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2. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ФАКУЛТЕТУ И ИНФПРМАТПРУ
Инфпрматпр п раду Универзитета у Бепграду-Архитектпнскпг факултета (у даљем тексту: Факултет)
сашиоен је у складу са шланпм 39. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
(„Сл. гл. РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствпм за израду и пбјављиваое инфпрматпра
п раду државнпг пргана („Сл. гл. РС“, бр. 68/2010).
Факултет је виспкпщкплска устанпва са свпјствпм правнпг лица у саставу Универзитета у Бепграду
(групација технишкп-технплпщких наука), са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним
Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета и Статутпм Факултета.
Псниваш Факултета је Република Србија.
Факултет ппслује ппд називпм:
Универзитет у Бепграду-Архитектпнски факултет или
скраћеним називпм: Архитектпнски факултет у Бепграду.
Назив Факултета на енглескпм језику је:
University of Belgrade - Faculty of Architecture,
а скраћени назив: Faculty of Architecture in Belgrade.
Седищте Факултета је у Бепграду, Булевар краља Александра 73/II.
Факултет је уписан у судски регистар кпд Привреднпг суда у Бепграду ппд брпјем регистарскпг
улпщка 5-161-00 (рещеое Привреднпг суда у Бепграду п упису у регистар устанпва пд 22.05.1997.
гпдине).
Факултет има Дпзвплу за рад Министарства прпсвете Републике Србије (бр. 612-00-01912/2009-04
пд 01.04.2010. гпдине).
Mатишни брпј Факултета је 07032480.
ПИБ: 100252129
На пснпву Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, за пвлащћенп лице
Факултета за ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја,
пдређенп је службенп лице Зпран Мирпслав Јпвић, секретар Факултета.
Инфпрматпр је пбјављен дана 10.05.2013. гпдине, а ажуриран је 17.06.2013. гпдине и 25.06.2013.
гпдине.
Инфпрматпр п раду дпступан је јавнпсти у електрпнскпм пблику на интернет адреси Факултета:
fakultet@arh.bg.ac.rs. Штампана верзија инфпрматпра у виду брпщуре, каталпга и сл. не ппстпји,
али се заинтереспванпм лицу на захтев дпставља ппследоа верзија инфпрматпра - пдщтампани
текст - уз накнаду нужних трпщкпва щтампаоа.
3. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
Статутпм Факултета, а у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу („Сл. гл. РС“, бр. 76/05, 100/07аут. тумашеое, 97/08, 44/10,93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аут. тумашеое и 68/15), уређена је
прганизација, нашин рада, управљаое и рукпвпђеое Факултетпм, кап и пргани Факултета.
Пргани Факултета су:
1) прган управљаоа - Савет,
2) прган ппслпвпђеоа - Декан,
3) струшни пргани - Наставнп-наушнп веће (у даљем тексту: Веће), Избпрнп веће, Веће
дпктпрскихстудија, Веће департмана и
4) студентски парламент.
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3.1. Прган управљаоа: Савет Факултета
Савет је прган управљаоа Факултета, кпга шине 23 шланпва, и тп 15 представника кпје бирају
заппслени, 4 шлана представника псниваша, кпје именује Влада Републике Србије и 4 шлана
представника студената, кпје бира Студентски парламент Факултета.
Мандат шланпва Савета траје 3 гпдине, а мандат шланпва Савета из реда студената траје 1 гпдину.
Савет Факултета бира председника Савета и оегпвпг заменика тајним гласаоем.
Председник Савета бира се из реда шланпва представника Факултета у зваоу прпфеспра.
Надлежнпст Савета Факултета:
1. дпнпси Статут на предлпг Већа,
2. бира и разрещава декана и прпдекане,
3. дпнпси финансијски план и план набавки на предлпг Већа,
4. усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун на предлпг Већа,
5. усваја план кприщћеоа средстава за инвестиције на предлпг Већа,
6. даје сагласнпст на пдлуке п управљаоу импвинпм Факултета,
7. даје сагласнпст на расппделу финансијских средстава,
8. дпнпси пдлуку п висини щкплирине на предлпг Већа,
9. ппднпси пснивашу извещтај п ппслпваоу најмаое једанпут гпдищое,
10. даје сагласнпст декану за предузимаое правних радои у име и за рашунФакултета прекп
вреднпсти предвиђене за јавне набавке мале вреднпсти,
11. на предлпг Већа даје сагласнпст на пдлуку Универзитета п псниваоу факултета шија се наушна
пбласт ппдудара са матишнпщћу Факултета,
12. пдлушује у другпм степену пп пригпвприма на пдлуке струшних пргана, укпликп Статутпм није
другашије уређенп,
13. пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм и Статутпм.
Савет свпје пдлуке дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Савета.
Председник Савета је: прпф. арх. Дејан Миљкпвић.
Заменик председника Савета је: прпф. мр Милан Вујпвић.
СПИСАК ЧЛАНПВА САВЕТА АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ
1. Гпран Впјвпдић, дипл.инг.арх.
2. Жаклина Глигпријевић, дипл.инг.арх.
3. прпф. др Алекасандар Гајић,
4. мр Тихпмир Пбрадпвић, дипл.инг.арх.
5. прпф. др Ева Ванищта Лазаревић,
6. прпф. др Александра Ступар,
7. прпф. мр Рајкп Кприца,
8. прпф. арх. Дејан Миљкпвић,
9. прпф. мр Милан Вујпвић,
10. прпф. др Мариела Цветић,
11. прпф. др Јелена Иванпвић Шекуларац,
12. прпф. арх. Бприслав Петрпвић,
13. прпф. др Жикица Текић,
14. дпц. др Гпрдана Милпщевић Јевтић,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

дпц. арх. Игпр Рајкпвић,
дпц. мр Натаща Ћукпвић Игоатпвић,
дпц. др Милан Радпјевић
Данијел Степић,
Пбрад Кузманпвић,
Ђура Стијашић, студент,
Стевп Марјанпвић, студент,
Павле Кпстић, студент и
Ива Шибалић, студент.
3.2. Прган ппслпвпђеоа: Декан Факултета

Декан је рукпвпдилац и прган ппслпвпђеоа Факултета.
Декан има права и пбавезе прпписане Закпнпм, другим прпписима и Статутпм.
Декан Факултета у пквиру свпје надлежнпсти пбавља следеће:
1. заступа и представља Факултет;
2. дпнпси ппслпвне пдлуке у складу са прпписима;
3. припрема, председава и впди седнице Већа и Избпрнпг већа;
4. пп функцији је шлан пдгпварајућег већа Универзитета;
5. предлаже прпграм рада и план развпја Факултета;
6. закљушује угпвпре у име Факултета;
7. предлаже Већу мере за унапређеое рада Факултета;
8. наредбпдавац је за изврщеое финансијскпг плана Факултета;
9. предлаже Већу финансијски план Факултета и план за кприщћеое средстава за инвестиције;
10. именује кпмисије и пдређује време пплагаоа испита пп жалби студената;
11. спрпвпди пдлуке Већа кап и пдлуке Савета и пргана Универзитета кпје се пднпсе на Факултет;
12. пдгпвпран је за закпнитпст рада Факултета;
13. ушествује у раду Савета без права пдлушиваоа;
14. дпнпси ппслпвне пдлуке у име и за рашун Факултета дп висине вреднпсти за јавне набавке
мале вреднпсти утврђене закпнпм, а за правне радое у вреднпсти прекп наведенпг изнпса уз
претхпдну сагласнпст Савета;
15. именује, према пптреби, стална и привремена тела за пбављаое ппслпва из свпг делпкруга;
16. пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, ппщтим актима и Статутпм Универзитета, ппщтим
актима и Статутпм Факултета
Декан мпже пвластити пдређенп лице за заступаое Факултета у оегпвп име. Декану у раду
ппмажу прпдекани.
Факултет има прпдекане из реда наставника и једнпг студента прпдекана. Избпр прпдекана врщи
се, пп правилу, на истпј седници Савета на кпјпј се бира декан, и тп на пснпву предлпга кпји је
саставни деп прпграма рада.
Декану у раду ппмаже Декански кплегијум кап саветпдавнп телп.
Декански кплегијум у ужем саставу шине декан и прпдекани, изузев студента-прпдекана. Секретар
Факултета ушествује у раду кплегијума. Студент-прпдекан ушествује у раду кплегијума када се
разматрају питаоа пд интереса за студенте.
Декански кплегијум у щирем саставу шине ппред лица из ужег састава и рукпвпдипци департмана.
6

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

У раду кплегијума у щирем саставу мпгу ушествпвати и друга лица, пп ппзиву декана.
Декан Факултета је: прпф.др Владан Ђпкић, редпвни прпфеспр,
телефпн+ 381 11 3345 359; е-mail: vdjokic@arh.bg.ac.rs;
Пдлукпм Савета бр. 01-546/2-2 пд 27.4.2015. гпдине декан Факултета је изабран на перипд пд три
щкплске гпдине.
Прпдекани:
-

мр Бранкп Павић, редпвни прпфеспр – прпдекан за сарадоу са инпстранствпм,
телефпн+381 11 3218 775, е-mail: brankopavic@arh.bg.ac.rs;

-

др Ђпрђе Стпјанпвић, дпцент – прпдекан за наставу: телефпн 011/3218-738,
е-mail:ds@arh.bg.ac.rs;

-

мр Будимир Судимац, дпцент – прпдекан за финансије: телефпн 011/3218-750,
е-mail: sudimac@arh.bg.ac.rs;
др Ана Никезић, дпцент – прпдекан за науку: телефпн _________,
е-mail: ana.nikezic@gmail.com;
Гпран Тпмић –студентпрпдекане-mail:student_prodekan@arh.bg.ac.rs

-

Прпдекани су изабрани за перипд пд три гпдине (пдлуке Савета бр. 01-546/2-3.1,01-546/2-3.2, 01546/2-3.3, 01-546/2-3.4 пд 27.04.2015. гпдине), псим студента прпдекана кпји је изабран на перипд
пд једне гпдине ппшев пд 25.12.2014. гпдине (пдлука Савета 01-2466/2-3 пд 25.12.2014. гпдине).
Секретар Факултета:
- Зпран Мирпслав Јпвић: телефпн 011/3370-195, е-mail grmija@arh.bg.ac.rs.
3.3. Струшни пргани
Статутпм Факултета утврђени су струшни пргани, оихпв састав, делпкруг рада, брпј шланпва, нашин
избпра и нашин пдлушиваоа.
Струшни пргани на Факултету су:
- Наставнп наушнп веће – председник већа: Декан Факултета пп функцији
- Избпрнп веће – председник већа: Декан Факултета пп функцији
- Веће дпктпрских студија – председник већа: прпдекан за науку
- Веће департмана
Надлежнпст струшних пргана је дефинисана Статутпм Факултета.
Статут је пбјављен на сајту Факултета
http://www.arh.bg.ac.rs/upload/dokumenta/pravna/statut_2012.pdf
3.4. Студентски парламент Факултета
Студентски парламент је прган виспкпщкплске устанпве, дефинисан Закпнпм п виспкпм
пбразпваоу.
Студентски парламент Факултета је прган прекп кпјег студенти пстварују свпја права и щтите свпје
интересе на Факултету.
Студентски парламент Факултета бирају неппсреднп, тајним гласаоем, студенти уписани у
щкплскпј гпдини у кпјпј се врщи избпр на студијске прпграме кпји се пстварују на Факултету.
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Мандат шланпва Студентскпг парламента Факултета траје гпдину дана.
Надлежнпст и рад Студентскпг парламента утврђује се ппсебним правилникпм.
Председник Студентскпг парламента: Ђура Стијашић – за щкплску 2015/16 гпдину.

ПРГАНИ ФАКУЛТЕТА

ПРГАН УПРАВЉАОА

САВЕТ

ПРГАН ППСЛПВПЂЕОА

ДЕКАН

СТРУЧНИ ПРГАНИ

НАСТАВНП-НАУЧНП ВЕЋЕ
ИЗБПРНП ВЕЋЕ
ВЕЋЕ ДПКТПРСКИХ СТУДИЈА
ВЕЋЕ ДЕПАРТМАНА
ВЕЋЕ ГПДИНЕ

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
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3.5. Прганизација Факултета
Факултет у свпм саставу има прганизаципне јединице кпје се баве:
1) Наставним, наушним, уметнишким и струшним радпм и
2) Друге прганизаципне јединице кпје се баве струшним, управнп-административним и
технишким ппслпвима.
Прганизаципне јединице Факултета кпје се баве наставним, наушним, уметнишким и струшним
радпм су:
1)
2)
3)
4)

Департмани,
Катедре,
Студији и
Лабпратприје.

Прганизаципне јединице Факултета кпје се баве струшним, управнп-административним и
технишким ппслпвима јесу:
1) Центри,
2) Струшне службе и
3) Кпмерцијалне службе.
3.5.1. Прганизаципне јединице за наставнп-наушни, уметнишки и струшни рад
У пквиру прганизаципних јединица наставнп-наушнпг и уметнишкпг рада пбављају се ппслпви
прганизпваоа и извпђеоа наставе на свим нивпима студија према утврђенпм Плану извпђеоа
наставе и студијским прпграмима, развијаое наставе и метпда пбразпваоа, увпђеое савремених
пблика пбразпваоа, врщи прганизпваое наставе, кпнсултације, ппмаже студентима у припреми
испита, заврщних и других радпва, израђују учбеници и друга учбенишка литература, ушествује у
унапређиваоу издавашке делатнпсти, врщи наушнп и стушнп усаврщаваое наставника и сарадника,
рещавају пснпвнапитаоапрганизацијерада.
3.5.1.1. Наставнп-наушне и уметнишке јединице – департмани
Департман прганизује студије у једнпј пбразпвнп-наушнпј, пднпснп пбразпвнп-уметнишкпј
пбласти из шлана 64. Статута у пквиру пдгпварајућих ппља.
Департман мпже, у сарадои са другим департманима, ушествпвати у настави у другим
пбразпвнп-наушним, пднпснп пбразпвнп-уметнишким пбластима.
Департман у свпм саставу има најмаое шетири прганизаципне јединице.
Департмани на Факултету су:
1) Департман за архитектуру,
2) Департман за урбанизам и
3) Департман за архитектпнске технплпгије.
У пквиру департмана се:
•


кппрдинира извпђеое предаваоа, вежби, семинара и других пблика наставнп-наушнпг,
уметнишкпг и струшнпг рада;
пстварују студијски прпграми за пснпвне, мастер, специјалистишке и дпктпрске академске
студије;
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прганизују предаваоа и други пблици наставе за пствариваое прпграма струшнпг
усаврщаваоа;
 прганизује наушнп-истраживашки и уметнишки рад;
 предлажу студијски прпграми пснпвних, мастер, специјалистишких и дпктпрских академских
студија за уже наушне, пднпснп уметнишке пбласти у оенпм саставу;
 кппрдинира прганизацијa испита;
 ппкреће ппступак и предлажу шланпви кпмисија за припрему извещтаја за избпр наставника и
сарадника;
 даје мищљеое п прпграму наушних истраживаоа и уметнишкпг рада на Факултету;
 даје мищљеое п наушним и уметнишким радпвима и прпјектима у кпјима ушествују
наставници и сарадници департмана;
 пбављају пснпвна, развпјна и примеоена истраживаоа кпја су у функцији развпја пбразпвне
делатнпсти;
 утврђују учбеници и литература кпју студент мпже да кпристи ради савладаваоа садржаја
пдређенпг предмета;
 припрема предлпг плана наушнп-истраживашкпг и струшнп-уметнишкпг рада;
 предлаже наставнп-наушнпм већу истакнути струшоак, наушник или уметник ради
пствариваоа дела наставе на Факултету;
 врщи избпр и разрещеое рукпвпдипца и секретара департмана у складу са Статутпм
Факултета;
 утврђује предлпг извещтаја п раду департмана кпји усваја Веће и
 пбављају и други ппслпви утврђени Статутпм и другим ппщтим актима Факултета.
Наставни, наушнп-истраживашки и уметнишки рад на департману прганизује и кппрдинира
рукпвпдилац департмана.
Рукпвпдипци департмана су:
1) Департман за архитектуру: прпф. арх. владимир Лпјаница
2) Департман за урбанизам: прпф. мр Рајкп Кприца
3) Департман за архитектпнске технплпгије: прпф. др Мипдраг Нестпрпвић.
За прганизацију и међуспбну кппрдинацију рада свих департмана пдгпвпран је прпдекан за
наставу.
3.5.1.2. Наставнп-наушне и уметнишке јединице – катедре
Катедра се фпрмира у пквиру једне или вище српдних наушних, пднпснп уметнишких пбласти у
циљу пбављаоа пбразпвнп-наушне, пднпснп пбразпвнп уметнишке делатнпсти.
У пквиру катедре се:
 кппрдинира извпђеое предаваоа, вежби, семинара и других пблика наставнп-наушнпг,
уметнишкпг и струшнпг рада у ужпј наушнпј, пднпснп уметнишкпј пбласти за кпју је пбразпвана
катедра;

предлажу студијски садржаји пснпвних, мастер, специјалистишких и дпктпрских академских
студија у ужпј наушнпј, пднпснп уметнишкпј пбласти за кпју је пбразпвана катедра;
 утврђује предлпг извещтаја п раду катедре кпји усваја Веће департмана;
 пбављају и други ппслпви утврђени Статутпм и другим ппщтим актима Факултета.
За прганизацију и међуспбну кппрдинацију рада свих катедри у пквиру једнпг департмана
пдгпвпран је рукпвпдилац департмана, а у пквиру вище департмана прпдекан за наставу.
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3.5.1.3. Наставнп-наушне и уметнишке јединице – студип
Студип се фпрмира у пквиру једне или вище српдних наушних, пднпснп уметнишких пбласти у
циљу пбављаоа пбразпвнп-наушне, пднпснп пбразпвнп уметнишке делатнпсти.
У пквиру студија се:
 кппрдинира извпђеое предаваоа, вежби, семинара и других пблика наставнп-наушнпг,
уметнишкпг и струшнпг рада у ужпј наушнпј, пднпснп уметнишкпј пбласти за кпју је пбразпван
студип;

предлажу студијски садржаји пснпвних, мастер, специјалистишких и дпктпрских академских
студија у ужпј наушнпј, пднпснп уметнишкпј пбласти за кпју је пбразпван студип;
 утврђује предлпг извещтаја п раду студија кпји усваја Веће департмана и
 пбављају и други ппслпви утврђени Статутпм и другим ппщтим актима Факултета.
За прганизацију и међуспбну кппрдинацију рада свих студија у пквиру једнпг департмана
пдгпвпран је рукпвпдилац департмана, а у пквиру вище департмана прпдекан за наставу.
3.5.1.4. Наставнп-наушне и уметнишке јединице – лабпратприје
Лабпратприја се фпрмира у циљу пбављаоа истраживашке, струшне или уметнишке делатнпсти.
У пквиру лабпратприје се:





раде прпјекти наушних истраживаоа и уметнишкпг рада на Факултета;
пбављају пснпвна, развпјна и примеоена истраживаоа кпја су у функцији развпја пбразпвне
делатнпсти;
врщи израда студија, експертиза, лабпратпријских и теренских испитиваоа из пбласти
архитектуре и урбанизма и
пбављају и други ппслпви утврђени Статутпмидругимппщтимактима Факултета.

За прганизацију и међуспбну кппрдинацију рада свих лабпратприја у пквиру једнпг департмана
пдгпвпран је рукпвпдилац департмана, а у пквиру вище департмана прпдекан за наставу.
3.5.2. Прганизаципне јединице Факултета кпје се баве струшним, управнп-административним и
технишким ппслпвима
У циљу развпја студија, наставе, и наушнпистраживашкпг и струшнпг рада Факултету свпм саставу
пбразује центре, струшне и кпмерцијалне службе кпје се баве управнп-административним и
псталим ппслпвима.
3.5.2.1. Центри
Центар за сарадоу са привредпм
У Центру се пбављају следећи ппслпви:





прганизује усаврщаваое факултетскпг кадра;
прганизује наступ Факултета на тржищту;
прганизује укљушиваое Факултета у наципналне и међунарпдне наушнп-истраживашке
прпјекте;
прганизује струшнп-уметнишка делатнпст Факултета;
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прганизује издавашка делатнпст Факултета;
прганизује припремна настава будућих студената Факултета;
прганизује наступ Факултета на наципналним и међунарпдним урбанистишкп-архитектпнским
кпнкурсима;
прганизује и пбезбеђује примена рашунарских технплпгија;
пбезбеђује база ппдатака п урађеним и текућим ппслпвима и прпјектима Факултета;
ажурирају референце Факултета;
прганизују јавне презентације и прпмпције рада у пквиру центра Факултета;
прганизују наушни и струшни скуппви, трибине и симппзијуми из дпмена делпваоа центра;
прганизују услуге Факултета за презентације и прпмпције заинтереспваних фирми;
систематизације и валпризације базе ппдатака п грађевинским материјалима и прпизвпдима;
фпрмираоа и ажурираоа референтне збирке прирушника и прпписа;
прганизује рад на прикупљаоу ппмпћи и дпнација Факултету;
кппрдинира рад центра са департманима, другим центрима и струшним службама Факултета;
кппрдинира рад разлишитих мпдула центра;
прганизације ппремаоа, пдржаваоа и нашина кприщћеоа прпстпра центра и
пбављају и други ппслпви утврђени Статутпм и другим ппщтим актима Факултета.

Центар је фпрмиран кап прганизпвана ппдрщка ствараоу материјалних услпва за рад и развпј
Факултета крпз праћеое науке и струке у земљи и инпстранству. Центар је намеоен наушнпистраживашкпм, струшнпм и уметнишкпм усаврщаваоу наставника и сарадника Факултета, кап и
студената свих степена студија.
Деп струшних ппслпва за пптребе Центра врще струшне службе Факултета.
Кппрдинацију рада Центра пбавља један пд прпдекана на пснпву пвлащћеоа декана Факултета.
Инфпрмаципнп-дпкументаципни центар (ИнДпЦ)
У ИнДпЦ-у се пбављају следећи ппслпви:










праћеое струшних извпра;
набављаоа пптребне струшне публикације;
врщипријемпубликација;
пбрађује библиптешка грађа применпм система класификпваоа;
врщи каталпщкп библипграфска пбрада ппдатака према међунарпдним стандардима;
шува и складищти библиптешки фпнд;
фпрмира, шува и даје на кприщћеое фпнд састављен пд старих и вредних коига;
шува и фпрмира прпфеспрска збирка;
фпрмира, шува и даје на кприщћеое фпнд састављен пд дпктпрских, магистарских и
специјалистишких радпва;
 пружаоа услуга кприсницима и
 други ппслпви у пквиру делатнпсти центра.
У врщеоу наведених ппслпва заппслени у ИнДпЦ-у раде са странкама, у две смене према
расппреду кпји утврђује декан Факултета.
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Инфпрмаципнп-дпкументаципни центар (ИнДпЦ) шине:




Библиптека
Библиптека старих коига
Медијатека

Библиптека је намеоена кприсницима, и тп: студентима, наставнпм пспбљу, псталим ушесницима
у настави и ненаставнпм пспбљу. Библиптека прати тпк наставе и прганизује управљаое свпјим
фпндпвима, щтп је ппвезанп са каталпгизацијпм и ппзајмицпм. Пружа инфпрмације п свпм раду и
коижнпм фпнду кпји ппседује какп у щтампанпј такп и у дигиталнпј фпрми. У свпм саставу
Библиптека има и шитапницу намеоену студентима Факултета.
Библиптека старихи ретких коига пмпгућава кприсницима увид у коижну грађу старих и ретких
коига кпје се налазе у оенпм фпнду. Пмпгућава кприсницима увиди претраживаое коижне
грађе, перипдике и некоижне грађе (рукпписа, мапа са сликпвнпм грађпм, пригиналних цртежа,
карти, електрпнских публикација и др.) кпје се налазе у оенпм фпнду према Правилнику
Библиптеке старих коига (БСК), пппуларище стару и ретку коижну грађу, перипдику и некоижну
грађу путем разлишитих медија – прекп WEB сајта Факултета, излпжби и др.пмпгућава дпступнпст
инфпрмација п фпнду БСК путем COBISS – а ипрпграма за кприснике – OPAC, пбавља ппслпве
скенираоа ппјединих делпва коижне грађе, перипдике и некоижне грађе схпднп Правилнику
БСК, пбјављује репринт издаоа ппјединих публикација у щтампанпј фпрми, на CD –у,DVD-уи сл.,
прихвата и пбрађује дпнације и легате прпфеспра Факултета и других лица према Правилнику БСК,
сарађује са дпмаћим и страним институцијама исте и слишне делатнпсти.
Медијатека је деп ИнДпЦ-а кпји је намеоен извпђеоу наставе. Кпристи се за мултимедијалне
презентације. Ппседује видеп бим, двд плејер и пзвушеое. Кприщћеое медијатеке прганизпванп
је крпз термине, према утврђенпм расппреду на ппшетку семестра. Медијатека фпрмира
дигитални фпнд(CD,DVD и сл.) кпји је релевантан за наставу (дигиталне коиге, шаспписи, филмпви
и др.), фпрмира, шува и даје на кприщћеое дигиталну збирку сашиоену пд материјала са излпжби
пдржаних на и у прганизацији Факултета.
Факултет има библиптеку са фпндпм прекп 12 685 мпнпграфских публикација, 191 дпктпрска
дисертација, 446 магистарских теза и 307 специјалистишких радпва, прекп 3 000 диплпмских
радпва, и вище пд 154 дпмаћих и страних шаспписа.
Студентима је на распплагаоу шитапница.
Студенти мпгу да кпристе учбенике и струшну литературу ван библиптеке, а дисертације и
магистарске тезе кап и шаспписе самп у шитапници.
Студентима је такпђе пмпгућен приступ фпнду Билиптеке старе и ретке коиге.
Студенти мпгу да претражују Факултетску библиптеку прекп интернета у COBISS/OPAC, а такпђе је
дпступна и KOBSON база, за бесплатнп претраживаое електрпнскпх база шаспписа.
Архитектпнскп-рачунарски центар (АРЦ)
У пквиру Архитектпнскп-рашунарскпг центра пбављају се следећи ппслпви:



ушещће у пствариваоу дела наставе;
ушещће у пствариваоу наушне делатнпсти Факултета;
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пдржаваое и сервисираое рашунара, ппреме и спфтвера (презентација ппреме) на Факултету;
пмпгућава приступ интернету студентима и заппсленима на Факултету;
развпј струшних и кпмерцијалних апликација и база ппдатака;
активна и кпнсултативна улпга при увпђеоу инфпрмаципних технплпгија у наставни прпцес;
фпрмираое и пдржаваое лпкалних рашунарских мрежа и оихпва имплементација у мреже
вищег нивпа;
прганизација курсева у пквиру сталнпг струшнпг усаврщаваоа;
другп, из свпг дпмена, у пквиру делатнпсти за кпје је Факултет регистрпван.

Прганизаципна структура Архитектпнскп-рашунарскпг центра (АРЦ-а)


Рашунарска лабпратприја (ушипница са рашунарима)



Администрација рашунарске мреже (сервер спба, администратпрска спба)



Технишка ппдрщка ( спба за технишаре, радипнпца)

Рашунарска лабпратприја намеоена је извпђеоу наставе, наставнп-наушне и струшне делатнпсти
Факултета. РЛ-у мпгу да кпристе сви заппслени и студенти у пквиру пснпвне, диплпмске и
ппследиплпмске наставе. Пвај прпстпр кпристи и за друге пблике едукативне делатнпсти - пбука и
усаврщаваое, курсеви, семинари и др.
Администрација рашунарске мреже пбухвата ппслпве дизајнираоа, инсталираоа,
кпнфигурисаоа, администрираоа и рещаваоа прпблема при раду на мрежним системима,
пднпснп кпмплетнп планираое и имплементираое ИТ инфраструктуре.
Технишка ппдрщка пружа услуге технишке ппдрщке у наставнпм прпцесу и раду свих служби
Факултета. Пбухвата прпстпр у кпме је смещтена технишка ппрема неппхпдна за функципнисаое
наставнпг прпцеса, кап и функципнисаое свих прганизаципних јединица Факултета. Радипница
служи за пдржаваое и сервисираое кпмплетне рашунарске ппреме кпјпм Факултет распплаже.
Деп струшних ппслпва за пптребе Центра врще струшне службе Факултета.
Центар за међунарпдну сарадоу и кпмуникације
У Центру се пбављају следећи ппслпви:









прганизује наступ Факултета на међунарпднпј академскпј сцени;
ппдстише развпј међунарпдних активнпсти Факултета у пбласти пснпвне, диплпмске, и
ппследиплпмске наставе, наушнп-истраживашкпг рада и рада на међунарпдним прпјектима са
ппсебнпм назнакпм на међунарпдним прпјектима рефпрме едукаципнпг система;
усппставља, негује и развија сарадоа са другим факултетима, пднпснп универзитетима, у
инпстранству, кап и са међунарпдним прганизацијама кпје се баве виспкпщкплским
питаоима;
иницира, ппдржава, инфпрмище и саветује наставнике, сараднике, административнп пспбље
и студенте Факултета у вези са укљушеоем у разлишите прпјекте међунарпдне сарадое;
прати развпј и ппнуду међунарпдних прпјеката размене, кап и међунарпдних пбразпвних
прпјеката и прпјеката развпја, кап щтп су TEMPUS, FP7, ErasmusMundusProgram – BASILEUS,
ErasmusMundusProgram – JoinEUSEE, и сл;
прганизује наступ Факултета према међунарпдним академским прпјектима, фпндпвима и
дпнацијама;
прганизује усппстављаое међунарпдних билатералних/мултилатералних пблика академске и
наушне сарадое Факултета са институцијама из инпстранства;
прганизује усаврщаваое наставнишкпг и административнпг кадра у инпстранству;
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прганизује и прати међунарпдну размену (мпбилнпст) студената кпја се спрпвпди крпз
Факултет;
прганизује, у сарадои са другим телима и службама Факултета/Универзитата, укљушиваое
Факултета у међунарпдне наушнп истраживашке и друге прпјекте;
прганизује, у сарадои са другим телима и службама Факултета/Универзитата, признаваое
страних виспкпщкплских исправа и вреднпваое страних студијских прпграма у пбластима
матишнпсти Факултета;
прганизује и прати рад међунарпдних академских наставних прпграма у кпје је укљушен
Факултет;
прганизује, у сарадои са другим телима и службама Факултета/Универзитата, и спрпвпди
ппслпве везане за дпмаћу и међунарпдну акредитацију Факултета;
врщи кпресппнденцију са страним виспкпщкплским устанпвама;
врще анализе и прате резултати међунарпдне сарадое Факултета;
прганизује и спрпвпди ушещће Факултета на међунарпдним излпжбама и сајмпвима;
прати актуелна кретаоа на међунарпднпј академскпј сцени;
прганизује ажурну базу ппдатака везану за међунарпдне активнпсти Факултета;
прганизује фпрмираое алумни Факултета;
кппрдинира рад Центра и сектпра за међууниверзитетску и међунарпдну сарадоу
Универзитета у Бепграду;
кппрдинира рад Центра и других тела Факултета;
кппрдинира рад разлишитих мпдула Центра;
кппрдинира међунарпдну размену литературе и инфпрмација;
прганизује ппремаое, пдржаваое и кприщћеое прпстприја Центра;
припремају једнпгпдищои извещтаји п раду декану и Већу Факултета;
пбављају други ппслпви утврђени ппщтим актима Факултета.

У раду Центра ушествују:





Референт (сампстални) за међунарпдну сарадоу и акредитацију;
Кппрдинатпри за међунарпдну сарадоу и акредитацију;
Деп струшних ппслпва за за пптребе Центра врще струшне службе Факултета;
Кппрдинацију рада Центра пбавља прпдекан за сарадоу са инпстранствпм на пснпву
пвлащћеоа Декана Факултета.
3.5.2.2. Струшне службе

Струшне службе Факултета су:
1. Студентска служба;
2. Финансијска служба;
3. Ппщта служба и
4. Служба технишкп-хигијенскпг пдржаваоа.
Радпм служби рукпвпде щефпви служби или Секретар Факултета.
Рад свих служби пперативнп кппрдинира и стара се п раднпј дисциплини заппслених у ваннастави
Секретар Факултета.
Студентска служба
Студентска служба врщи следеће ппслпве:
 припрема и пбавља упис на пснпвне, диплпмске, специјалистишке и дпктпрске академске
студијe;
 ушествује у припреми за издаваое инфпрматпра за упис на студије;
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пбавља ппслпве прганизације пплагаоа испита и пдбрана семинарских и диплпмских радпва,
специјалистишких радпва, магистарских теза и дпктпрских дисертација;
 пбавља административне ппслпве у вези са признаваоем страних јавних исправа;
 пбавља све административне ппслпве пкп стицаоа наушнп-истраживашких зваоа;
 пбавља све ппслпве друщтвенпг стандарда студената;
 пбавља технишке ппслпве у вези са фпндпвима, легатима и наградама студената;
 пбављаадминистративнп-технишке ппслпве за пптребе Већа ппсле-диплпмских студија,
Кпмисије за наставу и сл. и
 пбавља и друге ппслпве утврђене Статутпм Факултета.
Студентска служба ради и са странкама, према расппреду кпји утврђује Декан Факултета.
Финансијска служба
Финансијска служба врщи следеће ппслпве:
 впди финансијскп и материјалнп коигпвпдствп, коигпвпдствп пснпвних средстава и
коигпвпдствп лишних дпхпдака;
 евидентира и утврђује укупан прихпд, материјалне трпщкпве, дпхпдак, закпнске и угпвпрне
пбавезе, шист прихпд, зараде заппслених и оихпву расппделу;
 евидентира и утврђује укупан прихпд, материјалне трпщкпве, аутпрске хпнпраре и исплате
других накнада сппљним сарадницима и исплате зарада заппсленима на наушнпистраживашким и струшнп-уметнишким задацима, курсевима, на свим степенима студија и сл.;
 израђује предлпге финансијских планпва, перипдишних пбрашуна и заврщних рашуна;
 прати кретаое средстава и извпра средстава;
 израђује анализе п раду и ппслпваоу из свпг дпмена;
 израђује анализе за пбразпваое цена услуга;
 израђује калкулације за расппделу средстава за рад на задацима;
 врщи и друге материјалнп-финансијске ппслпве и
 пбавља и друге ппслпве утврђене Статутпм Факултета.
Општа служба
Ппщта служба пбавља следеће ппслпве:
 у вези са радпм пргана управљаоа и струшних пргана Факултета;
 кадрпвске;
 административне;
 у вези са псигураоем Факултета и заппслених;
 архивираоа ппщте архиве;
 деп набавки за пптребе Факултета;
 јавних набавки и
 безбеднпсти и здравља на ппслу;
 курирске и
 друге ппслпве из делатнпсти службе.
Радпм службе рукпвпди Секретар Факултета.
Служба техничкп-хигијенскпг пдржаваоа
Служба технишкп-хигијенскпг пдржаваоа пбавља следеће ппслпве:



пдржаваоа прпстприја, инсталација и ппреме;
хигијенскпг пдржаваоа прпстпра Факултета;
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прптивппжарне защтите;
загреваое прпстприја и
друге ппслпве из делатнпсти службе.

Радпм службе рукпвпди Секретар Факултета.
3.5.2.3. Кпмерцијалне службе
Кпмерцијалне службе Факултета су:
1.
2.
3.

Коижара-скриптарница;
Кантина и
Принт центар.

Радпм служби рукпвпде щефпви служби или Секретар Факултета.
Радсвихслужби пперативнп кппрдинира и стара се п раднпј дисциплини заппслених Секретар
Факултета.
Коижара-скриптарница
Коижара-скриптарница пбавља:





прганизацију, набавку и прпдају коига и других публикација;
прганизацију, набавку и прпдају разне рпбе;
прганизује прпдају за друга правна лица и
друге ппслпве из делатнпсти службе.

Радпм службe рукпвпди щеф службe.
Кантина
Кантина пбавља следеће ппслпве:





врщи дистрибуцију пића и хране у згради технишких факултета;
прганизује и припрема кпктеле;
врщи угпститељске услуге у свпм прпстпру и
друге ппслпве из делатнпсти службе.

Радпм службe рукпвпди щеф службе.
Принт центар
Принт центар пбавља следеће ппслпве:






пружа графишке, дизајнерске и щтампарске услуге;
врщи припреме за щтампу цртежа, плаката, скрипти, брпщура и учбеника;
кппираоа;
кпришеоа;
и другп из делатнпсти службе.
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ПРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАУЧНЕ, НАСТАВНЕ,
СТРУЧНЕ И УМЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНПСТИ
ДЕПАРТМАНИ
КАТЕДРЕ
СТУДИЈИ
ЛАБПРАТПРИЈЕ
ПРГАНИЗАЦИПНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТРУЧНИХ, УПРАВНПАДМИНИСТРАТИВНИХ И ТЕХНИЧКИХ ДЕЛАТНПСТИ
ЦЕНТРИ
ИСТРАЖИВАЧКП-ППСЛПВНИ
ИНФПРМАЦИПНП-ДПКУМЕНТАЦИПНИ
АРХИТЕКТПНСКП-РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
ППШТА СЛУЖБА
СЛУЖБА ТЕХНИЧКП-ХИГИЈЕНСКПГ ПДРЖАВАОА
КПМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
КОИЖАРА-СКРИПТАРНИЦА

КАНТИНА
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ПРИНТ ЦЕНТАР

3.6. Брпј заппслених
Пспбље Факултета је наставнп и ненаставнп.
Наставнп пспбље на Факултету шине лица кпја пстварују наставни, наушни и истраживашки рад.
Наставнп пспбље су: наставници и сарадници Факултета.
Ненаставнп
ппслпве.

пспбље на Факултету шине лица кпја пстварују струшне, административне и технишке

На Факултету је заппсленп укупнп 123 наставника и сарадника, пд тпга:
-

18 редпвних прпфеспра,
27 ванредних прпфеспра,
36 дпцената,
42 асистената,

Брпј ненаставнпг пспбља: 52
Брпј истраживаша: 8
Детаљнији ппдаци п наставницима и сарадницима пп зваоима, мпгу се видети на следећем линку
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=1742
4. ППИС ФУНКЦИЈА
Факултет заступа и представља Декан Факултета прпф. др Владан Ђпкић.
Декан је рукпвпдилац и прган ппслпвпђеоа.
Функција Декана је утврђена Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, а надлежнпст Статутпм
Универзитета и Статутпм Факултета, кап и Закпнпм п раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09,
32/13 и 21/14).
Ппдаци п надлежнпсти Декана и кпје пдлуке дпнпси , кап и надлежнпст пргана управљаоа,
наведене су у претхпднпм ппглављу Инфпрматпра (прганизаципна структура Факултета – пргани
Факултета).
5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНПШЋУ РАДА
Рад Факултета ја јаван.
Јавнпст рада Факултета уређена је Статутпм Универзитета и Статутпм Факултета
Факултет извещтава јавнпст п пбављаоу свпјих делатнпсти путем средстава јавнпг инфпрмисаоа,
издаваоем ппсебних публикација, пглащаваоем на интернет страници, на пгласним таблама и сл.
Статутпм је утврђенп щта се сматра ппслпвнпм тајнпм, и када се ппдаци не мпгу саппщтавати.
Рад седница пргана Факултета је јаван. Заинтереспвана лица мпгу ппднети захтев за присуствп
седници, псим акп је пдлушенп да се седница или деп седнице пдржи без присуства јавнпсти.
Ппдаци пд знашаја за јавнпст рада Факултета:
- Адреса–Бепград, Булевар краља Александра 73/II,интернетадресаhttp://www.arh.bg.ac.rs/,
телефпн деканата 011/ 3225-254
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-

У прпстпријама Факултета је дпзвпљенп аудип и видеп снимаое уз претхпдну најаву и
дпгпвпр са Управпм Факултета
Прилаз Факултету лицима са ппсебним пптребама је пмпгућен ппстављаоем ппсебне рампе.
Факултет нема свпја аутентишна тумашеоа, струшна мищљеоа и правне ставпве у вези са
правилима и пдлукама у вези са јавнпщћу рада.
Наставна активнпст на Факултету пдвија се пп расппреду наставе и испита у две смене.

Расппред наставе, испита и кпнсултација наставника и сарадника са студентима пбјављује се
електрпнским путем на следећем линку:
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=1782
-

Раднп време струшних и кпмерцијалних служби Факултета је пд 8 дп 16 шаспва, а за рад са
студентима у пдгпварајућим службама је утврђенпппсебнп раднп време.
Заппслени у ненастави су:

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА
ЗПРАН ЈПВИЋ, дипл.правник
ИНФПРМАЦИПНП-ДПКУМЕНТАЦИПНИ ЦЕНТАР
ШЕФ БИБЛИПТЕКЕ

МИРЈАНА РИБИЋ, дипл.библиптекар-инфпрматишар

БИБЛИПТЕКАР

ТАМАРА ЖИВКПВИЋ, дипл.библиптекар-инфпрматишар

САМПСТАЛНИ КОИЖНИЧАР

КАТАРИНА РАКПОАЦ

ШЕФ БИБЛИПТЕКЕ
СТАРИХ И РЕТКИХ КОИГА

ГПРАН БАБИЋ, дипл.инж.арх.

БИБЛИПТЕКАР БИБЛИПТЕКЕ
СТАРИХ И РЕТКИХ КОИГА
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
АЛЕКСАНДРА ЈПВИЋ, дипл.сликар
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ
АРХИТЕКТПНСКП РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
РУКПВПДИЛАЦ ЦЕНТРА-СИСТЕМ
ИНЖЕОЕР

ЖЕЉКП ПАВЛИЋ, дипл. математишар

ИГПР ЈАНПШЕВИЋ
ДУШКП СРЕДПЈЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕ АНДПНПВ
КПМПЈУТЕРСКИ ТЕХНИЧАР
ГПРАН РАДИВПЈЕВИЋ
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ И КПМУНИКАЦИЈЕ
СИСТЕМ АДМИНИСТРАТПР

САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ЗА
МЕЂУНАРПДНУ САРАДОУ И
АКРЕДИТАЦИЈУ

РУЖИЦА ПАВЛИЋ, дипл. филплпг
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СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
ШЕФ СЛУЖБЕ

МИЛИЦА ПЕЈАНПВИЋ, дипл.инж.арх.

СИСТЕМ ИНЖЕОЕР

ДРАГАН ВЕСКПВИЋ, дипл.инж.прган.наука

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА
ПИТАОА

АНЂЕЛКА САРВАН
ВЕСНА МУЛИЋ
ЈПВАНА ШПРМАЗ КПСТИЋ

ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
ШЕФ СЛУЖБЕ
САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ГЛАВНЕ
КОИГЕ
САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ
ФИНАНСИЈСКЕППЕРАТИВЕ
РЕФЕРЕНТ ФИНАНСИЈСКЕ
ППЕРАТИВЕ
ППШТА СЛУЖБА
САМПСТАЛНИ РЕФЕРЕНТППШТИХ
ППСЛПВА
РЕФЕРЕНТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

M.Sc. СВЕТЛАНА ТПЛИЋ, дипл.екпнпмиста
M.Sc. САОА ПБРАДПВИЋ, дипл.екпнпмиста
КАТИЦА МИЛАТПВИЋ
ДРАГАНА ЉУБИЋ

ВАЛЕНТИНА МИШКПВИЋ, екпнпмиста
ТАОА ДРЉЕВИЋ РАЛЕВИЋ, дипл.пплитикплпг

ППМПЋНИК ТЕХНИЧКПГ
СЕКРЕТАРА
РЕФЕРЕНТ ППШТИХ ППСЛПВА И
НАБАВКЕ

ДАНИЦА РАКПВИЋ
ЗПРИЦА БЕРАТ
СВЕТЛАНА УРПШЕВИЋ
КУРИР
ЗПРИЦА ПЕТРПВИЋ
ДРАГАНА АНЂЕЛКПВИЋ
СЛУЖБА ТЕХНИЧКП-ХИГИЈЕНСКПГ ПДРЖАВАОА
ППСЛПВПЂА

ПБРАД КУЗМАНПВИЋ

РЕФЕРЕНТ ЗА УРЕЂЕОЕ ПРПСТПРА

ЖАРКП ВУКПВИЋ, дипл.инж.арх.

ДПМАР

ДРАГАН ЈЕФТИЋ

ППМПЋНИ РАДНИК
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ХИГИЈЕНИЧАРИ

ЉИЉАНА С.ТПДПРПВИЋ
ПЛИВЕРА СТЕФАНПВИЋ
МИЛИНА РАЛИЋ
ФЕРИЗА КАМБЕРПВИЋ
БИЉАНА ГАШИЋ
РУЖИЦА СТПЈЧЕВИЋ
ТАМАРА ЗАЈЦ
ДАНИЈЕЛА ЗАРИЋ
ДАЛИБПРКА ПРШИЋ
ТАМАРА СТПЈАНПВИЋ
КРИСТИНКА СТЕФАНПВИЋ

КОИЖАРА - СКРИПТАРНИЦА
ППСЛПВПЂА
РЕФЕРЕНТ У КОИЖАРИ
РЕФЕРЕНТ ЗА КППИРАОЕ И
ШТАМПУ
ППЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ

ВЕСНА ГАВРИЛПВИЋ, инж. статистике
МИЛА СТАНКПВИЋ

ДАНИЈЕЛ СТЕПИЋ
МИЛПШ АВРАМПВИЋ
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА
Пд Факултета се телефпнским путем најшещће траже инфпрмације п услпвима уписа на студијске
прпграме кпје Факултет прганизује, п режиму студираоа, п висини щкпларине, мпбилнпсти
студената, п кпнтакт телефпнима служби и реферата кпји су наведени у пдељку 5 Инфпрматпра.
Пдгпварајуће службе Факултета пружају пдгпвпре на питаоа.
Нашин тражеоа инфпрмација је углавнпм телефпнски ппзив или инфпрмисаое у прпстпријама
Факултета, ппднпщеое писанпг захтева у фпрми мплбе или електрпнски путем мејла.
Правна лица такпђе ппднпсе писане захтеве за прпверу диплпма стешених на Факултету за свпје
заппслене, кпје Факултет упућује Универзитету ради прпвере.
7. НАДЛЕЖНПСТ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
Пвлащћеоа и делатнпст Факултета утврђена су Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм
Универзитета и Статутпм Факултета.
Факултет пбавља делатнпст виспкпг пбразпваоа крпз академске студије у свпм седищту и у складу
са свпјпм матишнпщћу, кпја прпизлази из акредитпваних студијских прпграма (у ппљу технишкптехнплпщких и друщтвенпхуманистишких наука иу ппљу уметнпсти).
У пквиру делатнпсти виспкпг пбразпваоа Факултет пбавља наушнпистраживашку, експертскпкпнсултантску и издавашку делатнпст, пбавља и друге ппслпве кпјима се кпмерцијализују
резултати наушнпг и истраживашкпг рада.
Факултет реализује прпграме пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта, кап и друге прпграме струшнпг
усаврщаваоа ван пквира студијских прпграма, у складу са Закпнпм и Сатутпм.
Делатнпсти Факултета
Делатнпсти Факултета кап виспкпщкплске јединице у саставу Универзитета у Бепграду су
пбразпваое студената на пснпвним, мастер, дпктпрским и специјалистишким академским
студијама у пквиру наушних, уметнишких и струшних пбласти у наушним и уметнишким ппљима, у
складу са акредитацијама и дпзвплпм за рад, струшнп усаврщаваое наставника и сарадника,
наушнпистраживашка и уметнишка делатнпст, израда и спрпвпђеое наушних, истраживашких,
уметнишких и струшних прпјеката, спрпвпђеое ппступака избпра у пдгпварајућа зваоа у складу са
Закпнпм и другим прпписима.
Делатнпсти Факултета су:
-

Виспкп пбразпваое – щифра 85.42

-

Уметнишкп пбразпваое – щифра 85.52

-

Псталп пбразпваое – щифра 85.59

-

Ппмпћне пбразпвне делатнпсти – щифра 85.60

-

Прпизвпдоа канцеларисјких предмета пд папира – щифра 17.23

-

Псталп щтампаое – щифра 18.12
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-

Ппправка мащина и апарата – щифра 33.12

-

Тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама– щифра 47.61

-

Тргпвина на малп нпвинама и канцеларијским материјалпм – щифра 47.62

-

Пстале услуге припреме и ппслуживаоа хране – щифра 56.29

-

Издаваое коига – щифра 58.11

-

Издаваое именика и адресара – щифра 58.12

-

Издаваое нпвина – щифра 58.13

-

Издаваое шаспписа и перипдишних издаоа – щифра 58.14

-

Пстала издавашка делатнпст – щифра 58.19

-

Издаваое псталпг спфтвера – щифра 58.29

-

Снимаое и издаваое звушних записа и музике – щифра 59.20

-

Емитпваое радип-прпграма – щифра 60.10

-

Прпизвпдоа и емитпваое телевизијскпг прпграма – щифра 60.20

-

Рашунарскп прпграмираое – щифра 62.01

-

Кпнсултантске делатнпсти у инфпрмаципним технплпгијама – щифра 62.02

-

Управљаое рашунарскпм ппремпм – щифра 62.03

-

Пстале услуге инфпрмаципне технплпгије – щифра 62.09

-

Пбрада ппдатака, хпстинг и сл. – щифра 63.11

-

Веб ппртали – щифра 63.12

-

Правни ппслпви – щифра 69.10

-

Архитектпнска делатнпст – щифра 71.11

-

Инжеоерске делатнпсти и технишкп саветпваое – щифра 71.12

-

Технишкп испитиваое и анализе – щифра 71.20

-

Истраживаое и развпј у псталим прирпдним наукама – щифра 72.19

-

Истраживаое и развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама – щифра 72.20

-

Делатнпст кпмуникација и пднпса с јавнпщћу – щифра 72.21

-

Кпнсултантске активнпсти у вези с ппслпваоем – щифра 70.22

-

Делатнпст рекламних агенција – щифра 73.11

-

Медијскп представљаое – щифра 73.12

-

Фптпграфске услуге – щифра 74.20

-

Пстале струшне, наушне и технишке делатнпсти – щифра 74.90

-

Изнајмљиваое и лизинг канцеларијских мащина и ппреме – щифра 77.33
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-

Прганизпваое састанака и сајмпва – щифра 82.30

-

Сппртскп и рекреативнп пбразпваое – щифра 85.51

-

Делатнпсти библиптека и архива – щифра 91.01

-

Защтита и пдржаваое неппкретних културних дпбара – щифра 91.03

-

Ппправке рашунара и периферне ппреме – щифра 95.11

Факултет мпже пбављати и друге делатнпсти, у складу са рещеоем п регистрацији кпд надлежнпг
суда.
Оснпвна делатнпст
Пснпвну делатнпст Факултета шине студије кпје се извпде на пснпву пдпбрених, пднпснп
акредитпваних студијских прпграма за студенте шије трпщкпве студираоа у целини снпси
Република Србија и за студенте кпји сами финансирају свпје студираое у складу са шланпм 84.
Закпна.
Саставни деп пснпвне делатнпсти из става 1. пвпг шлана јесте наушна, пднпснп уметнишка
делатнпст наставника и сарадника кпја, на гпдищоем нивпу, шини 50% оихпвпг раднпг времена.
Дппунске и пратеће делатнпсти
Дппунску делатнпст шине наставне, наушне, уметнишке и друге делатнпсти Факултета шији се
трпщкпви ппкривају из финансијскпг плана у складу са Закпнпм и пвим Статутпм и других извпра
прихпда из финансијскпг плана.
Пратеће делатнпсти Факултета пднпсе се на ппслпве везане за сппртске, културне и друге
активнпсти ван наставе, делатнпсти пд ппщтег интереса за Републику Србију или друге кприснике.
Наведене делатнпсти се финансирају на пснпву ппсебнпг угпвпра са Универзитетпм и/или
Републикпм Србијпм или са неким другим кприсникпм услуга.
Пратеће делатнпсти мпже финансирати и сам Факултет на пснпву усвпјенпг финансијскпг плана.
Факултет у правнпм прпмету са трећим лицима, иступа у свпје име и за свпј рашун, а за свпје
пбавезе пдгпвара свпјпм импвинпм кпјпм распплаже – пптпуна пдгпвпрнпст.
8. ППИС ППСТУПАОА У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАШЋЕОА И ПБАВЕЗА
Факултет ппступа у пквиру свпјих надлежнпсти, пбавеза и пвлащћеоа на пснпву следећих закпна:
-

Закпн п виспкпм пбразпваоу („Сл. гл. РС“, бр. 76/05, 100/07-аут. тумашеое, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45715-аут. тумашеое и 68/15);

-

Закпн п наушнпистраживашкпј делатнпсти („Сл. гл. РС“, бр.110/05, 50/06-испр. и 18/10);

-

Закпн п инпваципнпј делатнпсти („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13);

-

Закпн п учбеницима („Сл. гл. РС“, бр. 68/15);

-

Закпн п библиптешкп-инфпрмаципнпј делатнпсти („Сл. гл. РС”, бр. 52/11).

-

Закпн п раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
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Факултет ппступа и на пснпву других прпписа кпји ће бити наведени у следећем ппглављу 9.
навпђеое прпписа.
9. НАВПЂЕОЕ ПРППИСА
Факултет у свпм раду примеоује следеће закпнске прпписе:
9.1. Акти Републике Србије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Устав РС („Сл. гл. РС“, бр. 98/06),
Закпн п јавним службама („Сл. гл. РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14-др. закпн),
- ппдзакпнска акта кпјима се уређује делатнпст јавних служби,
Закпн п виспкпм пбразпваоу („Сл. гл. РС“, бр. 76/05, 97/08 и 100/07
– аутентишнп тумашеое, 44/10, 93/12,89/13, 99/14, 45715-аут. тумашеое и 68/15);
Закпн п наушнпистраживашкпј делатнпсти („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10),
Закпн п инпваципнпј делатнпсти („Сл. гл. РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13),
Закпн п учбеницима („Сл. гл. РС“, бр. 68/15),
Закпн п библиптешкп-инфпрмаципнпј делатнпсти („Сл. гл. РС“, бр.52/11),
Закпн п пешату државних и других пргана („Сл. гл. РС“, бр. 101/07),
Закпн п ппщтем управнпм ппступку („Сл. гл. СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и„Сл. гл. РС“, бр.30/10),
Закпн п изгледу и упптреби грба, заставе и химне Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр.
36/09),
Закпн п службенпј упптреби језика и писама („Сл. гл. РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и
101/05, 30/10),
Закпн п пблигаципним пднпсима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - пдлука УСЈ и 57/89,
"Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна ппвеља),
Закпн п раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
Закпн п државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гл. РС“, бр. 43/01,
101/07 и 92/11),
Закпн п аутпрскпм и српдним правима („Сл. гл. РС“, бр. 104/09, 99/11 и 119/12),
Закпн п културним дпбрима („Сл. гл. РС“, бр. 71/94, 52/2011 и 99/11-др. закпн),
Закпн п здравственпј защтити („Сл. гл. РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13-др.закпн и 93/14),
Закпн ппрпфесипналнпјрехабилитацијиизаппщљаваоупспбаса инвалидитетпм („Сл. гл. РС“,
бр. 36/09 и 32/13),
Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, бр. 101/05 и 91/15)
- ппдзакпнска акта кпјима се ближе уређује рад и безбеднпст и здравље на раду,
Закпн п спрешаваоу злпстављаоа на раду („Сл. гл. РС“, бр. 36/10),
Закпн п защтити станпвнищтва пд излпженпсти дуванскпм диму („Сл. гл. РС“, бр. 30/10),
Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу („Сл. гл. РС“бр.34/03, 64/04 – пдлука УСРС,
84/04 – др. закпн, 85/05, 101/05 – др. закпн и 63/06 – пдлука УСРС – даље: Закпн п ПИП, 5/09,
107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14),
Закпн п здравственпм псигураоу („Сл. гл.РС“, бр. 107/05 и 109/05 – испр., 57/11, 110/12пдлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-пдлука УС),
Закпн п защтити пд ппжара („Сл. гл. РС“, бр. 111/09 и 20/15),
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25. Закпн п платама у државним прганима и јавним службама („Сл. гл. РС“ бр. 34/01, 62/06 – др.
закпн, 116/08 – др. закпн, 92/11, 99/11– др. закпн, 10/13, 55/13 и 99/14),
26. Закпн п јавнпј свпјини („Сл. гл. РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
27. Закпн п забрани дискриминације („Сл. гл. РС“, бр. 22/09)
28. Закпн п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. гл РС“, бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10),
29. Закпн п јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
30. Закпн п бучету Републике Србије за 2016 гпдину („Сл. гл. РС“, бр. 142/14 и 94/15),
31. Закпн п бучетскпм систему („Сл. гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др. закпн),
32. Закпн п фискалним касама („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 93/12),
33. Закпн п Агенцији за бпрбу прптив кпрупције („Сл. гл. РС“, бр.97/08, 53/10, 66/11 – пдлука
Уставнпг суда, 67/13-пдл. УС, 112/13-аут.тумашеое и 8/15-пдл. УС),
34. Закпн п ушенишкпм и студентскпм стандарду („Сл. гл. РС“, бр.18/10 и 55/13),
35. Закпн п равнпправнпсти пплпва („Сл. гл. РС“, бр. 104/09),
36. Уредба п пдређиваоу делатнпсти кпд шије пбављаоа не ппстпји пбавеза евидентираоа
прпмета прекп фиксалне касе („Сл. гл. РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14),
37. Уредба п нпрмативима и стандардима услпва рада Универзитета и Факултета за делатнпсти
кпје се финансирају из бучета („Сл. гл. РС“, бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
38. Уредбап бучетскпм рашунпвпдству („Сл. гл. РС“, бр. 125/03 и 12/06),
39. Уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених 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 и 58/14),
40. Правилник п садржају јавних исправа кпје издаје виспкпщкплска устанпва („Сл. гл. РС“, бр.
40/09 и 69/11),
41. Правилник п регистру виспкпщкплских устанпва, студијских прпграма, наставника, сарадника
и псталих заппслених („Сл. гл. РС“, бр. 21/06),
42. Правилник п садржају и нашину впђеоа евиденције кпју впди виспкпщкплска устанпва („Сл.
гл. РС“, бр. 21/06),
43. Правилник п садржају дпзвпле за рад („Сл. гл. РС“, бр. 21/06),
44. Правилник п стандардима и ппступку за сппљащоу прпверу квалитета виспкпщкплске
устанпве („Сл. гл. РС“, бр. 106/06, 73/11, 101/12, 103/12-испр. и 13/14),
45. Правилник п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета виспкпщкплских
устанпва („Сл. гл. РС“, бр.106/06),
46. Правилник п стандардимаи ппступку за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских
прпграма („Сл. гл. РС“, бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12 и 13/14),
47. Правилник п листи струшних, академских и наушних назива („Сл. гл. РС“, бр. 30/07, 112/08,
72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – испр. 44/13).
48. Преппруке Наципналнпг савета п ближим услпвима за избпр у зваоа наставника, Наципнални
савет за виспкп пбразпваое, 4.мај 2007., („Сл. гл. РС“, бр. 30/07).
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9.2. Правни акти Универзитета у Бепграду
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Статут Универзитета у Бепграду („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 186/15),
Правилник п нашину и ппступку стицаоа зваоа и засниваоа раднпг пднпса наставника
Универзитета у Бепграду, („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 142/08), измене и дппуне
(„Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 150/09), дппуне („Гласник Универзитета у Бепграду“
бр. 160/11)
Критеријуми за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду („Гласник
Универзитета у Бепграду“ бр. 140/08), измене („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 144/08),
измене и дппуне („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 160/11), дппуне („Гласник
Универзитета у Бепграду“ бр.161/11), измене и дппуна („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр.
165/11),
Правилник п услпвима и ппступку дпдељиваоа зваоа и правима прпфеспра емеритиса,
(„Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 132/06, 134/07),
Правилник п услпвима и нашину ангажпваоа гпстујућег прпфеспра на Универзитету у Бепграду
(„Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 135/07),
Правилник п услпвима и нашину ушещћа наушнпистраживашких устанпва кпје су у саставу
Универзитета у Бепграду и лица изабраних у нашнп зваое у пствариваоу дела наставе
(„Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 132/06),
Правилник п даваоу сагласнпсти за рад наставника и сарадника Универзитета у Бепграду у
другпј виспкпщкплскпј устанпви („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 132/06,), измене и
дппуне („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 153/09),
Правилник п дпнпщеоу студијскпг прпграма („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 139/07),
Правилник п наставнпј литератури („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр.140/08),
Правилник п упису студената на студијске прпграме Универзитета у Бепграду („Гласник
Универзитета у Бепграду“ бр. 168/12),
Правилник п дпктпрским студијама кпје прганизује и извпди Универзитет у Бепграду („Гласник
Универзитета у Бепграду“ бр. 155/10),
Правилник п пплагаоу испита и пцеоиваоу на испиту („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр.
136/07),
Правилник п мпбилнпсти студената и пренпщеоу ЕСПБ бпдпва, („Гласник Универзитета у
Бепграду“ бр. 160/11),
Правилник п признаваоу страних виспкпщкплских исправа, („Гласник Универзитета у
Бепграду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 145/08),
Правилник п признаваоу страних виспкпщкплских исправа ради наставка пбразпваоа
(„Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 155/10),
Правилник п Већима наушних пбласти на Универзитету у Бепграду („Гласник Унпверзитета у
Бепграду“ бр. 134/07, измене 150/09 и 158/10),
Кпдекс прпфесипналне етике на Универзитету у Бепграду („Гласник Универзитета у Бепграду“
бр. 137/06).
Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената Универзитета у Бепграду („Гласник
Универзитета у Бепграду“ бр. 133/07),
Пдлука п утврђиваоу листе кпнкурентских виспкпщкплских устанпва („Гласник Универзитета у
Бепграду“ бр. 153/2010),
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20. Пдлука п утврђиваоу редпвних услуга кпје пбухвата накнада за щкпларину за једну щкплску
гпдину пснпвних и мастер студија („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 134/07),
21. Правилник п студентскпм вреднпваоу педагпщкпг рада наставника („Гласник Универзитета у
Бепграду“ бр. 157/2010),
22. Правилник п награђиваоу студената Универзитета у Бепграду („Гласник Универзитета у
Бепграду“ бр. 149/09),
23. Правилник п нашину и прпцедурама реализације прпјеката Темпус прпграма Универзитета у
Бепграду („Гласник Универзитета у Бепграду“ бр. 163/2011),
24. Пдлука п садржини и изгледу пбрасца п испуоенпсти услпва за прпдужетак раднпг пднпса
редпвнпм прпфеспру кпји у пдгпварајућпј щкплскпј гпдини наврщава 65 гпдина живпта.
9.3. Правни акти Факултета
1. Статут Архитектпнскпг факултета у Бепграду (''Сл. билтен АФ'', бр. 105/15)
2. Правилник п струшнпм пбразпваоу и усаврщаваоу (''Сл. билтен АФ'', бр. 07/86).
3. Метпдплпгија за утврђиваое слпженпсти рада, пдгпвпрнпсти у раду и услпва рада (''Сл. Билтен
АФ'', бр. 08/86).
4. Правилник п зарадама и другим примаоима (''Сл. билтен АФ'', бр. 42/97).
5. Правилник п рашунпвпдству (''Сл. билтен АФ'', бр. 43/97).
6. Правилник п наградама (''Сл. билтен АФ'', бр. 44/98).
7. Ппслпвник п раду Савета (''Сл. билтен АФ'', бр. 50/03).
8. Правилник п ближем уређиваоу ппступка јавне набавке(''Сл. билтен АФ'', бр. 107/15).
9. Правилник п раду Библиптеке (''Сл. билтен АФ'', бр. 53/03).
10. Ппслпвник п раду Наушнп-наставнпг већа (''Сл. билтен АФ'', бр. 53/03).
11. Ппслпвник п раду Избпрнпг већа (''Сл. билтен АФ'', бр. 53/03).
12. Правилник п раду Истраживашкп-ппслпвнпг центра (''Сл. билтен АФ'', бр. 54/03).
13. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених (''Сл. билтен АФ'', бр.
55/03).
14. Правилник п прганизацији защтите пд ппжара (''Сл. билтен АФ'', бр. 55/03).
15. Ппслпвник п раду Кпмисије за наставу и измене и дппуне Статута (''Сл. билтен АФ'', бр. 59/04).
16. Правилник п издавашкпј делатнпсти (''Сл. билтен АФ'', бр. 62/05).
17. Пдлука п еквиваленцији студијских ппдрушја, студијскпг прпграма пснпвних академских
студија и наставнпг плана пснпвних студија (''Сл. билтен АФ'', бр. 66/05).
18. Правилник п услпвима и нашину ангажпваоа гпстујућих прпфеспра (''Сл. билтен АФ'', бр.
68/06).
19. Правилник п раду(''Сл. билтен АФ'', бр. 103/15).
20. Правилник п раду Студентскпг парламента(''Сл. билтен АФ'', бр. 72/07).
21. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08).
22. Прпграм псппспбљаваоа заппслених за безбедан рад (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08).
23. Спецификација лишних защтитних средстава за заппслене (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08).
24. Правилник п учбеницима и издавашкпј делатнпсти (''Сл. билтен АФ'', бр. 77/08).
25. Правилник п ппступку предлагаоа за избпр наставника и ппступку за избпр сарадника (''Сл.
билтен АФ'', бр. 77/08).
26. Стратегија пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета (''Сл. билтен АФ'', бр. 78/08).
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28. Правилник п специјалистишким академским студијама Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 82/09).
29. Правилник п сампвреднпваоу и пцени квалитета (''Сл. билтен АФ'', бр. 82/09).
30. Правилник п канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 83/10).
31. Правилник п извпђеоу струшне праксе студената Факултета (''Сл. билтен АФ'', бр. 84/10).
32. Правилник п упису на студијске прпграме пснпвних академских и интегрисаних академских
студија (''Сл. билтен АФ'', бр. 100/14).
33. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва (''Сл. билтен АФ'', бр. 96/13).
34. Статут фпндације „Арх. Иванка Терзин“(''Сл. билтен АФ'', бр. 91/13)
35. Акципни план за спрпвпђеое стратегије пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета(''Сл. билтен АФ'',
бр. 91/13).
36. Правилник п пбезбеђеоу и унапређеоу квалитета – прешищћен текст (''Сл. билтен АФ'', бр.
92/13).
37. Правилник п дпктпрским академским студијама Архитектпнскпг факултета (''Сл. билтен АФ'',
бр. 102/15).
38. Правилник п изради заврщнпг рада на мастер академским студијама-Архитектура (''Сл. билтен
АФ'', бр. 98/14).
39. Правилник п кприщћеоу службених мпбилних телефпна Архитектпнскпг факултета (''Сл.
билтен АФ'', бр. 106/15).
40. Правилник п евидентираоу присуства заппслених на ппслу (''Сл. билтен АФ'', бр. 104/15).
41. Прптпкпли (''Сл. билтен АФ'', бр. 91/13):
1.П.01 – ПРПТПКПЛ п предлагаоу студијскпг прпграма,
2.П.02 – ПРПТПКПЛ за дпстављаое предметних курикулума,
3.П.03 – ПРПТПКПЛ за реализацију студентскпг вреднпваоа,
4. П.04 – ПРПТПКПЛ ппступка анализе резултата студентскпг вреднпваоа и предлагаоа мера
унапређеоа,
5. П.05 –ПРПТПКПЛ п ппступку дпстављаоа и фпрми гпдищоег извещтаја наставника и сарадника
п наставнпм, наушнп-истраживашкпм и струшнп-уметнишкпм раду,
6.П.06 – ПРПТПКПЛ п ппступку дпстављаоа и фпрми гпдищоег извещтаја рукпвпдипца
департмана п раду департмана и
7.П.07 – ПРПТПКПЛ за финансираое активнпсти ушещћа у прпјектима, наушним и струшним
скуппвима у земљи и инпстранству, пбјављиваое мпнпграфија и радпва у пдгпварајућим
дпмаћим и страним шаспписима, збпрницима и мпнпграфијама.
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10. УСЛУГЕ КПЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА

Назив услуге

Р.бр.

1.

Пдлука и Увереое Кпмисије за
Акредитацију и прпверу
квалитета Републике Србије п
акредитацији студијских
прпграма

Виспкппбразпваое (академскп)
Студије I степена
Пснпвне академске студије

612-00-111/2008-04
пд 09.01.2009.

Студијски прпграм:
Пснпвне академске студије
АРХИТЕКТУРА
2.

дппуна Пдлуке п ппвећаоу брпја студената

612-00-257/2011-04
пд 25.05.2011.

Студије II степена
Мастер академске студије

612-00-111/2008-4
пд 09.01.2009.

Студијски прпграм:
Мастер академске студије
АРХИТЕКТУРА

3.

4.

дппуна Пдлуке п ппвећаоу брпја студената

612-00-257/2011-04
пд 25.05.2011.

Студијски прпграм:
Мастер академске студије
ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ
Студије II степена
Специјалистишке академске студије
Студијски прпграм:
УРБАНА ПБНПВА- ГРАДПВИ
У НПВПМ МИЛЕНИЈУМУ
Студијски прпграм:
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ И
ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА
Студије III степена
Дпктпрске академске студије
Студијски прпграм:
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

612-00-52/2011-04
пд 28.10.2011.

612-00-111/2008-04
пд 09.01.2009.
612-00-00366/2012-04
пд 20.12.2012.

612-00-111/2008-04
пд 11.09.2009.

Наппмена: Пдлукпм Министарства културе и кпмуникација Републике Француске, пд 17. јануара 2012.
гпдине признаје се кап еквивалент француске државне диплпме архитекте, српска диплпма архитекте кпју
издаје Универзитет у Бепграду – Архитектпнски факултет, Република Србија.

5.
6.

Прганизпваое и ушествпваое у
реализацији заједнишких студијских прпграма са
другим пбразпвним институцијама у земљи и
инпстранству
Истраживаое и развпј
6.1. Истраживаоа наФакултету
6.1.1. Пснпвна истраживаоа
6.1.2. Примеоена истраживаоа
6.1.3. Развпјна истраживаоа
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6.1.4. Интегралана и интердисциплинарна
истраживаоа
6.1.5. Истраживаоа у пквиру енергетске
ефикаснпсти
6.2. Израда наушнпистраживашких прпјеката
6.2.1. Наципналн и фундаментални/ пснпвни

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

6.2.2. Наципнални развпјни
6.2.3. Наципнални интегрални и
интердисциплинарни
6.2.4. Наципналниенергетска ефикаснпст
6.2.4. Наципнални стратещки
6.2.5. Међунарпдни
Израда студија и анализа
Израда идејних прпјеката и рещеоа
Израда технишке дпкументације за идејне и главне
прпјекте
Врщеое технишке кпнтрпле дпкументације (ревизија
прпјеката)
Извпђеое прпјектантскпг надзпра
Израда прпстпрних планпва
Израда генералних и детаљних - регулаципних и
урбанистишких планпва
Израда експертиза и вещташеоа
Урбанистишки услпви и стратещке прпцене
Услуге лабпратприја и центара
Наушни скуппви
14.1. moNGeometrija
14.2.Instalacije & Arhitektura
Услуге струшнпг усаврщаваоа
17.1.Услуге пдржаваоа семинара
17.2.Услуге пдржаваоа курсева
17.3.Услуге пдржаваоа летоих
щкпла/радипница
Ппсебне интелектуалне услуге
18.1.Кпнсалтинг
18.2. Рецензије
Услуге библиптеке
Услуге издавашке делатнпсти
20.1. Коиге
20.2. Учбеници
20.3. Мпнпграфије
20.4. Практикуми
20.5. Збирке
20.6. Скрипте
20.7. Часпписи
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11. ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА
Р.бр.
1.

Назив прпцеса
Пружаое услуга виспкпг пбразпваоа (академске студије)

1.1. Пбјављиваое кпнкурса (утврђиваое предлпга, верификација, припрема
предлпга текста кпнкурса, пбјављиваое)
1.2.Прганизпваое пријемнпг испита

2.

3.

1.3. Израда расппреда наставе (предаваоа и вежби)
1.4. Израда прелиминарнпг расппреда испита (рпкпви, термини...)
2. Извпђеое наставе
2.1. Предаваоа
2.2. Вежбе
2.2.1. Аудитпрне вежбе
2.2.2. Лабпратпријске вежбе
2.2.3. Практишна настава
2.3. Пбразпваое на даљину
2.4. Израда радпва у тпку наставе
2.4.1. Израда семинарских радпва
2.4.2. Израда прпјектних задатака
2.5. Кпнсултације
2.6. Струшна пракса
3. Прганизација испита
3.1. Израда расппреда испита у кпнкретнпм рпку (термини, сале, дежураши...)
3.2. Извпђеое писанпг испита
3.3. Извпђеое усменпг испита
3.4. Пплагаое испита пред кпмисијпм
3.5. Електрпнскп пплагаое
3.6. Ппнищтаваое испита
4. Израда и пдбрана радпва
4.1. Израда и пдбрана заврщних радпва (пснпвне академске и мастеракадемске и
специјалистишке студије)
4.2. Израда и пдбрана магистарских теза
4.3. Израда и пдбрана дпктпрскихдисертација
5. Пружаое административних услуга кприсницима
5.1. Упис (упис гпдине ипвера семестра)
5.2. Пријављиваое испита
5.3. Издаваое индекса, дупликата индекса, идентификаципнихкартица, пптврда и
увереоа)
5.4. Издаваое диплпма, дпдатака диплпми и дупликата
5.5. Пружаое административних услуга у вези са смещтајем у студентске дпмпве
5.6. Пружаое административних услуга у вези кредита и стипендија
Пружаое услуга истраживаоа, прпјектпваоа и инжеоеринга
1. Планираое истраживаоа, прпјектпваоа и инжеоеринга
2. Пснпвна истраживаоа
3. Примеоена истраживаоа
4. Развпјна истраживаоа
5. Интегрална и интердисциплинарна истраживаоа
6. Истраживаоа у пквиру енергетске ефикаснпсти
7. Израда прпјеката
8. Пружаое услуга инжеоеринга
Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа
1. Планираое семинара, курсева, пбука
2. Извпђеое семинара, курсева, пбука
3. Издаваое увереоа п струшнпм усаврщаваоу
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4.

5.

Пружаое ппсебних интелектуалних услуга
1.Кпнсалтинг
2.Рецензије
Пружаое услуга библиптека
1.Кприщћеое коига идруге учбенишке литературе у библиптеци и ван Библиптеке
2.Кприщћеое библиптешкпг прпстпра– шитапнице
3.Кприщћеое електрпнскпг каталпга библиптеке и едукација за претраживаое
каталпга
4.Кприщћеое КПБСПН сервиса у библиптеци и приступ електрпнским шаспписима

6.

5.Пмпгућаваое увида јавнпсти (реферати за избпр наставника исарадника, реферати за
Пдбрану магистарских теза и дпктпрских дисертација, тезе и дисертације)
6.Издаваое пптврде п незадуженпсти
Издавашка делатнпст
1.Издаваое учбенишке литературе
2.Издаваое шаспписа

Расппред наставе за пснпвне и мастер студије, кап и расппред испита, пбјављује се на линку
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=1782
Детаљније инфпрмације

п ппследиплпмским студијама

(специјалистишке и дпктпрске студије пп Закпну п Универзитету) пбјављују се, такпђе, на
линкуhttp://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=1782
Детаљније инфпрмације п пружаоу услуга библиптеке се пбјављују на линку
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2272
12. ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Брпј тренутнп уписаних студената:
- на пснпвним академским студијама: 867
-на интегрисаним академским студијама: 123
- на мастер академским студијама-архитектура: 360
-на мастер академским студијама-унутращоа архитектура: 56
-на мастер академским студијама-интегрални урбанизам: 58
- на специјалистишким академским студијама: 48
- на дпктпрским академским студијама: 176
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14. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА
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14. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
14.1. План јавних набавки за 2015. гпдину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Р.
Бр

1.

Предмет набавке/
ПРН

ДПБРА
Канцеларијски
материјал
Партија 1
Канцеларијски
материјал пд
хартије и други
материјал
ПРН: 30192000
Партија 2
Набавка тпнера за
щтампаше
ПРН:30125110
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Средства за
шищћеое и
пдржаваое
хигијене

2.
Партија 1
прпизвпди за
шищћеое

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
без ПДВ-а

416.666

Презете
пбавезе пп
угпвприма из
2014. гпдине
без ПДВ-а
1.346.759
Пп угпвприма
бр.
02-1730/36 и
02-1730/37

Прпјек
ција за
2016.
гпдину

250.000

Планирана
средства у
бучету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

1.513.425

426111

Пквирни датум

Врста
ппступка

Ппступак
ЈН мале
вреднпсти

Ппкрет.
ппступка

Закљуш.
угпвпра

Изврщ.
угпвпра

пктпбар
2015.

пктпбар
2015.

пктпбар
2015-пктпбар
2016.

Наппмена
Извпр финансираоа,
пснпв из ЗЈН...)

Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди.
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
-набавка је пбликпвана
пп партијама

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету, прпписаних закпнпм и предвиђених систематизацијпм.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе заппслених.
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп
интернета.

400.000

756.244

322.911

833.333

426811
426819

Пп угпвприма
бр.
02-1905/21 и
02-1905/22
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Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

пктпбар
2015.

пктпбар
2015.

пктпбар
2015-пктпбар
2016.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН. Набавка
је пбликпвана пп
партијама

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

3.

4.

5.

Партија 2
прпизвпди за
лишну негу
ПРН: 39830000
ПРН: 33700000
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Рашунари и
рашунарска
ппрема
ПРН: 30230000
Партија 1
Рашунарска
ппрема
Партија 2
Штампаши
Партија 3
Мрежна ппрема
Разлпг и пправд.
набавке; нашин
утврђ.прпцео.вр.
Набавка
намещтаја
ПРН: 3910000

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Мултимедијална
ппрема

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету,прпписаних закпнпм и предвиђених систематизацијпм.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе заппслених.
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп
интернета.

1.500.000

2.379.577

1.379.57
7

2.500.000

512221
512222

Пп угпвприма
бр.
02-2253/24,
02-2253/25 и
02-2253/26

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

децембар
2015.

децембар
2015.

децембар
2015децембар2016.

-Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди.
набавка се спрпвпди у
складу са шланпм 39. ЗЈН
ЈН је пбликпвана пп
партијама

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе цена из угпвпра у претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе заппслених, кап и
увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
700.000
528.000
518.869
709.131
512611 Ппступак ЈН децембар децембар децембар
- Извпр финансираоа 01Пп угпвпру бр.
мале
2015.
2015.
2015бучет
02-2365/20
вреднпсти
децембар04- сппствени прихпди
2016.
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина и вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптрпщое у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета.

750.000

287.400
Пп угпвпру бр.

237.400

800.00
0

512611
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Ппступак ЈН
мале

пктпбар
2015.

пктпбар
2015.

пктпбар 2015пктпбар 2016.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

ПРН:32322000

6.

7.

02-1998/11

вреднпсти

-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Пптрпщни
материјали за
пдржаваое
ПРН: 44000000
-материјали за
пдржаваое и
замену дрвене
галантерије
-материјали за
пдржаваое и
замену
металне
галантерије
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Коиге и шаспписи
и за пптребе
библиптеке
ПРН:22113000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина и вреднпсти је изврщена на пснпву анализе упптребе ппреме за пптребе наставе у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпц.
вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених и пптребе наставе у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

800.000

нема

216.667

583.333

426911

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

Јун
2015.

Јун
2015.

Јун 2015Јун 2016.

- Извпр финансираоа 04сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина и вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптрпщое у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета.

900.000

316.196
Пп угпвпру бр.
02-949/17

382.863

833.333

515121
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Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

јул
2015.

јул
2015.

јул-2015 -јул
2016.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

8.

Р.
Бр

1.

Литература и
пстала ппрема за
пбразпваое и
усаврщаваое
заппслених
- струшни и
инфпрмативни
шаспписи
,билтени,прирушни
ци и сл
ПРН:22000000
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Предмет набавке/
ПРН

300.000

217.062
Пп угпвприма
бр.
02-32/1,
02-321/2,
02-321/3,
02-321/4,
02-321/5

60.895

456.167

426312

Прегпвараш
ки ппступак
без
пбјављивао
а ппзива

децембар
2015.

децембар
2015.

децембар
2015децембар2016.

- Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 36. став 1. ташка 2,
ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти и вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине ,на пснпву анализе цена из угпвпра из
претхпднe 3 гпдине и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

Прпцео.
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
без ПДВ-а

Презете
пбавезе пп
угпвприма из
2014. гпдине
без ПДВ-а
889.841
Пп угпвпру бр.
02-676/20

Прпјек
ција за
2016.
гпдину

47.921

УСЛУГЕ
Планирана
средства у
бучету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Изнпс

Кпнтп

1.691.920

423111

Пквирни датум

Врста
ппступка

Закљуш.
угпвпра
јун 2015.

Изврщ.
угпвпра
јун 2015- јун
2016.

Услуге превпђеоа
ПРН:79530000

850.000

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета.

39

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

Ппкрет.
ппступка
јун 2015.

Наппмена
Извпр финансираоа,
пснпв из ЗЈН...)
- Извпр финансираоа 01бучет и
04- с. прихпди,ЈН се
спрпвпди у складу са
шланпм 39. ЗЈН

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

2.

3.

4.

Штампаоe коига
ПРН:79810000

300.000

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Телекпмуникаципн
е услуге
-Услуге јавне
телефпније
Услуге мпбилне
телефпније
ПРН:64200000
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Штампаое
шаспписа
ПРН:79810000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту).

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

932.507

нема

нема

нема

/

300.000

932.507

423411

421411
421414

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

март 2015.

март
2015.

март 2015.

март
2015.

март 2015.
март 2016.

март-2015 март 2016.

500.000
432.507

- Извпр финансираоа 01бучет и 04- сппствени
прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
- пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине ,на пснпву анализе пптрпщое из претхпднe 3 гпдине
и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

350.000

нема

нема

350.000

423412
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Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

април
2015.

април
2015.

април 2015.
април 2016.

- Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

Штампаое разнпг
материјала
ПРН:79810000

5.

6.

7.

Партија 1
Дигитална щтампа
великпг фпрмата
ПРН:79811000
Партија 2
Пфсет щтампа
разнпг материјала
ПРН:79810000
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
услуге
кетеринга
ПРН:55520000
-кетеринг
Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
услуге рестпрана
ПРН:55310000

600.000

82.731
Пп угпвпру бр.
02-652/16

341.065

341.666
4234
19

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

мај 2015.

мај
2015.

мај 2015.
мај 2016.

- Извпр финансираоа 04сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
-набавка је пбликпвана пп
партијама

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

500.000

352.334
Пп угпвпру бр.
02-1772/14

269.000

583.333

423621

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

пктпбар
2015.

пктпб
ар
2015.

пктпбар 2015.
пктпбар 2016.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва се спрпвпди у складу
са шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа активнпсти на Факултету (факултетска слава), дпгађаји важни за факултет.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе угпвпра у претхпдне три гпдинеи увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета,
рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

600.000

1.293.712
Пп угпвпру бр.
02-909/16

227.046

1.666.666

423711
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Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

Јул 2015.

јул
2015.

јул 2015.
јул 2016.

Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

8.

9.

10

Разлпг и
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп
пправданпст
интернета.
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Ппщте услуге
1.500.000
нема
/
1.500.000
423911
Ппступак ЈН април.
април април 2015. – - Извпр финансираоа
ПРН:79000000
мале
2015.
2015.
април 2016.
04- сппствени прихпди
-кппираое
вреднпсти
39. ЗЈН
-плптпваое
-услуге
коигпвезнице и
псталп
Разлпг и
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
пправданпст
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптрпщое и анализа цена из угпвпра у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
набавке; нашин
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти
Изнајмљиваое сала
1.000.00 495.000
495.000
1.000.000
424231
Ппступак ЈН април
април
април 2015- Извпр финансираоа 01за сппрт-услуге сппрта 0
Пп угпвпру бр.
мале
2015.
2015.
април 2016.
бучет и
02-406/17
вреднпсти
04- сппствени прихпди
ПРН:ПА02
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
утврђиваоа
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прпцеоене вреднпсти прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
услуге путнишких
агенција (за пптребе
службених путпваоа
у земљи и
инпстранству)
ПРН: 63510000

5.000.00
0

нема

/

5.000.000

422121
422131
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Птвпрени
ппступак

фебруар
2015.

фебру
ар
2015.

фебруар
2015.
Фебруар
2016.

Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 32. ЗЈН
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Р.
Бр

11

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
Предметвреднпсти
набавке
прпцеоене
Сервисираое и
пдржаваое рашунара
и електрпнске ппреме
ПРН:50300000
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
НАБАВКЕ НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
Прпцеоена
Прпјек
средства
Презете
прекп интернета, рашунајући
и прпцену
ппрастаПланирана
цена на тржищту
.).
Пквирни датум
вреднпст
ција за
(без ПДВ-а)
пбавезе пп
Пснпв за
Наппмена
(укупнп,/ пп
2016. 500.000
угпвприма/из
изузеће
500.000
425222
Ппступак
ЈН
мајПпкретаоа
2014. јун Закљушеоа
јун 2014. Изврщеоа
Извпр фин.
Изнпс
Кпнтп
гпдинама) без
2014. гпдине гпдину
мале
јун 2015.
04- сппствени прихпди –
ппступка2014. угпвпра
Угпвпра
вреднпсти
шл.39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту ).
РАДПВИ

Р.
Бр

Предмет набавке/
ПРН
Занатски радпви на
пдржаваоу зграде
ПРН:45000000

1.

Разлпг и
пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене
вреднпсти

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинама)
без ПДВ-а
2.000.000

Преузете
пбавезе пп
угпвприма из
2014. гпдине
без ПДВ-а
352.820

Прпјек
ција за
2016.
гпдину
352.820

Планирана средства
у бучету/фин. плану
(без ПДВ-а)
изнпс
кпнтп
2.000.000

425110

Пквирни датум
Врста
ппступка
Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

Ппкрет.
ппступка
септембар
2015.

Закљуш.
угпвпра
септембар
2015.

Изврщ.
угпвпра
септембар
2015.
септембар
2016.

Наппмена
Извпр
финансираоа,
пснпв из ЗЈН...)
Извпр фин. 01бучет и
04- сппствени
прихпди – шл.39.
ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе неппхпдних радпва у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша
прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
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ПДВ-а

1.

2.

3.

4..

5.

1.

ДПБРА
Нпвпгпдищои
пакетићи за децу
заппслених
нашин утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Радна унифпрма
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин утвр.
Прпц. Вреднпсти
Залихе рпбе за даљу
прпдају
(коижара АФ)
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Ппщтанске и курирске
услуге
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Уређај за бележеое
времена (евиденција
раднпг времена
заппслених)
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
УСЛУГЕ
Привремени и
ппвремени ппслпви

200.000

без ПДВ-а

119.891

28.225

291.666

413111

Чл.39.
Став 2

децембар
2015.

децембар
2015.

децембар 2015децембар2016.

Прпцена вреднпсти је изврщена увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
61.285

/

/

61.285

426121

Чл.39.Став 2

пктпбар
2015.

пктпбар
2015.

пктпбар 2015пктпбар2016.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета.
1.666.666
/
/
1.666.666
523111
Чл.7
септембар
пктпбар
пктпбар 2015.
Став 1
2015.
2015.
пктпбар 2016.
Ташка 6.
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву увида у пптрпщоу у претхпдне три гпдине.

399.000

/

/

140.000

/

/

399.000

Чл.39.
Април
април
април 2015Став 2
2015.
2015.
април 2016.
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета
140.000

421421

512611

Чл.39.
Став 2

фебруар
2015.

фебруар
2015.

фебруар 2015фебруар 2016.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета

1.000.000

/

/

1.000.000

423911
Услуге пп
угпвпру
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Члан 7.став 1.
ташка 12
Привремени

јун 2015.

јун
2015.

јун 2015.
јун 2016.
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и ппвремени
ппслпви

2

3.

4.

5.

6.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
-Инфпрмисаое
јавнпсти
-Пбјављиваое
кпнкурса и
инфпрмаципних
пгласа
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Услуге пмладинских
задруга (регрутпваое
кадрпва)
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврпр.вредн.
Правне услуге
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврпр.вредн.
Електришне
инсталацијепдржаваое
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђ.прпц.вред.
Пдржаваое система
прптивппжарне
ппреме
Разлпг и пправданпст

Ппслпви кпји нису ппстпјећпм систематизацијпм предвиђени, а неппхпдни су ради изврщеоа ппслпва .
Прпцена вреднпсти је изврщена аналпгнп прпписаним кпефицијентима Закпна п платама у државним прганима, за кпнкретна радна места.
300.000

/

/

300.000

423432

Чл. 39.
Став 2.

март 2015.

март
2015.

март 2015.-март
2016.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.

200.000

/

/

200.000

423191

Чл. 39.
Став 2

фебруар
2014.

март
2014.

март 2014.-март
2015.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.
399.000

/

/

399.000

423539

Чл. 39.
март 2014.
Став 2
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.

март
2014.

март 2014.-март
2015.

250.000

/

/

250.000

425117

март
2014.

март 2014.-март
2015.

Чл. 39.
Став 2

март 2014.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша .
400.000

300.000
400.000
300.000
425212
Чл. 39.
Пп угпвпру
Став 2
бр.
02-2498/4
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
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децембар
2015.

децембар
2015.

децембар 2015.децембар 2016
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набавке; нашин
Прпцена вреднпсти је изврщена
на пснпву анализе
услуга,
и увидпм
у актуелне цене разлишитих ппнуђаша .
14.2.План
јавнихпптребних
набавки
за кап
2014.
гпдину
утврђиваоа
прпц.вреднпсти
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пдржаваое и
400.000 300.000
400.000
300.000
425212
Чл. 39.
децембар
децембар децембар 2015.сервисираое лифта
Пп
угпвпру бр. Планирана средства у
Став 2
2015.
2015.
децембар 2016
Прпцеоен
Наппмена
Редни
Предмет набавке/
Врста
а02-2493/5
вреднпст
бучету/фин. плану
Пквирни датум
(централизација,
брпј
ПРН
ппступка
(без ПДВ-а)
претхпднп пбавещтеое,
7.
Разлпг и пправданпст
Набавка се (укупнп,
спрпвпдиппради пбављаоа
редпвних активнпсти на Факултету.
набавке; нашин
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша .
утврђиваоа
прпц.вреднпсти
Пстале
3.333.333
/
/
3.333.333
424910
Члан 7.
април 2015. април
април 2015.специјализпване
Став 1
2015.
април 2016.
услуге-израда
Ташка 6.
прпјеката
8.
Разлпг и пправд.
Набавка услуга ради пружаоа услуга на тржищту.
набавке; нашин
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине сарадое са привредпм .
утвр.прпц.вреднпсти
ДЕКАН
АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Владан Ђпкић
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гпдинама)
УКУПНП
ДПБРА
Канцеларијски материјал

1.

2.

Партија 1
Канцеларијски материјал
пд хартије и други
материјал
ПРН: 30192000
Партија 2
Набавка тпнера за
щтампаше
ПРН:30125110
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Средства за шищћеое и
пдржаваое хигијене
прпизвпди за шищћеое
прпизвпди за лишну негу
ПРН: 39830000
ПРН: 33700000
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Рашунари и рашунарска
ппрема
ПРН: 30230000

3.
Партија 1
Рашунарска ппрема

33.443.000
13.103.000
2.550.000

Изнпс

2.550.000

Кпнтп

426111

Ппступак
ЈН мале
вреднпсти

1.550.000

Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

април
2014.

мај
2014.

Изврщеоа
угпвпра

мај 2014-мај
2015.

пснпв из ЗЈН...)

-Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди.
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
-набавка је пбликпвана
пп партијама

1.000.000
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету, прпписаних закпнпм и предвиђених систематизацијпм.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе
заппслених.
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета.
1.500.000
1.500.000
426811
Ппступак ЈН мале
мај
јун
јун 2014-јун - Извпр финансираоа
426819
вреднпсти
2014.
2014.
2015.
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
820.000
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
680.000
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету,прпписаних закпнпм и предвиђених систематизацијпм.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе
заппслених.
Прпцена вреднпсти је утврђена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета.
3.720.000
3.720.000
512220и
Ппступак ЈН
март
април
април-Извпр финансираоа
512611
велике
2014.
2014.
201404- сппствени прихпди.
вреднпсти
април-пва набавка ће се
(птвпрени
2015.
спрпвпдити у складу са
ппступак)
шланпм 32. ЗЈН
3.000.000
512221
-набавка је пбликпвана
пп партијама
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Партија 2
Штампаши

320.000

512222

Партија 3
Мрежна ппрема

512223
400.000

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Набавка намещтаја
ПРН: 3910000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе цена из угпвпра у претхпдне три гпдине, увећане за дпдатне активнпсти и пптребе
заппслених, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Мултимедијална ппрема
ПРН:32322000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе упптребе ппреме за пптребе наставе у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

600.000

600.000

512611

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

септембар2
014.

пктпбар
2014.

пктпбар
2014пктпбар
2015.

4.

600.000

600.000

512611

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

септембар2
014.

пктпбар
2014.

пктпбар
2014пктпбар
2015.

5.

6.

Пптрпщни материјали за
пдржаваое
ПРН: 44000000
-материјали за пдржаваое
и замену дрвене
галантерије
-материјали за пдржаваое
и замену

1.013.000

1.013.000

426911

Ппступак ЈН мале
вреднпсти
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Јун
2014.

Јул
2014.

Јул 2014Јул 2015.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
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металне галантерије
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Коиге, шаспписи и
електрпнса издаоа за
пптребе библиптеке
ПРН:22113000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптрпщое у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета.
1.000.000

1.000.000

515121

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март
2014.

март-2014 март 2015.

7.
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Кпмпјутерски спфтвер

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена кплишина је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених и пптребе наставе у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
1.500.000

1.500.000

515111

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2013.

март
2013.

март-2014
март-2015.

ПРН: 48600000
8.

9.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Литература и пстала
ппрема за пбразпваое и
усаврщаваое заппслених
- струшни и инфпрмативни
шаспписи
,билтени,прирушници и сл
ПРН:22000000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Пптреба за набавкпм је заснпвана на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине ,на пснпву анализе цена из угпвпра из
претхпднe 3 гпдине и увидпм у актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

620.000

620.000

426321
426311

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

УСЛУГЕ
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март
2013.

април
2013.

април2014.
април 2015.

- Извпр финансираоа 01бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
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Редни

Предмет набавке / ПРН

брпј

Прпцеоена
вреднпст

Планиранасредства у
бучету/фин.плану
(без ПДВ-а)

(укупнп, пп
гпдинама)

Изнпс

Врста
ппступка

Кпнтп

Наппмена
(централизација,
претхпднп пбавещтеое,
пснпв из ЗЈН...)

Пквирни датум
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

април 2014.

април 2014април 2015.

УСЛУГЕ

18.340.000

Услуге превпђеоа
ПРН:79530000

1.000.000

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

Регрутпваое кaдрпва –
пмладинска задруга
ПРН: 75121000

1.900.000

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
услуге пдржаваоа
спфтвера

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Набавка је планирана на пснпву анализе пптреба за дпдатним ангажпваоем лица у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне
цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

1.000.00
0

423111

Ппступак ЈН
мале
вреднпсти

март 2014.

1.

1.900.000

423191

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

март 2014.

април 2014.

април
2014-април
2015.

2.

500.000

500.000

423212

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

3.
ПРН: 50300000
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014март 2015.

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
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Штампаоe коига
ПРН:79810000

1.350.000

1.350.000

423413

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Штампаое шаспписа
ПРН:79810000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту).

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

4.

600.000

423412
600.000

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

5.

6.

Штампаое билтена
ПРН:79810000

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

200.000

200.000

423411

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

- Извпр финансираоа
01-бучет и04- сппствени
прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Извпр фин. 04- сппствени
прихпди
-пва ЈН ће се спрпвпдити
у складу са шл. 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
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7.

Штампаое разнпг
материјала
ПРН:79810000

550.000

Партија 1
Дигитална щтампа
великпг фпрмата
ПРН:79811000
Партија 2
Пфсет щтампа разнпг
материјала
ПРН:79810000
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

330.000

550.000

423419

Ппступак ЈН
мале вреднпсти

фебруар 2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

220.000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
800.000

800.000

423521

Адвпкатске услуге
ПРН:79100000

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

8.

9.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
-набавка је пбликпвана
пп партијама

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

Угпститељске услуге
ПРН:55520000

500.000

-кетеринг
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

500.000

423621

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

- Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
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Репрезентација
ПРН:55310000
10.

11.

12.

13.

1.440.000

423711

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

1.440.000

-услуге рестпрана
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Пстале ппщте услуге
ПРН:79000000
-кппираое
-плптпваое
-услуге коигпвезнице и
псталп
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Изнајмљиваое сала за
сппрт-услуге сппрта

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
2.200.000

2.200.000

423911

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

септем.
2014.

птпбар 2014.

пктпбар
2014. –
пктпбар
2015.

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптрпщое и анализа цена из угпвпра у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

1.500.000

1.500.000

424231

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

март 2014.

април 2014.

април 2014април 2015.

ПРН:ПА02

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Агенцијске услуге
путпваоа и смещтаја у
земљи
ПРН: 63510000

Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

- Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .
2.000.000

2.000.000

422121
422131

Ппступак ЈН мале
вреднпсти
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март 2014.

март 2014.
март 2015.

Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
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Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Агенцијске услуге
службених путпваоа у
инпстранствп
ПРН: 63510000

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .).

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти
Сервисираое и
пдржаваое рашунара и
електрпнске ппреме
ПРН:50300000
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета.

НАБАВКЕ НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ

3.000.000

3.000.000

422221
422231

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

фебруар
2014.

март 2014.

март 2014.
март 2015.

14.

15.

800.000

800.000

425222
425224

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

мај 2014.

јун 2014.

јун 2014.
јун 2015.

Извпр финансираоа
01-бучет и
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН

Извпр фин. 01-бучет и
04- сппствени прихпди –
шл.39. ЗЈН

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту ).
РАДПВИ
Прпцеоена
вреднпст
(укупнп пп
гпдинама)

Планирана средства у
бучету/фин.плану (без
ПДВ-а)
изнпс
кпнтп

Врста
ппступка

РАДПВИ
Занатски радпви на
пдржаваоу зграде
ПРН:45000000

2.000.000
2.000.000

2.000.000

Ппступак ЈН мале
вреднпсти

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпцеоене вреднпсти

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе неппхпдних радпва у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у актуелне цене
разлишитих ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

Предмет Набавке/ПРН

425110

Пквирни датум

Ппкретаоа
ппступка

1.
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април 2014.

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
угпвпра

мај 2014.

мај 2014.
мај 2015.

Наппмена
(Централизацијапретхпд
нп пбавещтеое,
пснпв из ЗЈН)

Извпр финансираоа
04- сппствени прихпди
-пва набавка ће се
спрпвпдити у складу са
шланпм 39. ЗЈН
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Редни
Брпј

Предмет набавке

УКУПНП
ДПБРА
клима уређаји
1.

2.

3.

Разлпг и пправданoст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Расхпди за радну
унифпрму
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Залихе рпбе за даљу
прпдају
(коижара АФ)
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
УСЛУГЕ
Привремени и
ппвремени ппслпви

1.
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене

Планирана средства
(без ПДВ-а)

Прпцеоена
вреднпст
(укупнп, пп
гпдинамa)
11.440.000
3.610.000
380.000

380.000

512212

330.000

330.000

426121

Изнпс

Кпнтп

Пснпв за
изузеће

Пквирни датум
Ппкретаоа
ппступка

Закљушеоа
угпвпра

Изврщеоа
Угпвпра

Наппмена

Чл.39.
септембар
пктпбар
пктпбар 2014Став 2
2014.
2014.
пктпбар 2015.
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
Чл.39
Став 2

пктпбар
2014.

нпвембар
2014.

нпвембар
2014.нпвембар 2015.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптреба заппслених у претхпдне три гпдине, кап и увидпм у
актуелне цене разлишитих ппнуђаша прекп интернета.
2.900.000

2.900.000

523111

Чл.7
септембар
пктпбар 2014. пктпбар 2014.
Став 1
2014.
пктпбар 2015.
Ташка 6.
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву увида у пптрпщоу у претхпдне три гпдине.

7.830.000
1.500.000

1.500.000

423911
Услуге пп
угпвпру

Члан 7.став
1. ташка 12

мај 2014.

јун
2014.

јун 2014.
јун 2015.

Привремени

и ппвремени
ппслпви
Ппслпви кпји нису ппстпјећпм систематизацијпм предвиђени, а неппхпдни су ради изврщеоа ппслпва .
Прпцена вреднпсти је изврщена аналпгнп прпписаним кпефицијентима Закпна п платама у државним прганима, за
кпнкретна радна места.
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2

3.

4.

5.

6.

вреднпсти
-Инфпрмисаое јавнпсти
-Пбјављиваое
тендера и
инфпрмаципних пгласа

200.000

200.000

423421
423432

Чл. 39.
Став 2.

јун 2014.

јул 2014.

јул 2014.-јул
2015.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа прпцеоене
вреднпсти
Превентивни
пфтамплпщки преглед
заппслених
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврпр.вредн.
Превентивни
систематски преглед
заппслених
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврпр.вредн.
Електришне инсталацијепдржаваое

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.

Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђ.прпц.вред.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша .

Пдржаваое система
прптивппжарне ппреме
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпц.вреднпсти

300.000

100.000

100.000

424911

Чл. 39.
Став 2

март 2014.

март 2014.

март 2014.март 2015.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.
300.000

300.000

424911

Чл. 39.
Став 2

март 2014.

март 2014.

март 2014.март 2015.

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребе заппслених у претхпдне три гпдине.
350.000

350.000

300.000

425117

Чл. 39.
Став 2

425119

март 2014.

март 2014.

март 2014.март 2015.

Чл. 39.
март 2014.
март 2014.
март 2014.Став 2
март 2015
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша .
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7.

8.

9.

10.

Пдржаваое и
сервисираое лифта
Разлпг и пправданпст
набавке; нашин
утврђиваоа
прпц.вреднпсти
Пстале ппправке и
пдржаваое
административне
ппреме
Разлпг и пправд.
набавке; нашин
утвр.прпц.вреднпсти
Пстале специјализпване
услуге-израда прпјеката
Разлпг и пправд.
набавке; нашин
утвр.прпц.вреднпсти
Сервисираое клима
уређаја и клима система
Разлпг и пправд.
набавке; нашин
утвр.прпц.вреднпсти

350.000

Чл. 39.
март 2014. март 2014.
март 2014.Став 2
март 2015
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша .
330.000

350.000

330.000

425119

425229

Чл. 39.
Став 2

март 2014.

март 2014.

март 2014.-март 2015

Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних радпва и услуга.
4.100.000

Члан 7.
април
мај 2014.- мај
Став 1
2014.
2015.
Ташка 6.
Набавка услуга ради пружаоа услуга на тржищту.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе цена из угпвпра из претхпднe 3 гпдине сарадое са привредпм .
300.000

4.100.000

424910

300.000

425225

Чл. 39.
април
мај 2014
мај 2014Став 2
2014
мај2015
Набавка се спрпвпди ради пбављаоа редпвних активнпсти на Факултету.
Прпцена вреднпсти је изврщена на пснпву анализе пптребних услуга, кап и увидпм у актуелне цене разлишитих
ппнуђаша прекп интернета, рашунајући и прпцену ппраста цена на тржищту .

ДЕКАН
АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Владан Ђпкић
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15. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ
16. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАОИМА
Пбрашун зарада за заппслене Факултета врщи се у складу са Уредбпм и нпрмативима и
стандардима услпва рада универезитета и факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета
(„Службени гласник РС“ бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007), Уредбпм п
кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним службама („Службени гласниик
РС“ бр 44/2001, 15/2002,..., 79/2009) и Правилникпм п пснпвама и мерилима за пбрашун зарада
заппслених на Факултету.
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17. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА
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18. ЧУВАОЕ НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА
Инфпрмације настале у раду и у вези са радпм Факултета се шувају у папирнпј фпрми и налазе се у
архиви Факултета.
Нашин примаоа, евидентираоа и расппређиваоа аката за рад, класификацију и архивираое,
смещтај, шуваое и пдржаваое, евидентираое у архивску коигу и излушиваое регистратпрскпг
материјала уређенп је Правилникпм п канцеларијскпм ппслпваоу (06-01 бр. 28 пд 1.06.2010.
гпдине), а у складу са Закпнпм п културним дпбрима («Службени гласник РС» бр. 71/94).
Рпкпви шуваоа нпсаша инфпрмација у архиви Факултета утврђују се на пснпву Листе категприја
регистатурскпг материјала са рпкпвима шуваоа (06-01 бр. 43-3 пд 30.05.2010. гпдине), за кпју
ппстпји сагласнпст Архива Србије 02 бр. 807/2 пд 2.11.2010. гпдине).
На интернет презентацију пбјављују се инфпрмације кпје су настале у раду или у вези са радпм,
активнпстима Факултета, а шија садржина има или би мпгла имати знашај за јавни интерес. Пни на
сајту пстају дпк траје оихпва примена или актуелнпст. Сајт се редпвнп пдржава.
Рашунари на кпјима се налазе инфпрмације у електрпнскпј фпрми се шувају уз примену
пдгпварајућих мера защтите.
19. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ
Факултет ппседује инфпрмације настале у раду или у вези са радпм и кпје се пднпсе на активнпсти
у пквиру надлежнпсти, пвлащћеоа и пбавеза приказаних у пдељку 8. кап и приликпм пружаоа
услуга шији је детаљан приказ наведен у пдељку 10. Инфпрматпра.
20. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ФАКУЛТЕТ ПМПГУЋАВА ПРИСТУП
Инфпрмације кпјима Факултет распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са радпм, Факултет
ће саппщтити тражипцу инфпрмације, ставити на увид дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију или му издати кппију дпкумента, у складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ брпј: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ),
псим када су се, према пвпм закпну, према Закпну п защтити ппдатака п лишнпсти („Службени
гласник РС“ брпј: 97/08) и Закпну п тајнпсти ппдатака („Службени гласник РС“ брпј: 104/09), стекли
услпви за искљушеое или пгранишеое слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Приступ инфпрмацијама мпже бити ускраћен акп су инфпрмације пбјављене на веб презентацији
Факултета и тп на пснпву шлана 10. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја кпји прпписује да „прган власти не мпра тражипцу пмпгућити пствариваое права на
приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, акп се ради п инфпрмацији кпја је већ пбјављена и
дпступна у земљи или на интернету“.
Такпђе, приступ инфпрмацијама биће ускраћен акп се тражи приступ ппдацима п брпјевима
текућих рашуна заппслених и тп на пснпву шлана 14. наведенпг закпна кпји прпписује: „прган
власти неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
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акп би тиме ппвредип правп на приватнпст, правп на углед или кпје другп правп лица на кпје се
тражена инфпрмација лишнп пднпси“.
Факултет ће ускратити даваое ппдатака кпји су ппслпвна тајна, збпг шијег би саппщтеоа или
даваоа на увид непвлащћенпм лицу мпгле наступити щтетне ппследице пп интерес и углед
Факултета.
У пбавещтеоу и у рещеоу п пдбијаоу захтева тражипцу инфпрмације биће пбразлпжени разлпзи
за евентуалнп ускраћиваое приступа инфпрмацијама.
21. ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПШЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА
21.1. Ппднпщеое захтева
Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (удаљем тексту: захтев) Архитектпнскпг
факултета у Бепграду, мпже да ппднесе свакп физишкп или правнп лице,у складу са шланпм 15.
Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмација пд јавнпг знашаја.
Захтев се ппднпси у писанпј фпрми прекп ппщте или предајпм захтева на Писарници Факултета.
Факултет је дужан да пмпгући приступ инфпрмацијама и напснпву усменпг захтева тражипца кпји
се саппщтава у записник,при шему се на такав захтев примеоују рпкпви кап да је ппднет писменп.
Захтев мпра да садржи: назив и адресу Факултета, ппдатке п тражипцу инфпрмације (име,
презиме, адреса и евентуалнп други ппдаци за кпнтакт), щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се
тражи и нашин дпстављаоа инфпрамције. Захтев мпже да садржи и друге ппдатке кпји плакщавају
прпналажеое тражене инфпрмације.
Акп захтев не садржи наведене ппдатке, пднпснп акп захтев није уредан, пвлащћенп лице
Факултета дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те недпстатке птклпни, пднпснп да
дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Укпликп тражилац нептклпни недпстатке у пдређенпм рпку,
пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп
захтеву не мпже ппступити Факултет ће дпнети закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг.
У прилпгу је дат пбразац за ппднпщеое захтева.
Факултет ће размптрити и захтев кпји није сашиоен на тпм пбразцу.
21.2. Пдлушиваое пп захтеву
У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, Факултет је
дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева тражипца
инфпрмације:
- П ппседпваоу инфпрмације
- Стави му на увид дпкумент кпји садржи инфпрмацију
- Изда му или упути кппију тпг дпкумента. Кппија дпкумента је упућена тражипцу данпм
напущтаоа писарнице Факултета.
Изузетнп, акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити да је пд знашаја за
защтиту живпта или слпбпде некпг лица, пднпснп за угрпжаваое или защтиту здравља
станпвнищтва и живптне средине, Факултет ће ппступити пп захтевунајкасније у рпкупд 48 сати пд
пријема захтева.
Акп Факултет није у мпгућнпсти из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд дана пријема
захтева ппступи пп истпм, п тпме ће у рпку пд 7 дана пд дана пријема захтева, пбавести тражипца
и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40 дана пд дана пријема захтева, у кпме ће
ппступити пп ппднетпм захтеву тражипца инфпрмације пд јавнпг знашаја.

62

ИНФПРМАТПР П РАДУ АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА У БЕПГРАДУ, датум ажурираоа: ппнедељак, 11. јануар 2016 гпд.

Факултет ће, заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на увид дпкумент кпји
садржи тражену инфпмацију, пднпснп издати му кппију тпг дпкумента, саппщтити тражипцу
време, местп и нашин на кпји ће му инфпрмација бити стављена на увид, изнпс нужних трпщкпва
израде кппије дпкумента.
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним прпстпријама Факултета.
Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент изврщи у другп време пд
времена кпје му је пдредип Факултет. Лицу кпје није у стаоу да без пратипца изврщи увид у
дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пмпгућиће се да тп ушини уз ппмпћ пратипца. Акп
удпвпљи захтеву, Факултет неће издати ппсебнп рещеое, негп ће п тпме сашинити службену
белещку.
Акп Факултет пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца п ппседпваоу инфпрмације,
да му стави наувид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути кппију
тпг дпкумента, дужан је да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд пријема захтева дпнесе
рещеое п пдбијаоу захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упути
тражипца на правна средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа.
Када Факултет не ппседује дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, прпследиће захтев
Ппверенику и пбавестиће Ппвереника и тражипца п тпме у шијем се ппседу, пп оегпвпм знаоу,
дпкумент налази.
Тражилац инфпрмација пд јавнпг знашаја мпже изјавити жалбу Ппверенику за инфпрмације пд
јавнпг знашаја, и тп у складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијима пд јавнпг
знашаја.
Накнада трпщкпва се, у складу са шланпм 17. Закпна за увид у дпкумент кпји садржи тражену
инфпрамцију, не наплаћује. Међутим, кппија дoкумента кпји садржи тражену инфпрмацију издаје
се уз пбавезу тражипца да плати накнаду нужних трпщкпва израде те кппије, а услушају
упућиваоа, и трпщкпве упућиваоа.
Висина накнаде нужних трпщкпва кпје плаћа тражилац инфпрмације за израду кппије и
упућиваое кппије дпкумента на кпме се налази инфпрмација пд јавнпг знашаја утврђују се на
пснпву Уредбе п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се
налазе инфпрмације пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“бр. 8/06).
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21.3. Пбразац Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ
АРХИТЕКТПНСКИ ФАКУЛТЕТ
БЕПГРАД
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II
ЗАХТЕВ
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја
На пснпву шлана 15. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл.гл.
РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пд Факултета захтевам*:
□ пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију;
□ увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију;
□ кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију;
□ дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију:**
o ппщтпм
o електрпнскпм ппщтпм
o факспм
o на други нашин:***____________________________________
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације:

(навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакщавају
прпналажеое тражене инфпрмације)
У

_____________________________________
Тражилац инфпрмације/Име и презиме

Дана _________ 20__ гпдине.
_____________________________________
адреса

_____________________________________
други ппдаци за кпнтакт

_____________________________________
Пптпис
*У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите.
**У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумената.
***Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа се захтева.
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