
 
 
На основу члана38. став 1, а у складу са чланом 158. Статута Архитектонског факултета 
у Београду ("Сл. билтен АФ", бр. 89/12-пречишћени текст),  Наставно-научно веће 
Архитектонског факултета  у Београду дана 21. јануара 2013. године усваја  

 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА 

(''Сл. билтен АФ'', бр. 81/08) 

У Правилнику о обезбеђењу и унапређењу квалитета Архитектонског факултета у 
Београду ("Сл. билтен АФ", бр. 81/08) мењају се следеће одредбе, и то: 

Члан 1. 
У члану 13. у ставу 3.  иза речи:''Факултету'', додају се речи:''обавља задатке утврђене 
Статутом Факултета''. 
Важећи текст: Задатак Комисије је да у сарадњи са Одбором за обезбеђење и 
унапређење квалитета Универзитета у Београду спроводи утврђену 
стратегију обезбеђивања квалитета на Факултету, а нарочито: 
 

Члан 2. 
У члану 14. став 2. брише се. 
Важећи текст: Наставници подносе годишњи извештај о раду Декану и матичном 
департману Факултета, који садржи податке о активностима у области 
наставе, истраживања и стручног и уметничког рада, као и о унапређењу 
квалитета рада у скпаду са закључцима самовредновања и студентске 
евалуације. 

Члан 3. 
У члану 20. у ставу 6. бришу се речи:''критеријуми и''. 
Важећи текст: Критеријуми и протоколи за конкурисање за финансирање 
активности из претходног става чине додатак овог Правилника и биће 
донети у складу са одредбама овог Правилника. 

 

Члан 4. 
У члану 21. у ставу 2. уместу речи:''почетка школске године'', додају се речи:'' добијања 
извештаја од стране наставника и сарадника'', а став 9. се мења и гласи:''Детаљни 
критеријуми за избор наставника и сарадника утврђују се општим актима Универзитета у 
Београду и Факултета''. 



Важећи текст: Руководиоци департмана су дужни да једном годишње, најкасније 30 
дана након почетка школске године, поднесу годишњи извештај о раду 
сарадника. 
Детаљни критеријуми за избор наставника и сарадника чине додатак 
овог Правилника и биће донети у складу са одредбама овог Правилника. 
 
                                                                   

Члан 5. 
У члану 23. став 6. мења се и гласи: 
''Избор студентских представника у органе Факултета врши се у складу са општим 
актима Факултета, у чијем доношењу учествују и представници студената.“ 
Важећи текст: Протоколи за избор студентских представника у органе 
Факултета, као и за реализацију студентског вредновања чине додатак овог 
Правилника и биће донети у складу са одредбама овог Правилника. 

 

Члан 6. 
У члану 24. став 8. брише се. 
Важећи текст: Процедуре предлагања и набавке наслова за библиотеку и 
софтверских пакета чине додоатак овог Правилника и биће донети у складу 
са одредбама овог Правилника. 

 

Члан 7. 
У члану 27. став 6. мења се и гласи:''Поступак самовредновања утврђен је актима 
државних органа надлежних за послове самовредновања, општим актима 
Универзитета у Београду и Факултета.''  
Важећи текст: Протокол поступка самовредновања чини додатак овог Правилника и 
биће донети у складу са одредбама овог Правилника. 

 
 

Члан 8. 
У  члан 29. став 2. мења се и гласи: 
'' Анализу резултата пријемних испита на студијским програмима Факултета спроводи 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета, на основу података добијених 
од комисија за пријемни испит и студентске службе Факултета.'' 
Важећи текст: Протокол поступка чини додатак овог Правилника и биће донети у 
складу са одредбама овог Правилника. 

 
 

Члан 9. 
У члану 30. у ставу 1. иза речи:''наставник'', додају се речи:''и сарадник'', а у ставу 2. уместу 
речи:''почетка школске године'', додају се речи.'' добијања извештаја од стране наставника 
и сарадника''. 



Важећи текст: Сваки наставник подноси руководиоцу департмана једном годишње, 
30 дана након почетка школске године, извештај о наставном, научно- 
истраживачком и стручно-уметничком раду. 
Руководилац департмана подноси Декану Факултета извештај о раду 
наставника/сарадника департмана једном годишње, 30 дана након почетка 
школске године. 
 

 
Члан 10. 

У члану 31. став 2. брише се. 
Важећи текст: Протокол поступка прикупљања информација из става 1. овог члана 
чини додатак овог Правилника и биће донети у складу са одредбама овог 
Правилника. 

 
 

Члан 11. 
У члану 32. став 3. брише се. 
Важећи текст: Протокол и форма извештаја који Комисија доставља Већу чини 
додатак овог Правилника и биће донети у складу са одредбама овог 
Правилника. 
 
 

Члан 12. 
У члану 34. став 1. мења се и гласи:'' Протоколи и формулари који чине додатак овог 
правилника биће донети у складу са активностима на пословима за чије се потребе 
доносе.'' 
Важећи текст: Протоколи и формулари који чине додатак овог Правилника биће 
донети и усвојени најкасније 90 дана од дана усвајања овог Правилника. 
 

 
Члан 13. 

Ове измене и допуне Правилника ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном билтену" Архитектонског факултета у Београду. 
 
 
 
У Београду, 21.  јануара 2013. године  
Број: 01-91/2-2 
 
 
        ДЕКАН 
        АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
        Проф. др Владан Ђокић, с.р. 
 


