно и научно-уметничко веће (у даљем тексту: Веће), Изборно веће, 

Веће докторских студија, Веће департмана и  

4) студентски парламент. 

Факултет у свом саставу има организационе јединице које се баве: 

− Наставним, научним, уметничким и стручним радом и 

− Друге организационе јединице које се баве стручним, управно-административним и 

техничким пословима. 

Организационе јединице Факултета које се баве наставним, научним, уметничким и стручним 

радом су: 

1) Департмани, 

2) Катедре, 

3) Студији и 

4) Лабораторије. 

Организационе јединице Факултета које се баве стручним,научним и уметничким, управно-

административним и техничким пословима јесу: 

1) Центри, 

2) Стручне службе и 

3) Комерцијалне службе. 

1.2.2 Oрганизационa структурa у графичком облику (органиграм) 

1.2.2.1 Прилагање документа 

 

1.2.3 Систематизација радних места 

1.2.3.1 Линк ка акту 

Уколико је на интернет страници орган јавне власти објавио важећи акт о систематизацији радних места или други акт у 

којем се описује које послове би поједине организационе целине требало да обављају, у информатор се уноси линк ка том акту 
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http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji.pdf  

1.2.4 Завршна напомена поглавља  

напомена Декан Универзитета у Београду- Архитектонског факултета донео је Правилник о организацији и 

систематизацији послова  бр. 01-605/1 о д 23.03.2018. године. 

Сагласно члану 32. Закона о запосленима у јавним службама, Савет Универзитета у Београду- 

Архитектонског факултета је  22.03.2018. године дао претходну сагласност на наведени правилник. 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се осам дана након објављивања у 

Службеном билтену Факултета. 

У току је поступак измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова 

1.3 Имена, подаци за контакт и опис функција руководилаца 
организационих јединица 

1.3.1 Уводна напомена поглавља 

напомена У опису су послови који се обављају у појединим организационим јединицама наведени према 

одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова. (''Сл. билтен'', бр. 118/18) 

1.3.2 Руководици органа јавне власти 

1.3.2.1 Декан - Подаци о руководиоцу органа 

Име и презиме Арх. Владимир Лојаница, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

dekan@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Декан 

Опис функције Надлежности декана су утврђене Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета, пречишћени текст,  број 01-319/2-3 од 24. 02.2022. године, ( ,, Сл. билтен АФ”, бр. 

129/22 од 25.02.2022. године): 

1) представља и заступа Факултет, 

2) доноси пословне одлуке у складу са прописима, 

3) припрема, председава и води седнице Већа и Изборног већа, 

4) по функцији је члан одговарајућег већа Универзитета, 

5) предлаже програм рада и план развоја Факултета, 

6) закључује уговоре у име Факултета, 

7) предлаже Већу мере за унапређење рада Факултета, 

8) наредбодавац је за извршење финансијског плана, 

9) предлаже Већу финансијски план и план коришћења средстава за инвестиције,  

10) именује комисије и одређује време полагања испита по жалби студента, 

11) спроводи одлуке Већа као и одлуке Савета и  органа Универзитета које се односе 

на Факултет, 

12) одговоран је за законитост рада Факултета, 

13) учествује у раду Савета без права одлучивања, 

14) доноси пословне одлуке у име и за рачун Факултета до висине вредности за јавне 

набавке мале вредности утврђене законом, а за правне радње у вредности преко 

наведеног износа уз претходну сагласност Савета, 

15) именује, према потреби, стална и привремена тела за обављање послова из свог 

делокруга, 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji.pdf
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16) обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Универзитета, овим 

Статутом и општим актима Факултета. 

Декан може овластити одређено лице за заступање Факултета у његово име.  

Декану у раду помажу продекани. 

Факултет има продекане из реда наставника и једног студента продекана. Избор 

продекана врши се, по правилу, на истој седници Савета на којој се бира декан, и то на 

основу предлога који је саставни део програма рада. 

Декану у раду помаже Декански колегијум као саветодавно тело. 

Декански колегијум у ужем саставу чине декан и продекани, изузев студента-продекана. 

Секретар Факултета учествује у раду колегијума. Студент-продекан учествује у раду 

колегијума када се разматрају питања од интереса за студенте. 

Декански колегијум у ширем саставу чине поред лица из ужег састава и руководиоци 

департмана.  У раду колегијума у ширем саставу могу учествовати и друга лица, по позиву 

декана.  

1.3.2.2 Продекан за наставу и студентска питања  

Име и презиме Арх. Небојша Фотирић, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

Prodekan.za.nastavu@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Продекан за наставу и студентска питања  

Опис функције Продекан за наставу и студентска питања обавља следеће послове: 

− координира и прати остваривање наставно-научног рада на основним академски, 

мастер академским и интегрисаним академским студијама о чему редовно, најмање 

једном шестомесечно доставља извештај декану на основу тромесечних извештаја 

руководилаца департмана; 

− организује израду програма рада и одговоран је за његово благовремено доношење за 

сваку 

− школску годину; 

− одговоран је за благовремено доношење плана извођења наставе; 

− одговоран је за благовремено доношење терминског плана за сваку школску годину; 

− координира рад центара из домена основних академских, мастер академских и 

интегрисаних академских студија; 

− врши анализу оптерећености испитних рокова и пролазности по предмету и по 

годинама студија (положили, пали, одустали); 

− координира рад на припреми и изради планова основних мастер академских и 

интегрисаних академских студија; 

− координира послове пријема и уписа студената на основне академске, мастер 

академске и интегрисане академске студије; 

− одговоран је за вођење евиденције о реализацији студијских програма основних 

академских, мастер академских и интегрисаних академских студија и стара се о 

њиховом ажурирању; 

− учествује у раду комисија Наставно и научно- уметничког већа, по потреби; 

− припрема део извештаја о остваривању годишњег програма рада и предузетим мерама 

за унапређење наставно-научног рада; 

− координира рад Информационо-документационог центра и Студентске службе у делу 

послова који се односе на основне академске мастер академске и интегрисане 

академске студије; 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Статутом, другим општим 

актима и одлукама органа Факултета. 
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1.3.2.3 Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом 

Име и презиме Др Ана Никезић, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

Prodekan.za.nauku@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом 

Опис функције Продекан за науку и сарадњу са Универзитетом обавља следеће послове: 

− организује и прати остваривање наставно-научног рада на последипломским студијама, 

о чему редовно, најмање једном шестомесечно доставља извештај декану; 

− организује и координира израду студијских програма последипломских студија; 

− организује студије за иновацију знања и студије за стално стручно образовање и 

усавршавање; 

− координира рад центара из домена последипломских студија; 

− организује студије за иновацију знања и студија за стално стручно образовање и 

усавршавање; 

− координира послове пријема и уписа студената последипломских студија; 

− руководи радом Већа последипломских студија; 

− одговоран је за вођење евиденције о реализацији студијских програма 

последипломских студија и стара се о њиховом ажурирању; 

− учествује у раду комисија Наставно-научног већа, по потреби; 

− припрема део извештаја о остваривању годишњег програма рада и предузетим мерама 

за унапређење наставно-научног рада из домена последипломских студија; 

− координира рад Информационо документационог центра и Студентске службе у делу 

послова који се односе на последипломске студије; 

− припрема предлоге за одвијање научног рада и прати понуду научних пројеката у 

земљи и иностранству; 

− прати информације и конкурсе из области научноистраживачког рада и обрађује их; 

− организује и прати реализацију научноистраживачког рада и предлаже успостављање 

научне сарадње; 

− извршава радне задатке по налогу декана; 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Статутом, другим општим 

актима и одлукама органа Факултета. 

1.3.2.4 Продекан за међународну сарадњу  

Име и презиме Мр Бранко Павић, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

prodekan.za.medjunarodnu.saradnju@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Продекан за међународну сарадњу 

Опис функције Продекан за међународну сарадњу обавља следеће послове: 

− предлаже успостављање стручне и пословне сарадње и закључивање уговора и 

споразума са факултетима и универзитетима у иностранству о чему редовно, најмање 

једном шестомесечно доставља извештај декану; 

− прати реализацију научноистраживачког рада и предлаже успостављање научне 

сарадње са факултетима и универзитетима у иностранству; 

− прати реализацију сарадње Факултета са високошколским установама у иностранству; 

− извршава радне задатке по налогу декана; 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Статутом, другим општим 

актима и одлукама органа Факултета. 
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1.3.2.5 Продекан за финансије и срадњу са привредом 

Име и презиме Др Душан Игњатовић, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

Prodekan.za.finansije@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Продекан за финансије и сарадњу са привредом 

Опис функције Продекан за финансије и сарадњу са привредом обавља следеће послове: 

− прати правилну примену законских прописа и општих аката Факултета, који се односе на 

стицање и распоређивање зарада и осталих примања запослених о чему редовно, 

најмање једном шестомесечно доставља извештај декану; 

− учествује у раду комисије на припреми и изради предлога планова развоја Факултета, у 

делу који се односи на материјално-финансијска питања; 

− координира рад центара Факултета у делу који се односи на материјално-финансијска 

питања; 

− припрема предлоге финансијских планова, периодичних обрачуна и завршних рачуна у 

сарадњи са стручним службама; 

− прати реализацију усвојених финансијских планова; 

− помоћни је наредбодавац за извршавање финансијских планова; 

− координира рад Финансијске службе и Архитектонско рачунарског центра; 

− извршава радне задатке по налогу декана и 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Статутом и другим општим 

актима и одлукама органа управљања.     

1.3.2.6 Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором  

Име и презиме Др Ксенија Лаловић, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

prodekan.za.afirmaciju.kvaliteta@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором 

Опис функције Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором обавља следеће послове: 

− успостављање активне комуникације са различитим друштвеним субјектима и стварање 

капацитета за заједничко деловање 

− координација евиденције и комуникације Факултета са Алумни мрежом  

− даљи развој веза са националним и локалним институцијама и формализација сарадње у 

спровођењу јавних политика, стратешких програма и пројеката   

− комуникација и координација операционализације сарадње са струковним 

организацијама и САНУ  

− успостављање партнерстава за подршку образовању и запошљавању специфичних 

профила архитеката (пракса, стипендирање)  

− координација рада на развоју регулативних инструмената у области едукације и 

професије архитектуре  

− дисеминација резулата рада и активности факултета, путем вебсајта, друштвених мрежа, 

публикација факултета   

− промоција студијских програма кроз медије и друштвене промотивне акције   

− координација и организација учешће у манифестацијама,  као и организација јавних 

изложби и догађаја   

− унапређење система интерне комуникације и информисања 
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1.3.2.7 Секретар факултета 

Име и презиме Зоран Јовић 

Контакт телефон +381 11 3218-713 

Адреса електронске 

поште 

grmija@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Секретар Факултета 

Опис функције Секретар Факултета обавља следеће послове: 

− учествује у раду органа Факултета ради давања стручних мишљења из подручја права; 

− прати и проучава законе, прописе и стручну литературу која се односи на делатност и 

пословање факултета; 

− координира рад јединица у саставу Факултета; 

− стара се о извршењу одлука органа Факултета; 

− потписује појединачна акта Факултета, по овлашћењу декана; 

− руководи радом и координира рад стручних служби и центара и помаже декану и 

продеканима у раду; 

− одговара за исправност правних аката која доноси Факултет и парафира исте; 

− помаже Декану у припремању и обради материјала за седнице стручних органа и у 

припремању одлука тих органа; 

− обавља стручну припрему општих аката и предлаже њихово усаглашавање са законима и 

другим прописима; 

− сачињава све врсте уговора и парафира исте; 

− заступа Факултет пред судовима и другим органима и организацијама; 

− сагледава проблеме појединих запослених у вези са радом, правима и обавезама које 

проистичу из рада и у вези са тим подноси одговарајуће предлоге; 

− стара се о радној  дисциплини запослених у ваннастави и 

− обавља и друге послове одређене Статутом и другим општим актима као и послове које 

му декан повери.         

1.3.2.8 Студент продекан 

Име и презиме Исидора Зубовић 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

student.prodekan@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Студент продекан  

Опис функције Студента продекана бира Савет на предлог Студентског парламента Факултета, већином 

гласова укупног броја чланова, 

Студента продекана разрешава Савет, на предлог декана или Студентског парламента 

Факултета под условима и на начин уређен сходном применом члана 33. овог Статута, 

Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања, 

Мандат студента продекана траје једну школску годину. 

1.3.3 Руководиоци унутрашњих организационих јединица 

1.3.3.1 Руководилац ДЕПАРТМАН ЗА АРХИТЕКТУРУ 

Име и презиме Арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

vesnac@arh.bg.ac.rs  

mailto:grmija@arh.bg.ac.rs
mailto:student.prodekan@arh.bg.ac.rs
mailto:vesnac@arh.bg.ac.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, датум ажурирања: четвртак, 19. јануар 2023. год. 

1-14 
 

Назив функције Руководилац департмана за архитектуру 

Опис функције Руководилац департмана обваља следеће послове: 

− координира извођење предавања, вежби, семинара и других облика наставно-научног, 

наставно-уметничког и стручног  рада; 

− остварују студијски програми за основне, мастер, специјалистичке и докторске 

академске студије; 

− организују предавања и други облици наставе за остваривање програма стручног 

усавршавања; 

− организује научно-истраживачки и уметнички рад; 

− предлажу студијски програми основних, мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија за уже научне, односно уже уметничке области у њеном саставу; 

− координира организација испита; 

− покреће поступак и предлажу чланови комисија за припрему извештаја за избор 

наставника и сарадника; 

− даје мишљење о програму научних истраживања и уметничког рада на Факултету; 

− даје мишљење о научним и уметничким радовима и пројектима у којима учествују 

наставници и сарадници департмана; 

− обављају основна, развојна и примењена истраживања која су у функцији развоја 

образовне делатности; 

− утврђују уџбеници и литература коју студент може да користи ради савладавања 

садржаја одређеног предмета; 

− припрема предлог плана научно-истраживачког и стручно-уметничког рада; 

− предлаже Наставно и научно-уметничком већу истакнути стручњак, научник или 

уметник ради остваривања дела наставе на Факултету; 

− врши избор и разрешење руководиоца и секретара департмана у складу са Статутом 

Факултета; 

− утврђује предлог извештаја о раду департмана који усваја Веће и 

− обављају и други послови утврђени Статутом и другим општим актима Факултета. 

1.3.3.2 Руководилац ДЕПАРТМАНА ЗА УРБАНИЗАМ 

Име и презиме Др Александра Ступар, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

stupar@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац департмана за урбанизам  

Опис функције Руководилац департмана обваља следеће послове: 

− координира извођење предавања, вежби, семинара и других облика наставно-научног, 

наставно-уметничког и стручног  рада; 

− остварују студијски програми за основне, мастер, специјалистичке и докторске академске 

студије; 

− организују предавања и други облици наставе за остваривање програма стручног 

усавршавања; 

− организује научно-истраживачки и уметнички рад; 

− предлажу студијски програми основних, мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија за уже научне, односно уже уметничке области у њеном саставу; 

− координира организација испита; 

− покреће поступак и предлажу чланови комисија за припрему извештаја за избор 

наставника и сарадника; 

− даје мишљење о програму научних истраживања и уметничког рада на Факултету; 

mailto:stupar@arh.bg.ac.rs
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− даје мишљење о научним и уметничким радовима и пројектима у којима учествују 

наставници и сарадници департмана; 

− обављају основна, развојна и примењена истраживања која су у функцији развоја 

образовне делатности; 

− утврђују уџбеници и литература коју студент може да користи ради савладавања садржаја 

одређеног предмета; 

− припрема предлог плана научно-истраживачког и стручно-уметничког рада; 

− предлаже Наставно и научно-уметничком већу истакнути стручњак, научник или уметник 

ради остваривања дела наставе на Факултету; 

− врши избор и разрешење руководиоца и секретара департмана у складу са Статутом 

Факултета; 

− утврђује предлог извештаја о раду департмана који усваја Веће и 

− обављају и други послови утврђени Статутом и другим општим актима Факултета. 

1.3.3.3 Руководилац ДЕПАРТМАНА ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Име и презиме Др Будимир Судимац, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

sudimac@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац департмана за архитектонске технологије 

Опис функције Руководилац департмана обваља следеће послове: 

− координира извођење предавања, вежби, семинара и других облика наставно-научног, 

наставно-уметничког и стручног  рада; 

− остварују студијски програми за основне, мастер, специјалистичке и докторске 

академске студије; 

− организују предавања и други облици наставе за остваривање програма стручног 

усавршавања; 

− организује научно-истраживачки и уметнички рад; 

− предлажу студијски програми основних, мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија за уже научне, односно уже уметничке области у њеном саставу; 

− координира организација испита; 

− покреће поступак и предлажу чланови комисија за припрему извештаја за избор 

наставника и сарадника; 

− даје мишљење о програму научних истраживања и уметничког рада на Факултету; 

− даје мишљење о научним и уметничким радовима и пројектима у којима учествују 

наставници и сарадници департмана; 

− обављају основна, развојна и примењена истраживања која су у функцији развоја 

образовне делатности; 

− утврђују уџбеници и литература коју студент може да користи ради савладавања 

садржаја одређеног предмета; 

− припрема предлог плана научно-истраживачког и стручно-уметничког рада; 

− предлаже Наставно и научно-уметничком већу истакнути стручњак, научник или 

уметник ради остваривања дела наставе на Факултету; 

− врши избор и разрешење руководиоца и секретара департмана у складу са Статутом 

Факултета; 

− утврђује предлог извештаја о раду департмана који усваја Веће и 

− обављају и други послови утврђени Статутом и другим општим актима Факултета. 
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1.3.3.4 Руководилац ДЕПАРТМАНА ЗА ИСТОРИЈУ И ТЕОРИЈУ АРХИТЕКТУРЕ И УМЕНТОСТИ 

Име и презиме Др Владимир Мако, редовни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 

makovl@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац департмана за историју и теорију архитектуре и уметности 

Опис функције Руководилац департмана обваља следеће послове: 

− координира извођење предавања, вежби, семинара и других облика наставно-научног, 

наставно-уметничког и стручног  рада; 

− остварују студијски програми за основне, мастер, специјалистичке и докторске академске 

студије; 

− организују предавања и други облици наставе за остваривање програма стручног 

усавршавања; 

− организује научно-истраживачки и уметнички рад; 

− предлажу студијски програми основних, мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија за уже научне, односно уже уметничке области у њеном саставу; 

− координира организација испита; 

− покреће поступак и предлажу чланови комисија за припрему извештаја за избор 

наставника и сарадника; 

− даје мишљење о програму научних истраживања и уметничког рада на Факултету; 

− даје мишљење о научним и уметничким радовима и пројектима у којима учествују 

наставници и сарадници департмана; 

− обављају основна, развојна и примењена истраживања која су у функцији развоја 

образовне делатности; 

− утврђују уџбеници и литература коју студент може да користи ради савладавања садржаја 

одређеног предмета; 

− припрема предлог плана научно-истраживачког и стручно-уметничког рада; 

− предлаже Наставно и научно- уметничком већу истакнути стручњак, научник или уметник 

ради остваривања дела наставе на Факултету; 

− врши избор и разрешење руководиоца и секретара департмана у складу са Статутом 

Факултета; 

− утврђује предлог извештаја о раду департмана који усваја Веће и 

− обављају и други послови утврђени Статутом и другим општим актима Факултета. 

1.3.3.5 Руководилац СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ 

Име и презиме мр Милица Пејановић 

Контакт телефон +381 11 3370-199 

Адреса електронске 

поште 

studentskasluzba@arh.bg.ac.rs 

pmilica@arh.bg.ac.rs 

 

Назив функције Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - Руководилац 

службе 

Опис функције Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - Руководилац 

службе обавља следеће послове: 

− припрема нацрте и предлоге годишњих планова рада, развоја и коришћења 

кадровских и материјалних ресурса у Служби у складу са Законом, Статутом и другим 

општим актима Факултета и терминским планом Факултета: учествује у изради 
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предлога плана извођења наставе по семестрима, испитних рокова и терминског 

плана реализације наставе са Продеканом за наставу  

− анализира захтеве, препознаје и дефинише пројектне задатке и пројектује или 

припрема решења: планира, руководи и организује послове уписа, израде Ранг листа 

за упис студената у више године студија, спровођења конкурса прелаза студената са 

других факултета и наставака студија, контролу уноса и евидентирања података у ФИС-

у (факултетском информационом систему), организује рад службе у спровођењу истог; 

врши анализу оптерећености испитних рокова и пролазности истих; предлаже измене 

постојећег ФИС-а у складу са законским и статутарним променама и одлукама Већа; 

планира, организује и контролише прикупљање, унос и ажурирање података о 

студијским програмима, наставним плановима, наставним предметима, уписаним 

студентима, дипломираним студентима, ангажовању наставника, испитним роковима 

и испитима, школаринама у ФИС-у у складу са акредитацијом и усвојеним плановима 

извођења наставе за сваку школску годину по семестрима; припрема и организује 

послове везане за формирање група студената за изборну наставу; 

− израђује пројекте, планове, распореде припрема информације и извештаје и 

предлаже одлуке из свог делокруга рада; израђује распореде испита, организује 

реализацију испитних рокова и учествује у изради распореда дежурстава сарадника на 

испитима; обавља техничке послове спровођења конкурса прелаза студената са 

других факултета; даје нацрте и предлоге аката, уређује текст и израђује решења, 

одлуке за своју област рада са секретаром Факултета;  

− координира рад тимова и група који заједнички раде на решавању дефинисаних 

пројектних задатака: учествује у техничким пословима припреме пријемног испита и 

организује рад службе у спровођењу истог; планирана, организује, контролише и 

прати динамику уписа на 1. и 2. степену студија и доставља извештаје и спискове 

уписаних студената органима Факултета и другим установама; у сарадњи са тимом за 

одржавање ФИС-а, е-студентског сервиса, е-сервиса за наставнике и сараднике, 

планира, руководи и учествује у припреми послова, уносу, ажурирању и обради 

података за анкетирање студената, избор изборних предмета, испитне рокове и 

услове уписа у више године студија; планира, организује и контролише израду 

диплома, додатака диплома,  сертификата о положеним испитима студентима 1. и 2. 

степена и дупликата диплома основних студија и води књигу издатих диплома; 

припрема материјал и организује седнице Комисије за студентска питања и Комисије 

за признавање страних јавних исправа, спроводи донете одлуке и води евиденцију о 

признавању страних јавних исправа; обавља техничке послове спровођења конкурса 

прелаза студената са других факултета;  

− даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима са истом надлежности у нижем 

звању или запосленима и странкама са којима сарађује: врши контролу и усклађује 

послове уписа студената, пријављивања предмета, испита и евидентирања положених 

испита; обавља контролу спровођења конкурса за смештај студената у установе 

студентског стандарда, доделу студентских кредита и стипендија; организује и 

контролише сређивање архивске грађе Службе; 

− предлаже мере за развој делатности, студијских програма, наставе и студентских 

питања и руководи пројектима унапређења организације и процедура рада у служби; 

− комуницира са странкама и запосленима и решава питања из своје надлежности или 

усмерава на надлежност;  рад са студентима - шалтерски рад , два сата дневно; прима 

и доставља електронску пошту; обавља административне послове доделе стипендија 

и награда из легата и фондова; 

− припрема нацрте техничких спецификација за набавке на годишњем нивоу за 

Студенску службу, у складу са планом набавки Факултета;  

− организује рад у Студенској служби и спроводи програм рада;  
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− дефинише процедуре и стандарде учинка запослених; 

− обавља и друге послове по налогу Декана и Продекана за наставу. 

1.3.3.6 Руководилац ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 

Име и презиме Светлана Толић 

Контакт телефон +381 11 3218-756 

Адреса електронске 

поште 

svetlana@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 

Опис функције Руководилац финансијско-рачуноводствених послова обавља следеће послове: 

− развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада; 

− координира израду и припрему финансијских извештаја; 

− сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна 

обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 

− доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 

− прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења финансијских средстава; 

− контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; 

− пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 

− координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 

извештавањем; 

− руководи припремом и израдом завршног рачуна; 

− контролише формирање документације за пренос новчаних средстава; 

− организује и руководи радом службе; 

− прати, проучава и примењује прописе из области финансијско – материјланог пословања; 

− предлаже унапређење организационе структуре и процедуре рада у оквиру службе; 

− учествује у изради програма инвестиционог и текућег одржавања; 

− одговоран је за законитост материјално-финансијског пословања Факултета; 

− извештава Управу и Савет Факултета о финансијском пословању Факултета; 

− контролише финансијско пословање на реализацији инвестиционих планова и израђује 

коначни обрачун инвестиционих улагања; 

− организује и руководи радом службе; 

− контролише реализацију планова активностиу оквиру Финансијске службве и подноси 

периодични извештај о њиховом испуњењу; 

− предлаже унапређење организационе структуре и процедуре рада у оквиру службе; 

− предлаже модернизацију рада у оквиру службе; 

− прати, проучава и примењује прописе из области финансијско - материјалног пословања; 

− предлаже и учествује у изради општих аката из делокруга својих послова; 

− контролише извршење обавеза из јавних прихода и другим пословним партнерима; 

− учествује у изради предлога финансијских планова Факултета; 

− израђује анализе и доставља податке за вођење финансијске политике у вези наменског 

коришћења средстава и учествује у утврђивању финансијске политике; 

− саставља одговарајуће извештаје и анализе у оквиру својих надлежности на основу којих 

органи Факултета одлучују; 

− учествује у изради програма инвестиционог и текућег одржавања; 

− саставља периодичне обрачуне и завршне рачуне и одговара за њихову благовремену 

израду, тачност и предају; 

− непосредно координира рад службе са банкама и другим организацијама и партнерима, 

са осталим службама Факултета; 

− стара се о благовременом спровођењу финансијских промена; 
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− учествује у припреми уговора и даје стручно мишљење о финансијском делу уговора; 

− одговоран је за законитост материјално-финансијског пословања Факултета; 

− израђује извештаје и анализе о стању прихода и расхода по контном плану Факултета и 

финансијском плану; 

− извештава Управу и Савет Факултета о финансијском пословању Факултета; 

− учествује у припреми предлога инвестиционих планова, нацрта уговора за извођење 

инвестиционих радова; 

− контролише финансијско пословање на реализацији инвестиционих планова и израђује 

коначни обрачун инвестиционих улагања; 

− сравњује стање при попису са књиговодственим стањем и утврђује стварно стање; 

− израђује месечни бруто биланс и одговара за тачност унетих података; 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност другим општим актима и 

одлукама органа управљања. 

− Самостално обавља најсложеније послове 

1.3.3.7 Руководилац ОПШТА СЛУЖБА 

Име и презиме Зоран Јовић 

Контакт телефон +381 11 3218-713 

Адреса електронске 

поште 

grmija@arh.bg.ac.rs  

 

Назив функције Руководилац опште службе 

Опис функције Радом службе руководи Секретар Факултета. 

Oпшта служба обавља следеће послове: 

− организује  рад органа управљања и стручних органа Факултета; 

− кадровске; 

− административне;  

− у вези са осигурањем Факултета и запослених; 

− архивирање опште архиве;  

− отпрема пошиљке и другу пошту ван Факултета; 

− спроводи јавне набавке,  

− стара се безбедности и здрављу на раду за запослене; 

− курирске; 

− припрема периодичне извештаје о раду декану и Већу Факултета и 

− друге послове из делатности службе. 

Организациона структура службе је: 

− Кабинет декана Факултета и 

− Општи послови.                

1.3.3.8 Руководилац АРХИТЕКТОНСКОГ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА (АРЦ) 

Име и презиме Жељко Павлић 

Контакт 

телефон 
+381 11 3218-762 

Адреса 

електронске 

поште 

zeljko@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Архитектонски рачунарски центар (АРЦ) - Руководилац послова информационих система и 

технологија 
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Опис функције Архитектонски рачунарски центар (АРЦ) - Руководилац послова информационих система и 

технологија обавља следеће послове: 

− организује, координира и контролише функционисање информационо - 

комуникационих технологија и послова;  

− развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова;  

− координира израду и припрему ИКТ извештаја;  

− доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова;  

− прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења ИКТ ресурса;  

− контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања 

уговора;  

− координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје 

мишљење о њима;  

− координира израду ИКТ прегледа и анализа; 

− координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева;  

− дефинише политике и мере безбедности у информационом систему; 

− обавља сложене и високосложене послове и задатке везане за рачунарску мрежу и 

рачунаре везане у мрежу; 

− непосредно обавља послове систем инжењера; 

− администрација сервера, додела ИП адреса и ДНС администрација на нивоу Факултета; 

− организација оперативног управљања мрежом, издавање свакодневних и краткорочних 

задатака систем инжењеру и администраторима као и контролисање њиховог 

извршавања; 

− бекап сервера и ажурирање налога на серверу; 

− обједињује рад свих делова ИТЦАФ-а, прати нове технологије у области рачунарства и 

посебно мрежа, предлаже потребне промене у хардверу и софтверу на нивоу Факултета 

и њихову реализацију по добијању сагласности надлежних органа; 

− координира комуникацију Факултета са Универзитетом по питању ИТ инфраструктуре; 

− координира перманентно рачунарску обуку запослених у ваннастави по налогу управе; 

− сервисирање и оправка сервера; 

− друге послове везане за процес рада и струке који му се ставе у задатак. 

1.3.3.9 Руководилац ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНОГ ЦЕНТРА (ИНДОЦ) 

Име и презиме Мирјана Рибић 

Контакт 

телефон 
+381 11 3218-710 

Адреса 

електронске 

поште 

mikica@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац Информационо-документационог центра (ИНДОЦ): Дипломирани 

библиотекар  - Шеф Библиотеке  

Опис функције Руководилац Информационо-документационог центра (ИНДОЦ) - Дипломирани 

библиотекар  - Шеф Библиотеке обавља следеће послове: 

− планира, програмира, организује и координира рад службе; 

− креира и спроводи набавну политику библиотеке попуњавањем фондова свим 

видовима набавке и формира и води посебне збирке; 

− обрађује све облике библиотечко-информационе грађе и извора, формира рефералне 

и друге базе података и обавља послове националних агенција; 

− пружа корисницима библиотечко-информациону грађу и изворе у библиотеци и на 

даљину и израђује концепцију, организује и спроводи едукативну и стручну помоћ 

корисницима;планира, организује и реализује међународну сарадњу, 
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међубиблиотечку позајмицу и врши промоцију, презентацију и пласман српске књиге 

у иностранство; 

− израђује критеријуме за категоризацију, води регистре и ради на осталим пословима 

заштите старе и ретке библиотечке грађе; 

− планира, организује и реализује програм односа са јавношћу; 

− креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне збирке и базе 

података; 

− утврђује и спроводи концепцију чувања и ревизије библиотечко-информационе грађе 

и извора; 

− осмишљава и реализује научноистраживачке пројекте у библиотечко-информационој 

делатности; 

− врши каталошко-библиографску обраду и редакцију монографских, серијских и делова 

публикација у процесу израде свих врста библиографија; 

− учествује у изради и редакцији свих врста нормативних датотека на локалном и 

националном нивоу; 

− врши истраживање, анализу и селекцију целокупне потенцијалне грађе за 

дигитализацију; 

− предлаже приоритете за дигитализацију; 

− ради на формирању дигиталних збирки у сарадњи са оператором, имплементира 

дигитализовани материјала у репозиторијум дигитализованог материјала, 

имплементира метаподатке у базу метаподатака; 

− управља и ажурира базама метаподатака и дигиталним репозиторијумом у оквиру 

установе и повезивање са другим установама; 

− обавља најсложеније послове из области изградње, унапређења и развоја 

библиотекарства и информационих делатности; 

− планира и спроводи аутоматизацију пословања Библиотеке; 

− организује рад и учествује у изради електронског каталога свих типова грађе; 

− организује рад и учествује у изради посебних база података; 

− организује рад и учествује у каталогизацији и класификацији свих типова грађе по свим 

ИСБД стандардима и захтевима електронске обраде; 

− ради на мрежи на креирању и претраживању информационих система у земљи и 

иностранству; 

− организује систем уређења библиотечких фондова, каталога и других информационих 

извора; 

− организује набавку, обраду и циркулацију библиотечког материјала; 

− развија и обавља међубиблиотечку позајмицу; 

− сарађује са другим библиотекама; 

− стара се о стручном усавршавању запослених у служби; 

− организује рад и учествује у изради свих врста библиографија; 

− врши библиотечку обраду документације; 

− одређује УДК бројеве докторских дисертација; 

− обавља послове издавања публикација корисницима; 

− предлаже годишњи план набавке публикација и програм рада Библиотеке; 

− упућује кориснике у служење електронским изворима информација; 

− стара се о обуци корисника; 

− организује и обавља рад са корисницима као и услуживање корисника; 

− предлаже Правилник о раду Библиотеке; 

− подноси годишњи извештај о раду Библиотеке; 

− обавља и друге послове који су му стављени у надлежност другим општим актима и 

одлукама органа управљања. 
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1.3.3.10 Руководилац ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ЦИД) 

Име и презиме Др Ана Никезић, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске 

поште 
cid@arh.bg.ac.rs  

Назив функције Руководилац Центра за истраживачку делатност  (ЦИД) 

Опис функције Руководилац Центра за истраживачку делатност (ЦИД) обавља селеће послове: 

− подстиче и унапређује истраживачку делатност и развија истраживачки кадар 

Факултета; 

− формулише програм и имплементацију истраживачке делатности Факултета; 

− организује имплементацију и мониторинг активности истраживачке делатности 

Факултета; 

− координира учешће у програмима и пројектима домаћих и међународних 

организација и/или међуинституционалне сарадње у области истраживачке 

делатности; 

− организација и имплементација студентских иницијатива у области истраживачке 

делатности; 

− организује формирање регистра (базе) истраживача и истраживачки портфолио 

Факултета; 

− организује скупове (конференције, семинаре, радионице, летње школе) и друге 

едукативно-истраживачке програме у служби истраживачке делатности Факултета; 

− организује пласман и публиковање резултата и других публикација од значаја за 

истраживачку делатност Факултета; 

− координира рад и комуникацију Центра за истраживачку делатност и других тела 

Факултета; 

− припрема периодичне извештаје о раду декану и Већу Факултета; 

− обавља и друге послове утврђене општим актима Факултета. 

1.3.4 Завршна напомена поглавља 

напомена Одлуком Савета бр. 01-671/2-2.1 од 09.06.2021. године декан Факултета је изабран на период од три 

школске године. 

Продекани су изабрани за период од три године (одлуке Савета бр. 01-671/2-3.3, 01-671/2-3.2, 01-

671/2-3.1, 01-671/2-3.4 и 01-671/2-3.5 од 09.06.2021. године), осим студента продекана који је 

изабран на период од једне године   

mailto:cid@arh.bg.ac.rs
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2 НАДЛЕЖНОСТИ 

2.1 Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

2.1.1 Уводна напомена поглавља 

напомена /  

2.1.2 Подаци о надлежностима, овлашћењима и обавезама1 

Пропис којим су 

надлежности, 

овлашћења или обавезе 

утврђени  

 

Пропис из кога произилазе надлежности органа јавне власти 

Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 88/17 , 27/18 - др. закон, 73/18 , 

67/19 , 6/20  - др. закон, 6/20  - др. закон, 11/21  - др. пропис, 67/21  - др. закон, 67/21 ), 

чланом 45. прописано је да је Факултет високошколска установа која у обављању своје 

делатности обједињује образовну, научноистраживачку, стручну, уметничку и 

иновациону делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања. 

Факултет може остваривати све врсте и степене студија. 

Опис овлашћења која 

проистичу из наведеног 

прописа 

Опис овлашћења: 

Статутом Универзитета у Београду-Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ'', бр. 

129/22), чланом 12. прописано је да аутономија Факултета, у складу са законом, 

обухвата право на: 

− предлагање студијских програма; 

− утврђивање правила студирања и услова уписа студената;  

− уређење унутрашње организације;  

− доношење статута и избор органа управљања и пословођења и студентског 

парламента; 

− предлагање избора наставника и сарадника;  

− издавање јавних исправа;  

− располагање финансијским средствима; 

− коришћење имовине; 

− одлучивање о прихватању пројеката и о међународној сарадњи, као и 

− друга права која произлазе из добрих академских обичаја. 

Опис обавеза које 

проистичу из наведеног 

прописа 

Опис обавеза: 

Обавезе Универзитета у Београду-Архитектонског факултета проистичу из одредаба 

Закона о високом образовању и Статута Факултета које се односе на надлежност и 

овлашћења Факултета. Најзначајније обавезе Факултета су: 

− предлагање студијских програма; 

− утврђивање правила студирања и услова уписа студената; 

− уређење унутрашње организације; 

− доношење статута и избор органа управљања и пословођења и студентског 

парламента; 

− предлагање избора наставника и сарадника; 

− издавање јавних исправа; 

− располагање финансијским средствима; 

− коришћење имовине; 

− одлучивање о прихватању пројеката и о међународној сарадњи/ 

2.1.3 Завршна напомена поглавља 

 
1 Релевантне одредбе прописа којима су надлежности, овлашћења или обавезе утврђени, тако да просечном читаоцу пружају више информација 
него што би их имао читањем самих одредаба 
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напомена  / 

2.2 Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

2.2.1 Уводна напомена поглавља 

напомена  / 

2.2.2 Сажет опис поступања органа јавне власти 

2.2.2.1 Поступања по обавезама односно актима 

Акт из ког произлази обавеза органа јавне 

власти 
Закон о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 88/17 , 27/18 - др. 

закон, 73/18 , 67/19 , 6/20 - др. закон, 6/20 - др. закон, 11/21 - др. 

пропис, 67/21 - др. закон, 67/21 ) , Статут Универзитета у Београду-

Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ'', бр. 129/22) 

Сажет опис: да ли је орган јавне власти 

одређену обавезу вршио или не у 

протеклом периоду и да ли је тренутно 

врши; на који начин је орган јавне власти 

обавезу извршио или је извршава (нпр. 

доношењем неког акта, обављањем 

одређених провера, формирањем 

одређених служби, вођењем одређених 

поступака); којим се овлашћењем орган 

јавне власти служио или служи 

На основу овлашћења прописаних Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета у Београду-Архитектонског факултета и другим 

општим актима Универзитета и Факултета, предлаже избор у звања 

наставника, врши избор сарадника, предлаже избор у научно звање, 

врши поступак самовредновања, акредитације, уписа стутената на сва 

три степена студија и др. 

Конкретни примери о поступању на 

основу стварних или измишљених 

случајева, при чему се подаци на основу 

којих би могао да се утврди идентитет 

лица на које се одређени пример односи 

изостављају, или замењују измишљеним, 

скраћеним или описним подацима. 

Конкретан пример одлука о предлогу избора у звања наставника 

налази се на сајту Факултетета, на линку http://www.arh.bg.ac.rs/izbori-

za-nastavnike-i-saradnike/  

 

 

 

Статистички и други подаци о извршењу 

обавеза, у претходној и текућој години, 

укључујући и планове за извршење обавеза 

/ 

                

2.2.2.2 План рада 

Напомена о изради плана рада и 

извештаја о раду, или других документ 

сродне природе.  

Уколико орган јавне власти не сачињава 

план рада или извештај о раду, потребно 

је да одговарајуће обележи поља 

Универзитет у Београду - Архитектонског факултета на годишњем 

нивоу припрема и објављује План рада и извештај о раду, који садржи 

податке о поступању Факултетета у оквиру свих надлежности, 

овлашћења и обавеза. 

Линк ка месту са кога се документи могу 

преузети 
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/  

2.2.3 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

 

 

http://www.arh.bg.ac.rs/izbori-za-nastavnike-i-saradnike/
http://www.arh.bg.ac.rs/izbori-za-nastavnike-i-saradnike/
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/
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2.3 Прописи које орган јавне власти примењује у свом раду и прописи за чије 
доношење је надлежан 

2.3.1 Уводна напомена поглавља 

напомена Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу следећих закона: 

− Закон о високом  образовању  („Сл.  гл.  РС“,  бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – 

др.закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон); 

− Закон о научноистраживачкој делатности („Сл. гл. РС“, бр.110/05, 50/06-испр., 18/10, 112/15 

и 49/19 – др. закон); 

− Закон о науци и истраживањима (''Сл. гл. РС'', бр. 49/19) 

− Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 18/10, 55/13 и 129/21 – др.закон); 

− Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 129/21); 

− Закон  о  уџбеницима  („Сл. гл. РС“, бр. 27/18); 

− Закон о библиотечко-информационој делатности („Сл. гл. РС”, бр. 52/11 и 78/21); 

− Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гл. РС“, бр. 52/11);  

− Закон о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 

95/18 – аут. тумачење). 

2.3.2 Прописи 

2.3.2.1 Прописи којим је утврђена надлежност  

Пун назив прописа 

којим је утврђена 

надлежност 

органа јавне 

власти, односно 

послова које 

обавља 

 

Закон о високом  образовању  („Сл.  гл.  РС“,  бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 

– др.закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон); 

Закон о научноистраживачкој делатности („Сл. гл. РС“, бр.110/05, 50/06-испр., 18/10, 

112/15 и 49/19 – др. закон); 

Закон о науци и истраживањима (''Сл. гл. РС'', бр. 49/19) 

Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 18/10, 55/13 и 129/21 – др.закон); 

Закон о иновационој делатности („Сл. гл. РС“, бр. 129/21); 

Закон  о  уџбеницима  („Сл. гл. РС“, бр. 27/18); 

Закон о библиотечко-информационој делатности („Сл. гл. РС”, бр. 52/11 и 78/21); 

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гл. РС“, бр. 52/11);  

Закон о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 

95/18 – аут. тумачење). 

2.3.2.2 Други прописи које орган јавне власти примењује у свом раду 

Пун назив других 

прописа које орган 

јавне власти 

примењује у свом 

раду, у виду списка 

Акти Републике Србије:  

1. Устав РС („Сл. гл. РС“, бр. 98/06 и 115/21) 

2. Закон о јавним службама („Сл. гл. РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14-др. закон) 

3. Закон о печату државних и других органа („Сл. гл. РС“, бр. 101/07 и 49/21) 

4. Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр.18/16 и 95/18 – аут. тумачење) 

5. Закон   о   изгледу  и   употреби   грба,   заставе   и   химне   Републике   Србије („Сл. гл. РС“, бр. 

36/09) 

6. Закон о службеној употреби језика и писама („Сл. гл. РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 

30/10, 47/18 и 48/18 – испр.) 

7. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78,  39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и ''Сл. гл. РС'', бр. 18/20) 

8. Закон  о  државним  и  другим  празницима  у  Републици  Србији  („Сл. гл. РС“, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/2/reg
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/zakoni.php
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2021/129/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/24/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/24/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/2/reg
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/zakoni.php
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/110/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2021/129/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/24/1/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/24/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/ustav/2006/98/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/1991/42/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2007/101/6/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/18/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/36/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/36/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/851a5795-db47-4360-87dc-70f7f514930a
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/851a5795-db47-4360-87dc-70f7f514930a
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/70677d4a-d9fa-4954-aa38-a71ae86a3e61
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/70677d4a-d9fa-4954-aa38-a71ae86a3e61
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3f9c1228-1e4b-4cf6-97c2-b3f1b6f71c8d
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3f9c1228-1e4b-4cf6-97c2-b3f1b6f71c8d
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9. Закон о ауторском и сродним правима („Сл. гл. РС“, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – одлука УС и 

66/19) 

10. Закон о  културним  добрима  („Сл.  гл.  РС“, бр.  71/94,  52/2011 и 99/11-др. закон, 6/20 – др. 

закон, 35/21 – др. закон и 129/21 – др. закон) 
11. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 34/01, 62/06 – др. 

закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11– др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 – др. закон) 

12. Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 

95/18 и 153/20) 

13. Закон о забрани дискриминације („Сл. гл. РС“, бр. 22/09 и 52/21) 

14. Закон  о  слободном  приступу информацијама  од  јавног  значаја  („Сл. гл РС“, бр. 120/04, 54/07, 

104/09, 36/10 и 105/21) 

15. Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 91/19) 

16. Закон о буџету Републике Србије за 2023 годину („Сл. гл. РС“, бр. 138/22) 

17. Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 

108/13, 142/14 и 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 

138/22 и 118/21 – др. закон) 

18. Закон  о  Агенцији  за  борбу против  корупције  („Сл.  гл.  РС“,  бр.97/08, 53/10, 66/11 – одлука 

Уставног суда, 67/13-одл. УС, 112/13-аут.тумачење, 8/15-одл. УС и 88/19) 

19. Закон  о  ученичком  и  студентском  стандарду  („Сл.  гл.  РС“,  бр.18/10, 55/13, 27/18 – др.закон и 

10/19) 

20. Закон о родној равноправности („Сл. гл. РС“, бр. 52/21)  

21. Закон о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, бр. 25/19) 

22. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“, бр. 

36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон) 

23. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон) 

24. Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гл. РС“, бр. 36/10) 

25. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гл. РС“, бр. 30/10) 

26. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС“бр.34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – 

др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 

101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – одлука УС, 86/19, 62/21, 125/22 и 

138/22) 

27. Закон о здравственом осигурању („Сл. гл.РС“, бр. 25/19) 

28. Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 

Подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду: 

Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 

повећаним ризиком (''Сл. гл. РС'', бр. 120/07, 93/08 и 53/17) 

Подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби: 

1. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које 

се финансирају из буџета („Сл. гл. РС“, бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07) 

2. Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.  гл.  РС“,  бр.  125/03, 12/06 и 27/20) 

3. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гл. РС“, 

бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 

120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 

91/07, 106/07, 7/08,9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 

20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12,8/13, 4/14, 58/14, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – 

др. закон, 157/20 – др. закон, 19721, 48/21 и 123/21 – др.закон) 

4. Правилник  о  садржају  јавних  исправа  које  издаје  високошколска  установа („Сл. гл. РС“, бр. 

15/19) 

5. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и 

осталих запослених („Сл. гл. РС“, бр. 21/06) 

6. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Сл. гл. 

РС“, бр. 21/06) 

7. Правилник о садржају дозволе за рад („Сл. гл. РС“, бр. 21/06) 

8. Правилник  о  стандардима  и  поступку  за  спољашњу  проверу  квалитета високошколских 

установа („Сл. гл. РС“, бр. 13/19) 

9. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 

и студијских програма („Сл. гл. РС“, бр.13/19) 

10. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл. гл. РС“, бр. 13/19, 

1/21 и 19/21) 
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11. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гл. РС“, бр. 

13/19) 

12. Правилник  о  листи  стручних,  академских  и  научних  назива  („Сл. гл. РС“, бр. 53/17, 114/17, 

52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 и 48/21) 

13. Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету („Сл. гл. РС“, бр.101/15, 102/16, 

119/17 и 152/20) 

14. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, 

односно образовно-уметничких поља („Сл. гл. РС“, бр.114/17 и 24/20) 

 Правни акти Универзитета у Београду: 

1. Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18, 207/2019, 

213/2020, 214/2020 и 217/20) 

2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 237/22 242/22) 

3. Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 192/16,195/16, 199/17 и 203/18) 

4. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 206/18 и 213/20) 

5. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 135/07 и 178/14) 

6. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу 

Универзитета у Београду и лица изабраних у начно звање у остваривању дела наставе („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 132/06) 

7. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој 

високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06,), измене и допуне 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/09) 

8. Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 139/07) 

9. Правилник  о  наставној  литератури  („Гласник  Универзитета  у  Београду“  бр.140/08) 

10. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 208/19 и 212/19) 

11. Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 191/16, 212/19 и 215/20) 

12. Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација које се бране на 

Универзитету у Београду (донето  на седници Сената 20. 06.2018. године) 

13. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 

136/07, 168/12 и 180/14) 

14. Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 160/11 и 196/16) 

15. Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских 

исправа ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 188/16 и 199/17) 

16. Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 134/07, измене 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16 и 196/16) 

17. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 

193/16) 

18. Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду 

(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 227/21) 

19. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 189/16) 

20. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску 

годину основних и мастер студија („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 134/07) 

21. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 157/2010) 

22. Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 149/09, измена донета 17.01.2018. године) 

23. Правилник о вредновању ваннаставних активности студената („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 172/13 и 180/14) 

24. Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом („Гласник 

Универзитета у Београду“ бр. 234/22) 

25. Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 153/2010) 

26. Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма Универзитета у 

Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 163/2011) 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/4f81213d-3dc5-45cd-8852-fa4e1da348ab
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/4f81213d-3dc5-45cd-8852-fa4e1da348ab
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/055b0c2a-0e0c-4b77-ae50-2bf2e0b67191
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/055b0c2a-0e0c-4b77-ae50-2bf2e0b67191
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b2059b37-d6f2-49f5-ba80-9a963d0067e6
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/b2059b37-d6f2-49f5-ba80-9a963d0067e6
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9efa625a-0eeb-4e55-b282-48f3aa0edeb2
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9efa625a-0eeb-4e55-b282-48f3aa0edeb2
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/statut_ub_precisceni_januar_2023.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/statut_ub_precisceni_januar_2023.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_postupku_sticanju_zvanja_2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_postupku_sticanju_zvanja_2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-minimalni-uslovi-precisceni2021.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-minimalni-uslovi-precisceni2021.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-prof-emeritus-precisceni2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-prof-emeritus-precisceni2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-gostujuci-prof-preciscen-oktobar2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-gostujuci-prof-preciscen-oktobar2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikUcesceNaucnoistrazivackihUstanova.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikUcesceNaucnoistrazivackihUstanova.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikUcesceNaucnoistrazivackihUstanova.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikRadNastavnikaUDrugojVisokoskolskoj-preciscen22.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikRadNastavnikaUDrugojVisokoskolskoj-preciscen22.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikRadNastavnikaUDrugojVisokoskolskoj-preciscen22.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikODonosenjuStudijskogPrograma.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONastavnojLiteraturi.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_upisu_na_studijske_programe_oktobar_2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_upisu_na_studijske_programe_oktobar_2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikDoktorskeStudije.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikDoktorskeStudije.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_originalnost_doktorske_disertacije.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_originalnost_doktorske_disertacije.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_polaganju_ispita_i_ocenjivanju_2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_polaganju_ispita_i_ocenjivanju_2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_mobilnost_prenosenjeESPB-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_mobilnost_prenosenjeESPB-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-strani-studijski-i-priznavanje-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-strani-studijski-i-priznavanje-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-VNO-preciscen2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-VNO-preciscen2022.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Kodeks-profesionalne-etike2021.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Kodeks-profesionalne-etike2021.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_sprecavanje_zastita_seksualno_uznemiravanje.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_sprecavanje_zastita_seksualno_uznemiravanje.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikDisciplinskaOdgovornostStudenata2016.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikDisciplinskaOdgovornostStudenata2016.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Odluka-naknada-skolarine2014.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Odluka-naknada-skolarine2014.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-nagradjivanje-studenata-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOVrednovanjuVannastavnih-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikOVrednovanjuVannastavnih-preciscen.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_nacinu_utvrdjivanja_statusa_kandidata_i_studenta_sa_invaliditetom.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_nacinu_utvrdjivanja_statusa_kandidata_i_studenta_sa_invaliditetom.pdf
https://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/ListaKonkVUstanova.pdf
https://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/ListaKonkVUstanova.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Zbirka-propisa-16.11.2020.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Zbirka-propisa-16.11.2020.pdf
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27. Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак радног односа 

редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65 година живота 

2.3.2.3 Прописи које је орган јавне власти сам донео 

Прописи које је орган 

јавне власти сам 

донео, као и и 

линкови који воде до 

прописа 

појединачно, или до 

интернет странице 

на којој су ти 

прописи објављени 

Правни акти Факултета  

1. Статут Архитектонског факултета у  Београду (''Сл. билтен АФ'', бр. 129/22) 

2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Београду-Архитектонског факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 131/22) 

3. Правилник о безбедности и здрављу на раду (''Сл. билтен АФ'', бр. 130/22) 

4. Правилник о упису на студијске програме основних академских и интегрисаних 

академских студија (''Сл. билтен АФ'', бр. 127/21) 

5. Правилник о  уређењу обављања поступка јавних набавки на које се закон не 

примењује на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету (''Сл. билтен АФ'', бр. 

125/20) 

6. Пословник о раду Наставно и научно-уметничког већа (''Сл. билтен АФ'', бр. 121/19 и 

124/20) 

7. Правилник о поступању са донацијама (''Сл. билтен АФ'', бр. 123/20) 

8. Правилник о ближим условима за доделу ЕСПБ бодова (''Сл. билтен АФ'', бр. 122/20) 

9. Пословник о раду Савета (''Сл. билтен АФ'', бр. 121/19) 

10. Пословник о раду Изборног већа (''Сл. билтен АФ'', бр. 121/19 и 124/20) 

11. Пословник о раду Већа докторских студија Универзитета у Београду-Архитектонског 

факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 124/20) 

12. Пословник о раду Већа департмана Универзитета у Београду-Архитектонског факултета 

(''Сл. билтен АФ'', бр. 124/20) 

13. Правилник о начину и поступку припреме, израде и одбране завршног рада на мастер 

академским студијама - Архитектура Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 123/20) 

14. Правилник о докторским студијама Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 122/20) 

15. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника 

Универзитета у Београду-Архитектонског факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 120/19) 

16. Правилник о организацији и систематизацији послова (''Сл. билтен АФ'', бр. 118/18).  

17. Правилник о стицању и расподели сопствених средстава (''Сл. билтен АФ'', бр. 114/17) 

18. Правилник о минималним условима за стицање звања наставника (''Сл. гл. РС'', бр. 

115/17) 

19. Правилник о раду (''Сл. билтен АФ'', бр. 103/15 и 114/17) 

20. Правилник о буџетском рачуноводству (''Сл. билтен АФ'', бр. 112/16) 

21. Правилник о извођењу стручне праксе студената на МАСА програму (''Сл. билтен АФ'', 

бр. 110/16) 

22. Правилник о извођењу стручне праксе студената на МУАД програму (''Сл. билтен    АФ'', 

бр. 110/16) 

23. Правилник о реализацији наставе на студијској целини Завршни рад на МУАД програму 

(''Сл. билтен    АФ'', бр. 110/16) 

24. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона Архитектонског факултета 

(''Сл. билтен АФ'', бр. 106/15) 

25. Правилник о евидентирању присуства запослених на послу (''Сл. билтен АФ'', бр. 104/15) 

26. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења и унапређења квалитета (''Сл. 

билтен АФ'', бр. 91/13) 

27. Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета – пречишћен текст (''Сл. билтен АФ'', 

бр. 92/13) 

28. Статут фондације „Арх. Иванка Терзин“(''Сл. билтен АФ'', бр. 91/13) 

29. Правилник о извођењу стручне праксе студената Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 84/10). 

30. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 

83/10). 

https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Odluka%20o%20obrascu%20PRO.pdf
https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Odluka%20o%20obrascu%20PRO.pdf
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31. Правилник о специјалистичким академским студијама Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 

82/09) 

32. Правилник о самовредновању и оцени квалитета (''Сл. билтен АФ'', бр. 82/09) 

33. Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета (''Сл. билтен АФ'', бр. 78/08) 

34. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08) 

35. Спецификација личних заштитних средстава за запослене (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08) 

36. Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08) 

37. Правилник о раду Студентског парламента(''Сл. билтен АФ'', бр. 72/07) 

38. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућих професора (''Сл. билтен АФ'', бр. 

68/06) 

39. Одлука о еквиваленцији студијских подручја, студијског програма основних академских 

студија и наставног плана основних студија (''Сл. билтен АФ'', бр. 66/05) 

40. Правилник о издавачкој делатности (''Сл. билтен АФ'', бр. 62/05)  

41. Пословник о раду Комисије за наставу (''Сл. билтен АФ'', бр. 59/04) 

42. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (''Сл. билтен АФ'', 

бр. 55/03) 

43. Правилник о организацији заштите од пожара (''Сл. билтен АФ'', бр. 55/03) 

44. Правилник о раду Истраживачко-пословног центра  (''Сл. билтен АФ'', бр. 54/03) 

45. Правилник о раду Библиотеке (''Сл. билтен АФ'', бр. 53/03) 

46. Правилник о изменама и допунама Правилника о зарадама и другим примањима (''Сл. 

билтен АФ'', бр. 51/03) 

47. Правилник о наградама  (''Сл. билтен АФ'', бр. 44/98) 

48. Правилник о зарадама и другим примањима (''Сл. билтен АФ'', бр. 42/97) 

49. Методологија за утврђивање сложености рада, одговорности у раду и услова рада (''Сл. 

Билтен АФ'', бр. 08/86) 

50. Правилник о стручном образовању и усавршавању (''Сл. билтен АФ'', бр. 07/86) 

51. Одлука о општим принципима организације, формирања и рада исраживачких 

јединица Универзитета у Београду- Архитектонског факултета ( бр. Одлуке 01-1252/2-1 

од 13.09.2021. године) 

52. Протоколи (''Сл. билтен АФ'', бр. 91/13): 

− П.01 – ПРОТОКОЛ о предлагању студијског програма, 

− П.02 – ПРОТОКОЛ за достављање предметних курикулума, 

− П.03 – ПРОТОКОЛ за реализацију студентског вредновања, 

− П.04 – ПРОТОКОЛ поступка анализе резултата студентског вредновања и 

предлагања мера унапређења, 

− П.05 –ПРОТОКОЛ о поступку достављања и форми годишњег извештаја наставника 

и сарадника о наставном, научно-истраживачком и стручно-уметничком раду, 

− П.06 – ПРОТОКОЛ о поступку достављања и форми годишњег извештаја 

руководиоца департмана о раду департмана и 

− П.07 – ПРОТОКОЛ за финансирање активности учешћа у пројектима, научним и 

стручним скуповима у земљи и иностранству, објављивање монографија и радова 

у одговарајућим домаћим и страним часописима, зборницима и монографијама. 

2.3.3 Завршна напомена поглавља 

напомена / 
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2.4 Стратегије, програми, планови и извештаји које је донео орган јавне 
власти или су у поступку припреме 

2.4.1 Уводна напомена поглавља 

напомена  

2.4.2 Стратегије програми планови извештаји 

2.4.2.1 Списак са линковима 

Пун назив стратегија, програма, 

планова и извештаја које је, у оквиру 

своје надлежности, орган јавне власти 

донео.  

 

Политика обезбеђења и унапређења факултета Архитектонског 

факултета (2008.)  

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета (13.02.2008.) 

Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења и унапређења 

квалитета (21.01.2013.) 

План рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у школској 

2018/19  

План рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у школској 

2018/19  

Извештај о раду Универзитета у Београду- Архитектонског факултета за 

школску 2021/2022. годину, број 01-2469/2-4 од 28.11.2022. године 

План рада Универзитета у Београду- Архитектонског факултета за 

школску 2022/2023. годину, број 01-2469/2-5 од 28.11.2022. године 

2.4.3 Стратегије програми планови извештаји у припреми 

2.4.3.1 Списак 

Пун назив прописа, стратегија, 

програма, планова и извештаја из 

делокруга органа јавне власти, а који су 

у поступку припреме 

Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) 

Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду -

Архитектонског факултета 

Програм развоја и унапређења научноистраживачког подмлатка  

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 

2.4.4 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Politika-obezbedjenja-i-unapredjenja-kvaliteta-AF.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Politika-obezbedjenja-i-unapredjenja-kvaliteta-AF.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti/OUK/Prilog_1.1_STRATEGIJA_obezbedjenja_i_unapredjenja_kvaliteta_2008.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti/OUK/Akcioni_plan_Strategija_OUK_2013_01.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti/OUK/Akcioni_plan_Strategija_OUK_2013_01.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-rada-Komisije-za-obezbe%C4%91enje-i-unapre%C4%91enje-kvaliteta-u-%C5%A1kolskoj-2018-19.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-rada-Komisije-za-obezbe%C4%91enje-i-unapre%C4%91enje-kvaliteta-u-%C5%A1kolskoj-2018-19.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-rada-Komisije-za-obezbe%C4%91enje-i-unapre%C4%91enje-kvaliteta-u-%C5%A1kolskoj-2018-19.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-rada-Komisije-za-obezbe%C4%91enje-i-unapre%C4%91enje-kvaliteta-u-%C5%A1kolskoj-2018-19.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Izvestaj-o-radu-i-odluka-o-usvajanju.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Izvestaj-o-radu-i-odluka-o-usvajanju.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/plan-rada-i-odluka-o-usvajanju-2022.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/plan-rada-i-odluka-o-usvajanju-2022.pdf
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3 ПОСЛОВАЊЕ 

3.1 Услуге које орган јавне власти пружа заинтересованим лицима као и 
поступак ради пружања услуга 

3.1.1 Уводна напомена поглавља 

напомена Универзитет у Београду – Архитектонски факултет пружа заинтересованим лицима информације о 

питањима високог образовања у области Архитектуре и урбанизма и научно-истраживачке 

делатности. Ове информације пружају се у непосредном контакту, као и преко телефона и 

електронске поште. Верификација исправа диплома (стечених по старом програму - пре ступања на 

снагу Закона о високом образовању из 2005. године) и  различитих враста уверења издатих на 

Универзитету у Београду – Архитектонском факултету јесте поступак којим се имаоцу те исправе 

потврђује да је исправа веродостојна. 

3.1.2 Списак услуга 

3.1.2.1 Услуге које орган јавне власти, у оквиру надлежности, непосредно пружа заинтересованим 
физичким и правним лицима 

Под пружањем услуга сматра се обављање привредне и друштвене делатности, односно послова за које је законом утврђено 

да се врше у општем интересу, делатности односно послова управе од стране органа власти, којима се обезбеђује 

остваривање права и правних интереса, односно задовољавање потреба корисника услуга, а који не представљају други облик 

управног поступања (управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње). Услуге које орган јавне власти пружа само 

другим органима јавне власти, својим запосленима или члановима, не морају се описивати у информатору. 

Назив услуге Подаци о услузи2 :  

Услуге високог образовања – 

услуге везане за организовање 

студија првог, другог и трећег 

степена 

Опис пружања услуге:  

Студије првог степена – основне академске студије  

Студијски програм: Архитектура – 180 ЕСПБ  

Студије првог и другог степена – интегрисане основне и мастер академске 

студије  

Студијски програм: Архитектура – 300 ЕСПБ  

Студије другог степена – мастер академске студије  

Студијски програм: Архитектура – 120 ЕСПБ  

Студијски програм: Интегрални урбанизам - 120 ЕСПБ  

Студијски програм: Унутрашња архитектура - 120 ЕСПБ  

 
2 Подаци о услузи треба да садрже:  

− кратак опис у чему се она састоји, категорије лица која имају право на услугу, податке о таксама и трошковима поступка, доказе које 
подносилац захтева прилаже,  

− да ли је прописан рок за пружање услуге и року се може очекивати да услуга буде пружена, на који начин се услуга може добити (нпр. 
захтев, молба), 

− којом радњом (нпр. усмени захтев службенику, позив на одређени телефон, подношење писаног захтева или молбе, попуњавање 
апликације на интернет страници итд.) заинтересовано лице може покренути поступак за добијање услуге, уколико се услуга пружа 
електронским путем, поставити линк ка одговарајућој интернет страници,  

− линк који води ка месту на интернет страници где се може попунити или преузети формулар и други подаци о услугама, информације у 
вези са подношењем захтева (адреса, број канцеларије, шалтер, интернет страница, адреса електронске поште, радно време за рад  са 
странкама и сл.),  

− линк ка примерима попуњених типичних докумената из ове тачке (нпр. попуњен захтев, решење  или одговор органа јавне власти, 
попуњена жалба или приговор, одговор по приговору итд.), на основу стварних или измишљених примера, при чему се подаци на основу 
којих би могао да се утврди идентитет лица на које се одређени пример односи изостављају или замењују измишљеним, скраћеним или 
описним подацима, информације од кога и на који начин се могу добити информације о току поступка, да ли заинтересовано лице може 
уложити жалбу, приговор или неко друго правно средство у случају да није задовољно донетом одлуком, радњом или пропустом органа 
јавне власти, односно, тиме што услуга није пружена или није пружена на одређени начин, коме се из ових разлога заинтересовано лице 
може обратити, у ком року и под којим условима 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/osnovne-akademske-studije-arhitektura/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/integrisane-akademske-studije-arhitekture/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-integralni-urbanizam/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-unutrasnja-arhitektura/?pismo=lat
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Студије другог степена – специјалистичке академске студије  

Студијски програм: Енергетски ефикасна и зелена архитектура – 60 ЕСПБ  

Студијски програм: Урбана обнова – градови у новом миленијуму – 60 ЕСПБ  

Студије трећег степена – докторске академске студије  

Студијски програм: Архитектура и урбанизам – 300 ЕСПБ  

Поступак пружања услуге: 

− Објављивање Информатора о условима, начину и поступку уписа у прву 

годину студијских програма за конкретну школску годину, а у складу са 

објављеним заједничким конкурсом Универзитета у Београду  (припрема, 

верификација и објављивање на сајту Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета)  

− Припрема задатака и организовање пријемног испита, рангирање 

кандидата, објављивање прелиминарних и коначних ранг листа након 

жалбеног поступка, прозивка и упис кандидата у прву годину 

− Израда распореда наставе (предавања, вежби и других облика наставе), a 

у складу са планом реализације наставе за конкретну школску годину  

− Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...), a у складу 

са планом реализације наставе за конкретну школску годину  

− Извођење наставе (предавања, вежбе, други облици наставе), усменог и 

писменог испитивања студената  

− Оцењивање активности студената у току наставе, на испитима, на 

одбранама студио -пројекта, завршних радова и докторских дисертација  

− Оцењивање семинарских радова и пројектних радова  

− Консултације  

− Организација испита  

− Израда распореда испита у конкретном року  

− Пружање административних услуга корисницима  

− Упис (упис године и овера године студија)  

− Пријављивање испита  

− Издавање индекса, поновно издавање индекса, потврда и уверења  

− Пријем захтева и припрема диплома и додатака дипломи и слање 

Универзитету, припрема материјала за промоције  

− Спровођење поступака по жалбама и приговорима студената  

− Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске 

домове  

− Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија 

У школској 2021/2022. години  

На студијске програме основних академских студија уписано 241 нових 

студената, на интегрисане академске студије 67, на мастер академске студије 

200, на специјалистичке академске студије 8, а на докторске академске 21 

студента.  

Укупно активних студената на основним академским студијама 820, на 

интегрисаним академским студијама 317, на мастер академским студијама 

395, на специјалистичким академским студијама 26, а на докторским 

академским студијама 146 студента.  

У школској 2022/2023. години  

На студијске програме основних академских студија уписано 244 нових 

студената, на интегрисане академске студије 69, на мастер академске студије 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/specijalisticke-akademske-studije-energetski-efikasna-i-zelena-arhitektura/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/specijalisticke-akademske-studije-urbana-obnova-gradovi-u-novom-milenijumu/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/doktorske-akademske-studije-arhitektura-i-urbanizam/?pismo=lat
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201, на специјалистичке академске студије 8, а на докторске академске 14 

студента.  

Укупно активних студената на основним академским студијама 849, на 

интегрисаним академским студијама 331, на мастер академским студијама 

412, на специјалистичким академским студијама 24, а на докторским 

академским студијама 143 студента. 

Верификација исправа 

(диплома/уверења) издатих на 

Универзитету у Београду- 

Архитектонском факултету 

Опис пружања услуге : 

Верификација исправа (диплома/уверења) издатих на Универзитету у Београду 

– Архитектонском факултетау јесте поступак којим се имаоцу те исправе 

потврђује да је исправа веродостојна.  

Услуга верификација исправа врши се на основу Закона о општем управном 

поступку и Правилника о садржају и начину вођења евиденције коју води 

високошколска установа („Службени гласник РС“ бр. 21/06).  

Поступак пружања услуге : 

− Пријем документације: захтева, фотокопије дипломе/уверења о 

дипломирању и изјаве о давању сагласности за проверу података о 

стеченој дипломи/уверењу о дипломирању на Универзитету у Београду – 

Архитектонском факултету са потписом кандидата путем мејла или поште 

на адресу студентске службе: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs.   

− *Напомена: Захтев за проверу дипломе/уверења упућује 

фирма/институција/установа/агенција, а не лице чија се диплома 

проверава.   

− Службеник задужен за послове обраде поднетих захтева за проверу 

веродостојности дипломе/уверења прегледа захтев и достављену 

документацију.    

− Уколико је предмет провере диплома и додатак дипломи издати у складу 

са прописима који важе од доношења Закона о високом образовању из 

2005., службеник задужен за обраду захтева прослеђује захтев 

Универзитету у Београду на адресу: verifkacija@rect.bg.ac.rs 

− Уколико је предмет провере уверење о дипломирању, уверење о 

завршеним мастер или докторским академским студијама, као и диплома 

стечена по старом програму (пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању из 2005. године), службеник прослеђује инструкције за уплату 

накнаде за трошкове провере веродостојности дипломе/уверења на 

адресу са које је стигао захтев или кандидатима лично.   

− Након достављања доказа о уплати путем електронске поште службеник 

задужен за обраду захтева приступа обради захтева и изради дописа 

којим се потврђује или оповргава веродостојност исправе, а на основу 

података из евиденције о издатим дипломама.   

− Службеник доставља допис/дописе Декану Факултета на потпис.   

− Потписан и оверен допис/е службеник скенира и шаље путем мејла или 

путем поште на адресу са које је захтев упућен  

2021 – примљено 25, обрађено 25 

2022 – примљено 31, обрађено 31 

услуге коришћења 

библитечког фонда 

 

Овом услугом се омогућава коришћење фонда Библиотеке свим 

заинтересованим лицима. Да би се ова услуга реализовала потребно је да 

треће лице има личну карту. 

mailto:studentskasluzba@arh.bg.ac.rs
mailto:verifkacija@rect.bg.ac.rs


ИНФОРМАТОР О РАДУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, датум ажурирања: четвртак, 19. јануар 2023. год. 

3-34 
 

услуге коришћења читаонице 

 

Овом услугом се омогућава  увид у тражене публикације на основу захтева 

трећег лица.  Да би се ова услуга реализовала потребно је да треће лице има 

личну карту. 

услуге коришћења 

електронског каталога 

Библиотеке 

 

Сви заинтересовани корисници имају увид у фондове Библиотеке 

Архитектонског факултета преко онлајн COBISS система  који омогућава, не 

само претрагу наше базе већ и многих других. 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/organizacija/biblioteka-fakulteta/?pismo=lat 

услуге коришћења 

Репозиторијума 

Архитектонског факултета – 

РАФ, отвореног приступа 

издањима факултета и 

резултатима 

Репозиторијум Архитектонског факултета - РАФ је дигитални репозиторијум 

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета који омогућава отворени 

приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру 

пројеката које се изводе на факултету. 

https://raf.arh.bg.ac.rs/?locale-attribute=sr  

услуге пружања информација 

о новим публикацијама кроз 

видео садржаје 

Сва заинтересована лица добијају информацију о новим публикацијама у 

Библиотеци, преко видео садржаја, који се пласира преко сајта Факултета, у 

делу који се односи на Библиотеку. 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/organizacija/biblioteka-fakulteta/?pismo=lat 

услуга едуковања корисника 

за претраживање и 

коришћење база података 

Сви заинтересовани корисници добијају детаљна усмена упутства о начину 

коришћења свих база података које се односе на фондове Библиотеке. 

 

услуге увида у извештаје и 

реферате Комисије за избор у 

звање наставника и сарадника 

Услуга увида у извештаје и реферате Комисије за избор и звање наставника и 

сарадника пружа се искључиво у простору Читаонице. Да би се ова услуга 

реализовала потребно је да заинтересовани корисници имају личну карту. 

3.1.3 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

3.2 Статистика услуга  

3.2.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.2.2 Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години 

 Назив услуге Претходне године Текуће године Пружено у року Пружено по истеку 

1 Услуге високог образовања - 

основне академске студије 

241 244 да / 

2 Услуге високог образовања - 

интегрисане академске 

студије 

67 69 да / 

3 Услуге високог образовања - 

мастер академске студије 

200 201 да / 

4 Услуге високог образовања - 

специјалистичке академске 

студије 

8 8 да / 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/organizacija/biblioteka-fakulteta/?pismo=lat
https://raf.arh.bg.ac.rs/?locale-attribute=sr
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/organizacija/biblioteka-fakulteta/?pismo=lat
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5 Услуге високог образовања - 

докторске академске 

студије 

21 14 да / 

6 Верификација исправа 

(диплома/уверења) 

25 31 да / 

3.2.3 Додатни подаци о пруженим услугама 

Уколико поседујете додатне податке о пруженим услугама, можете их унети креирањем посебне додатне табеле 

 / 

3.2.4 Предузете мере 

Број и врсте предузетих мера од стране 

органа јавне власти, број случајева у 

којима су коришћена правна средства и 

податак о томе како је одлучено по тим 

правним средствима 

/ 

3.2.5 Праћење тока поступка 

Орган јавне власти који омогућава 

претрагу или добијање информација о 

поступцима који су у току, у 

информатор уноси линк који води ка 

таквој претрази или податак о томе 

где се информација може добити 

/ 

3.2.6 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

3.3 Инспекције и ревизије 

3.3.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.3.2 Извршене инспекције 

3.3.2.1 Подаци о извршеним инспекцијама пословања у претходној и текућој години 

Појединачна инспекција Сектор за инспекцијске послове број 612-00-00014/2022-12 од 10.02.2022. Г. 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста инспекцијског надзора Ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја над радом Архитектонског факултета, Универзитета у 

Београду. 

Основ за покретање Провера навода из захтева Министарства унутрашњих послова- Службе за 

безбедност и заштиту података које се односе на проверу валидности и 

веродостојности навода о школовању и стеченој стручној спреми. 

Резултат извршеног 

надзора 

Јавна исправа је стечена по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању (,,Службени гласник РС” број 76/2005, 100/2007- аутентично 
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тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015,- аутентично 

тумачење, 68/2015 и 87/2016)”. 

 

Појединачна инспекција Сектор за инспекцијске послове број 612-00-00015/2022-12 од 10.02.2022. Г. 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста инспекцијског надзора Ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја над радом Архитектонског факултета, Универзитета у 

Београду. 

Основ за покретање Провера навода из захтева Министарства унутрашњих послова- Службе за 

безбедност и заштиту података које се односе на проверу валидности и 

веродостојности навода о школовању и стеченој стручној спреми. 

Резултат извршеног 

надзора 

Јавна исправа је стечена по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању (,,Службени гласник РС” број 76/2005, 100/2007- аутентично 

тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015,- аутентично 

тумачење, 68/2015 и 87/2016)”.  

 

Појединачна инспекција Сектор за инспекцијске послове број 612-00-000191/2022-12 од 18.04.2022. Г. 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста инспекцијског надзора Ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја над радом Архитектонског факултета, Универзитета у 

Београду. 

Основ за покретање Провера веродостојности јавне исправе по захтеву Градске управе за органе града и 

грађанска стања Града Ниша. 

Резултат извршеног 

надзора 

Уверење Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, број 03-1205/1 од 

31.08.2021. Године, о стеченом високом образовању и академском називу Мастер 

инжењер унутрашње архитектуре, је веродостојна јавна исправа. 

 

Појединачна инспекција Сектор за инспекцијске послове број 612-00-000127/2022-12 од 18.04.2022. Г. 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста инспекцијског надзора Ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја над радом Архитектонског факултета, Универзитета у 

Београду. 

Основ за покретање Провера веродостојности јавне исправе по захтеву Градске управе за људске 

ресурсе и заједничке послове града Крагујевца. 

Резултат извршеног 

надзора 

Диплома број 686 од 25.02.1987. године, коју је Универзитет у Београду - 

Архитектонски факултет издао је веродостојна јавна исправа. 

 

Појединачна инспекција Одељење инспекције рада број 117-00-3796/2022-04 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста инспекцијског надзора Вандредни инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање борачка и 

социјална питања код субјекта Архитектонског факултета, Универзитета у Београду. 

Основ за покретање Равноправни статус и права из радног односа 

Резултат извршеног 

надзора 

Није у надлежности Одељења инспекције рада  
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3.3.3 Извршене ревизије 

3.3.3.1 Подаци о извршеним ревизијама пословања у претходној и текућој години 

Појединачна ревизија 
AESA Hungary Ltd, External Auditor  

Internal ref. no: 37-DTP/2022 

Година (текућа, претходна) 2022. 

Врста ревизије пословања 

(интерна, екстерна) 

Екстерна ревизија 

Основ за покретање Аudit of Univerzitet u Beogradu (UNIV) - Arhitektonski fakultet (UBGD-FA) within Project 

No “DTP433 – DANUrB+” “DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience 

through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage” carried out in the framework of 

audits of operations in 2022 in accordance with Art. 127 (1) of Regulation (EU) No 

1303/2013 

Резултат извршене ревизије позитиван 

Где се ревизорски извештај 

може преузети са 

интернета или добити на 

захтев 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus  

3.3.4 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

3.4 Средства рада  

3.4.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.4.2 Непокретности 

3.4.2.1 Подаци о појединим непокретностима 

Појединачна непокретност  

Опис непокретности 

Зграда техничких факултета у Булевару краља Александра 73/II, 11120, Београд 

Да ли непокретност 

представља имовину органа или 

је корисник 

Корисник 

Уколико је корисник, основ 

коришћења: међународна и 

друга сарадња или неки други 

правни основ и који 

Решење Извршног савета Скупштине града Београда бр. 463-748/87-ИС од 08.06-

1987. године 

3.4.3 Покретности 

3.4.3.1 Покретности веће вредности 

Списак покретности веће 

вредности у виду листе која 

укључује опис сваке 

покретности, податак о томе 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 511121     Грађевински објекти  - 1 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512211     Намештај - 2.772 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512212     Уградна опрема - 276 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus
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да ли покретност представља 

имовину органа или је орган 

корисник. У случају да је 

корисник, уноси се основ 

коришћења: међународна и 

друга сарадња или неки други 

правни основ и који 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512221     Рачунарска опрема - 1.208 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512222     Штампачи - 149 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512223     Мреже - 128 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512231     Телефонске централе с припадајућим 

инсталацијама - 5 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512232     Телефони - 103 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512233     Мобилни телефони - 45 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512241     Електронска опрема - 84 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512242     Фотографска опрема -  68 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512251     Опрема за домаћинство - 23 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512291     Одржавање административне опреме - 2 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512611     Опрема за образовање  - 1.217 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512811     Опрема за јавну безбедност  противпозарна - 4 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512921     Моторна опрема  - 23 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 512933     Механичка опрема - 134 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 513221     Књижевна и уметничка дела - 1 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 515111     Компјутерски софтвер - 24 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 515121     Књижевна и уметничка дела - 1.395 

УКУПНО ЗА ГРУПУ : 515129     Слике - 6 

3.4.4 Завршна напомена поглавља 

напомена  

3.5 Јавност рада  

3.5.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.5.2 Прописи којима се уређује начин остваривања јавности рада органа јавне власти 

Пропис којим се уређује начин 

остваривања јавности рада органа 

јавне власти, као и искључење и 

ограничавање јавности рада тог 

органа. 

Статут Универзитета у Београду ( члан 168. ) (''Гласник Универзитета у 

Београду'', број 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 

233/22, 236/22 и 241/22) 

Година доношења 2018. 

Место објављивања (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 

214/2020, 217/2020, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22 и 241/22)  

Линк ка месту где се текст документа 

може преузети 

http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/StatutUB_precisceni_mart2022.pdf  

 

Пропис којим се уређује начин 

остваривања јавности рада органа 

јавне власти, као и искључење и 

ограничавање јавности рада тог 

органа. 

Статут Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (пречишћени 

текст) број 01-319/2-3 од 24. 02.2022. године, објављен у ,, Службеном 

билтену АФ” бр 129/22 од 25.02.2022. године. 

http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/StatutUB_precisceni_mart2022.pdf
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Година доношења 2022. 

Место објављивања Архитектонски факултет - службени билтен 129/22 

Линк ка месту где се текст документа 

може преузети 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/03/Statuta-AF-februar-2022-

preciscen-tekst.pdf?pismo=lat  

3.5.3 Јавност рада 

3.5.3.1 Подаци о јавности рада 

Име и презиме лица које је овлашћено за 

сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима 

Др Ксенија Лаловић, ванредни професор 

Контакт телефон +381 11 3225-254 

Адреса електронске поште prodekan.za.afirmaciju.kvaliteta@arh.bg.ac.rs  

Изглед и опис поступка за добијање 

идентификационих обележја за праћење 

рада органа 

 

Изглед идентификационих обележја 

запослених у органу који могу доћи у 

додир са грађанима по природи свог 

посла или линк ка месту где се она могу 

видети 

 

Могућност присуства седницама органа 

јавне власти и непосредног увида у рад 

органа јавне власти, начин упознавања 

са временом и местом одржавања 

седница и других активности органа 

јавне власти на којима је дозвољено 

присуство грађана и опис поступка за 

добијање одобрења за присуствовање 

седницама и другим активностима 

органа јавне власти, уколико је такво 

одобрење потребно 

Пословник о раду Наставно и научно-уметничког већа (,, Сл. билтен АФ” 

бр 121/19) 

Пословник о раду Изборног већа (,, Сл. билтен АФ” бр 121/19) 

Пословник о раду Савета (,, Сл. билтен АФ” бр 121/19) 

Допуштеност аудио и видео снимања 

објеката које користи орган јавне 

власти и активности органа јавне 

власти. 

У складу са дозволом органа пословања Факултета, на захтев. 

3.5.1 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

 

  

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/03/Statuta-AF-februar-2022-preciscen-tekst.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/03/Statuta-AF-februar-2022-preciscen-tekst.pdf?pismo=lat
mailto:prodekan.za.afirmaciju.kvaliteta@arh.bg.ac.rs
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/Poslovnik-o-radu-NNU-veca.doc
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/Poslovnik-o-radu-NNU-veca.doc
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/Poslovnik-o-radu-Izbornog-veca.doc
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/POSLOVNIK-O-RADU-SAVETA.doc


ИНФОРМАТОР О РАДУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, датум ажурирања: четвртак, 19. јануар 2023. год. 

3-40 
 

3.6 Информације  

3.6.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.6.2 Врсте информација у поседу 

3.6.2.1 Списак информација3 

 Опсини назив информације Врста информације Омогућен приступ Напомена 

1 подаци о студентима документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Ограничен у складу са 

законом 

/ 

2 подаци о запосленима документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Ограничен у складу са 

законом 

/ 

3 подаци о јавним набавкама документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Ограничен у складу са 

законом 

/ 

4 Дозвола за рад, Општа и правна акта 

Факултета, информатор о раду, 

оснивање и организација рада 

документација у 

штампаној и 

електронској форми  

Омогућен приступ без 

ограничења 

/ 

5 конкурси за упис на све нивое студија, 

ранг листе, наставна делатност, 

саопштења за јавност 

информације које су 

објављене на сајту 

Факултета 

Омогућен приступ без 

ограничења 

/ 

6 одлуке и записници са седница Савета 

Факултета и стручних органа 

документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Ограничен у складу са 

законом 

/ 

7 материјално и финансијско пословање документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Ограничен у складу са 

законом 

/ 

8 уверења и докумнетација о 

акредитацији установе и студијских 

програма 

документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Омогућен приступ без 

ограничења 

/ 

9 подаци који се односе на обављање 

научноистраживачке делатности 

документација у 

штампаној и 

електронској форми 

Омогућен приступ без 

ограничења 

/ 

10 вести од интереса за Факултет , 

студенте и запослене ( саопштења, 

вести о радионицама, сајмовима, 

конференцијама, свечаностима..) 

иформације које су 

објављене на сајту 

Факултета 

Омогућен приступ без 

ограничења 

/ 

 
3 Табела свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у његовом поседу. која обухвата и 
информацију о начину приступа подацима. Информација о омогућавању приступа се уноси на један од следећих начина:  
1) приступ се омогућава без ограничења;  
2) приступ се у начелу омогућава без ограничења, осим у ситуацијама које орган јавне власти описује (нпр. „да за приступ записницима са 

седница нема ограничења осим када су седнице биле затворене за јавност”; „да се приступ поднесцима странака без ограничења 
омогућава само странкама у том поступку”) или  

3) постоји могућност да приступ информацијама буде ограничен у складу са законом, при чему се наводи основ могућег ограничења права из 
чл.9, 10. или 14. Закона (нпр. да се неће омогућити приступ издатим саопштењима органа јавне власти, зато што су она већ објављена на 
интернет страници органа јавне власти; да неће бити омогућен увид у документа из преткривичног поступка; да неће бити омогућен 
приступ подацима о бројевима текућих рачуна запослених) 
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3.6.3 Базе података и регистри 

3.6.3.1 Списак база и успостављених регистра 

Успостављени појединачни 

регистар односно евиденција 

из надлежности органа у 

електронском облику 

Описни назив 

Јединствен информациони систем просвете - ЈИСП  

ЈИСП је јединствени информациони систем просвете који је успоставило 

Министарство просвете и представља базу података о студентима која садржи све 

податке прописане Законом о високом образовању. 

Основ успостављања Члан 113. и 118. Закона о високом образовању  

Врста података који се 

прикупљају 
подаци о запосленима (лични подаци, подаци о ангажовању, изборима у звање, 

радном стажу, обрачуну зарада), подаци о уписаним студентима и организацији 

рада Факултета 

Извора података, односно да 

ли је извор из надлежности 

органа или се користе подаци 

чија је изворна надлежност 

другог органа 

Извор података је из извора надлежности Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета. 

 

Начин и могућност приступа 

подацима 
Подацима приступају овлашћени запослени, регистровани у Министарству 

 

Успостављени појединачни 

регистар односно евиденција 

из надлежности органа у 

електронском облику 

Описни назив 

Факултетски информациони систем-ФИС 

Факултетски информациони систем представља базу података о студентима која 

садржи све податке прописане Законом о високом образовању. 

 

Основ успостављања Члан 113. и 118. Закона о високом образовању 

Врста података који се 

прикупљају 
подаци о уписаним студентима Факултета 

Извора података, односно да 

ли је извор из надлежности 

органа или се користе подаци 

чија је изворна надлежност 

другог органа 

Извор података је из извора надлежности Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета. 

 

Начин и могућност приступа 

подацима 
Подацима приступају само лица запослена у Студентској служби. 

3.6.4 Завршна напомена поглавља 

напомена Универзитет у Београду - Архитектонски факултет води матичну књигу студената, евиденцију о 

издатим дипломама и додацима диплома, записник о полагању испита. Евиденције се воде на 

српском језику, у штампаној форми, а могу се водити и електронски. Сви видови прикупљања, 

чувања, обраде и коришћења података  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет спроводи 

у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и са највишим стандардима о 

заштити података. 

3.7 Носачи информација  

3.7.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.7.2 Врсте носача информација које орган јавне власти поседује 



ИНФОРМАТОР О РАДУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, датум ажурирања: четвртак, 19. јануар 2023. год. 

3-42 
 

3.7.2.1 Подаци о појединачним носачима информација 

Подаци о појединачном носачу 

информација4  
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у 

папирној форми и налазе се у архиви Факултета. 

Начин чувања5:  Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, 

класификацију и архивирање, смештај, чување и одржавање, 

евидентирање у архивску књигу и излучивање регистраторског 

материјала уређено је Правилником о канцеларијском пословању (06-01 

бр. 28 од 1.06.2010. године), а у складу са Законом о културним добрима 

(«Службени гласник РС» бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон).  

Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на 

основу Листе категорија регистатурског материјала са роковима чувања 

(06-01 бр. 43-3 од 30.05.2010. године), за коју постоји сагласност Архива 

Србије 02 бр. 807/2 од 2.11.2010. године). 

Место чувања6:  / 

 

Подаци о појединачном носачу 

информација  

 

На интернет страници факултета објављују се информације које су 

настале у раду или у вези са радом, активностима Факултета, а чија 

садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. 

Начин чувања:  Подаци информације на сајту остају док траје њихова примена или 

актуелност. Сајт се редовно одржава. Сајт је заштићен од нелегалног 

приступа по правилима савремених технологија. Обавља се редовно 

одржавање и унапређивање свих софтверских система. 

Место чувања:  Сервер у Архитектонском рачунарском центру - АРЦ 

 

Подаци о појединачном носачу 

информација  

Рачунари Факултета на којима се налазе информације у електронској 

форми. 

Начин чувања:  Рачунари се чувају уз примену одговарајућих мера заштите. Контрола 

приступа: Физичка контрола приступа простору са серверима. 

Софтверска контрола, лозинке. 

Место чувања:  / 

3.7.3 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

 

 

 

 

 

 
4 Врста носача информација: информације обухватају податке у датотекама и базама података, програмски кôд, конфигурацију хардверских 
компонената, техничку и корисничку документацију, записе о коришћењу хардверских компоненти, унутрашње опште акте, процедуре и слично 
5 успостављене процедуре, нивои приступа (физичка, хардверска и софтверска контрола приступа). Уколико орган чува информације у  оквиру 
информационо-комуникационог система, наводе се предузете мере превенције и заштите од безбедносних ризика  
6 уколико су неке информације настале у раду или у вези са радом органа јавне власти похрањене на носачима информација које чува други орган 
(нпр. заједничка писарница републичких органа, архив града), у информатор се уноси податак о томе  
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3.8 Тражене информације  

3.8.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.8.2 Информације од јавног значаја 

3.8.2.1 Списак најчешће тражених информација 

Информације које су тражене више пута, било да је 

тражење обављено захтевом за приступ информацијама 

или на други начин 

Провера веродостојности диплома/уверења о 

дипломирању, услови и информације о упису и 

структури студијских програма 

3.8.2.2 Проактивно објављивање 

Уколико орган јавне власти и иначе објављује одговоре на 

често постављана или очекивана питања у вези са неком 

темом, у овом делу се уноси линк који води ка тим 

одговорима 

http://www.arh.bg.ac.rs/informacije-o-upisu/?pismo=lat  

Линкови ка судској пракси, службеним мишљењима и 

објашњењима о примени прописа објављених на интернету 
/ 

Линкови, односно подаци, о инфо-сервису или инфо-служби 

која пружа одговоре на питања грађана 
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/opste-

informacije/kontakt/  

3.8.3 Завршна напомена поглавља 

напомена / 

3.9 Приступ информацијама  

3.9.1 Уводна напомена поглавља 

напомена / 

3.9.2 Начин подношења захтева 

3.9.2.1 Видови подношења захтева и контакт подаци 

Сви видови подношења захтева који се могу користити Писаним путем и путем мејла 

Поштанска адреса 11120 Београд 

Број факса / 

Адреса за пријем електронске поште  fakultet@arh.bg.ac.rs  

Тачно место (нпр. адреса, број шалтера или канцеларије) Булевар карља Александра 73/II, канцеларија број 206а 

3.9.3 Завршна напомена поглавља 

напомена  

http://www.arh.bg.ac.rs/informacije-o-upisu/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/opste-informacije/kontakt/
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/opste-informacije/kontakt/
mailto:%20fakultet@arh.bg.ac.rs
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4 ФИНАНСИЈЕ 

4.1 Буџет - Финансијски подаци 

4.1.1 Уводна напомена поглавља 

напомена  

4.1.2 Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години 

4.1.2.1 Табела у којој су приходи и расходи приказани укупно и по ставкама7 

 Извор 

финан. 

Функ. Прог. Прој. Ек. 

Класиф. 

конто опис одобрено реализовано % 

1 01 940   4111 4111 Плате,додаци 

накнаде запослених 

264.728.000 263.511.932  

2 01 940   4121 4121 ПИО на терет 

послодавца 

29.120.000 28.969.725  

3 01 940   4122 4122 Допринос за 

здравство на терет 

послодавца 

13.634.000 13.563.099  

4 01 940   4144 4144 Социјална давања 

запосленима 

2.330.000 2.321.433  

4 01 940   4151 4151 Накнада трошкова 

за запослене-

превоз 

1.717.200 1.473.208  

5 01 940   4211 4211 Стални трошкови 

платни промет 

466.000 270.202  

6 01 940   4212 4212 Стални трошкови  

енергетске услуге 

3.063.000 2.752.945  

 

7 01 940   4213 4213 Стални трошкови 

комуналне услуге 

837.000 837.000  

8 01 940   4214 4214 Стални трошкови 

комуникација 

383.000 351.076  

9 01 940   4221 4221 Трошкови 

службених 

путовања у земљи 

65.300 51.444  

10 01 940   4222 4222 Трошкови 

службених 

путовања у 

иностранство 

827.500 259.635  

11 01 940   4231 4231 Административне 

услуге 

140.000 126.521  

 
7 Податке о одобреним приходима и расходима у претходној и текућој години буџетски корисник уноси преношењем табеларног приказа 
прихода и расхода буџетског раздела из закона или одлуке о буџету, који се на њега односи а други органи јавне власти преношењем табеларног 
приказа прихода и расхода из финансијског плана или другог документа који има сличну сврху. Податке о оствареним приходима и расходима 
током текуће године, буџетски корисник уноси преношењем табеларног приказа прихода и расхода из периодичног извештаја који сачињава на 
основу прописа којима се уређује буџетски систем, а други орган јавне власти на основу периодичних извештаја које сачињава током године 
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12 01 940   4233 4233 Услуге образовања 

и усавршавања 

запослених 

1.176.000 1.744.557  

13 01 940   4234 4234 Услуге 

информисања 

567.000 237.610  

14 01 940   4235 4235 Стручне услуге 5.452.000 5.452.000  

15 01 940   4239 4239 Остале опште 

услуге 

100.000 6.257  

16 01 940   4242 4242 Услуге образовања 

културе и спорта 

270.000 254.918  

17 01 940   4246 4246 Услуге науке 33.550.000 32.344.539  

18 01 940   4249 4249 Остале 

специјализоване 

услуге 

3.493.000 949.544  

19 01 940   4251 4251 Текуће поправке и 

одржавања зграда 

1.128.000 1.128.000  

20 01 940   4252 4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

21.000 21.000  

21 01 940   4261 4261 Административни 

материјал 

586.000 585.997  

22 01 940   5126 5126 Опрема за 

образовање 

културу и спорт 

1.000.000 928.800  

23 01 940   7911 7911 Приход буџет 364.633.000 358.141.442  

4.1.3 Планирани, одобрени и остварени приходи и расходи у претходној години 

4.1.3.1 Табела у којој су приходи и расходи приказани укупно и по ставкама8 

 Извор 

финан. 

Функ. Прог. Прој. Ек. 

Класиф. 

конто опис одобрено реализовано % 

1 01 940   4111 4111 Плате,додаци 

накнаде запослених 

246.470.807 246.470.807  

2 01 940   4121 4121 ПИО на терет 

послодавца 

28.3.44.145 28.3.44.145  

3 01 940   4122 4122 Допринос за 

здравство на терет 

послодавца 

12.693.247 12.693.247 

 

 

4 01 940   4151 4151 Накнада трошкова 

за запослене-

превоз 

1.567.116 1.567.116  

 
8 Податке о оствареним приходима и расходима у току претходне године буџетски корисник уноси преношењем табеларног приказа прихода и 
расхода буџетског раздела који се на њега односи из предлога закона или одлуке о завршном рачуну буџета, а други орган јавне власти 
преношењем табеларног приказа прихода и расхода из документа у којем су они приказани по истим ставкама као и у финансијском плану  
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5 01 940   4211 4211 Стални трошкови 

платни промет 

465.998 465.998  

6 01 940   4212 4212 Стални трошкови  

енергетске услуге 

3.020.199 3.020.199  

7 01 940   4213 4213 Стални трошкови 

комуналне услуге 

837.000 837.000  

8 01 940   4214 4214 Стални трошкови 

комуникација 

382.992 382.992  

9 01 940   4221 4221 Трошкови 

службених 

путовања у земљи 

32.954 32.954  

10 01 940   4222 4222 Трошкови 

службених 

путовања у 

иностранство 

180.228 180.228  

11 01 940   4231 4231 Административне 

услуге 

139.993 139.993  

12 01 940   4233 4233 Услуге образовања 

и усавршавања 

запослених 

753.835 753.835  

13 01 940   4234 4234 Услуге 

информисања 

132.100 132.100  

14 01 940   4235 4235 Стручне услуге 4.220.785 4.220.785  

15 01 940   4239 4239 Остале опште 

услуге 

84.740 84.740 

 

 

16 01 940   4242 4242 Услуге образовања 

културе и спорта 

269.999 269.999  

17 01 940   4246 4246 Услуге науке 33.002.368 33.002.368  

18 01 940   4249 4249 Остале 

специјализоване 

услуге 

486.912 486.912  

19 01 940   4251 4251 Текуће поправке и 

одржавања зграда 

1.389.539 1.389.539  

20 01 940   4252 4252 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

506.445 506.445  

21 01 940   4261 4261 Административни 

материјал 

588.515 588.515  

22 01 940   4263 4263 Материјал за 

образовање и 

усавршавање 

радника 

4.296 4.296  
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23 01 940   5126 5126 Опрема за 

образовање 

културу и спорт 

653.083 653.083  

24 01 940   7911 7911 Приход буџет 336.227.296 336.227.296  

4.1.4 Други подаци о буџету 

4.1.4.1 Информације о приступу документима 

Линк ка документу (или информација о 

захтеву за приступ) пуног текста закона 

или одлуке о буџету 

Закон о буџету Републике Србије, РС Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Финансијски план за 2022, Број 401-01-

00470/2021-08, од 16.12.2021.год. 

Линк ка документу (или информација о 

захтеву за приступ) образложење предлога 

финансијског плана, односно финансијског 

плана 

Усвојен Финансијски план 2022. године, усвојио Савет АФ - Одлука 

01-319/2-2 од 24.02.2022. године 

Измене и допуне финансијског плана за 2022. годину, усвојио савет 

АФ дана 28.11.2022. године под бројем 01-2469/2-6 

Линк ка документу (или информација о 

захтеву за приступ) наративни део и 

образложење предлога закона или одлуке о 

завршном рачуну буџета, односно другог 

документа у којем су приказани остварени 

приходи и расходи у току године 

Извештај о завршном рачуну 2021. године , усвојио савет АФ-Одлука 

01-319/2-6 од 24.02.2022. године 

Линк ка документу (или информација о 

захтеву за приступ) наративно објашњење 

података о приходима и расходима у току 

године, уколико такав документ постоји 

/ 

4.1.5 Завршна напомена поглавља 

напомена  

4.2 Јавне набавке  

4.2.1 Уводна напомена поглавља 

напомена  

4.2.2 План и реализација јавних набавки за текућу годину 

4.2.2.1 План јавних набавки 

р.б.  Врста 

предме

та  

Предмет 

јавне 

набавке  

Процењена 

вредност  

Врста 

поступка  

Оквирно 

време 

покретања  

ЦПВ  НСТЈ  

Извршења 

испорука  

Техника  Спроводи 

други 

наручилац  

1.  Добра  Рачунарска 

опрема  

5.000.000  Отворени 

поступак  

1. 

квартал  

30230000  

Рачунарска 

опрема  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

2.  Добра  Опрема и 

монтажа 

мултимедија

лне опреме  

1.300.000  Отворени 

поступак  

  

3. 

квартал  

32322000 - 

Мултимедиј

ска опрема  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

3.  Добра  Опрема за 

макетарницу  

3.000.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

42600000 - 

Машине 

алатке  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

https://prosveta.gov.rs/o-ministarstvu/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/
https://prosveta.gov.rs/o-ministarstvu/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/
https://prosveta.gov.rs/o-ministarstvu/javnost-u-radu/budzet-ministarstva/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Finansijski-plan-i-odluka-o-usvajanju.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Finansijski-plan-i-odluka-o-usvajanju.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Izmene-i-dopune-finansijskog-plana.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/01/Izmene-i-dopune-finansijskog-plana.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/#:~:text=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%A3%D0%91%2D%D0%90%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%9A%D1%83%C2%A0
http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/dokumenti/informator-o-radu/#:~:text=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%A3%D0%91%2D%D0%90%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%9A%D1%83%C2%A0
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4.  Услуге  Услуге 

путничких 

агенција  

4.000.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

63510000 - 

Услуге 

путничких 

агенција и 

сличне 

услуге  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

5.  Услуге  Одржавање 

информацио

ног система  

550.000  Прегова-

рачки 

поступак без 

објављивањ

а јавног 

позива  

2. 

квартал  

72267100  

Одржавање 

софтвера за 

информацио

не 

технологије  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

6.  Услуге  Штампа 

монографија  

2.000.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

79810000 - 

Услуге 

штампања  

РС110 - 

Београдска 

област  

Оквирни 

споразум 

са више 

привред

них 

субјеката  

  

7.  Услуге  Штампа 

разног 

материјала и 

дигитална 

штампа  

1.500.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

79810000 - 

Услуге 

штампа 

ња  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

8.  Услуге  Занатски 

радови на 

одржавању 

зграде 

(молерско - 

фарбарски)  

2.000.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

45400000 - 

Завршни 

грађевински 

радови  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

9.  Услуге  Адаптација 

ауле и 

ходника за 

потребе 

изложби  

1.500.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

45400000 - 

Завршни 

грађевински 

радови  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

10.  Услуге  Адаптација 

простора за 

макетарницу  

1.100.000  Отворени 

поступак  

2. 

квартал  

45400000 - 

Завршни 

грађевински 

радови  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

11.  Услуге  Адаптација 

санитарних 

група   

1.500.000  Отворени 

поступак  

3. 

квартал  

45400000 - 

Завршни 

грађевински 

радови  

РС110 - 

Београдска 

област  

    

 

Верзија плана 1 

Датум усвајања 24.02.2022. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТОР О РАДУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, датум ажурирања: четвртак, 19. јануар 2023. год. 

4-49 
 

4.2.2.2 Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години9 

 Врста поступка  Предмет набавке  Процењено  Уговорено  Реализовано  Назив понуђача           Датум  

1  Отворени 

поступак  

Рачунарска опрема  5.000.000  4.302.300    “NЕТcом Sysтем” 

д.о.о.  

07.06.2022.  

2  Отворени 

поступак  

Услуге путничких 

агенција  

4.000.000  4.000.000    „Big Blue 

Group“ д.о.о.  

29.06.2022.  

3  Преговарачки 

поступак без 

објављи-вања 

јавног позива  

Одржавање 

информацио-ног 

система  

  

550.000  540.000    Универзитета у 

Београду - 

Електротехнички 

факултет  

25.07.2022.  

4  Отворени 

поступак - 

Оквирни 

споразум са 

више 

привредних 

субјеката  

Штампа 

монографија  

2.000.000  2.000.000    Донат Граф доо  

СЗР „Four print“  

СЗР за израду 

пословне 

галантерије „Cobrа“  

07.06.2022.  

5  Отворени 

поступак  

  

Штампа разног 

материјала и 

дигитална штампа  

1.500.000  1.500.000    Донат Граф доо  18.07.2022.  

6  Отворени 

поступак  

  

Занатски радови 

на одржавању 

зграде (молерско - 

фарбарски)  

1.400.000  1.236.750  1.236.750  СГЗР „Јадран“  29.07.2022.  

4.2.3 Завршна напомена поглавља 

напомена  

 

  

 
9 Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки у текућој години и закљученим уговорима о јавним набавкама добара, услуга, радова и 
непокретности са вредностима закључених уговора, датумом закључења и роком трајања. Периодично, у складу са динамиком обавештавања 
коју прописује закон који уређује јавне набавке. Орган јавне власти може уносити у информатор и податке o набавкама које су изузете из 
примене закона којим се уређују јавне набавке а које је спровео на основу одредаба наведеног закона које дозвољавају изузећа од примене тог 
закона 
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4.3 Плате  

4.3.1 Уводна напомена поглавља 

напомена  

4.3.2 Плате, зараде и друга примања 

4.3.2.1 Подаци о висини појединачних плата10 

 Функција/ радно место Име и презиме Плата без додатака и одбитака 

1 Декан - Редовни професор  105.277,66 

2 Продекан - Редовни професор  105.277,66 

3 Продекан - Ванредни професор  97.675,63 

4 Руководилац департмана  - Редовни професор  97.675,63 

5 Руководилац департмана - Ванредни професор  97.675,63 

6 Секретар факултета  60.397,78 

7 Руководилац студентске службе  60.397,78 

8 Руководилац финансијске службе  60.397,78 

9 Руководилац библиотеке  60.397,78 

10 Руководилац  библиотеке ретких и старих књига  60.397,78 

11 Руководилац  рачунарског центра  60.397,78 

12 Руководилац техничке службе  30.059,40 

13 VII степен  60.397,78 

14 VI степен  47.878,84 

15 V степен   38.881,94 

16 IV степен  30.059,40 

17 III степен  27.269,66 

18 II степен  21.969,17 

4.3.2.2 Укупан износ исплаћених плата11 

1 Категорија/ конто Укупан износ 

2 411111 22.118.137,86 

3 412111 2.432.995,20 

4 412211 1.139.084,14 

4.3.3 Завршна напомена поглавља 

напомена Укупан износ исплаћених плата се односи на месец новембар 2022. године. Плата до IV степена 

стручне спреме се исплаћује по одлуци о висини минималне цене рада за период за који се врши 

исплата (јануар-децембар 2022. године. - објављен у Сл.Гласник РС бр.87/21). 

 
10 Подаци о висини плате органа руковођења, односно управљања и руководилаца организационих јединица, појединачно, без додатака и 
одбитака 
11 Подаци о укупном (збирном) износу исплаћених плата, односно зарада и других примања руководилаца и запослених, по категоријама 
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