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 На основу члана 36. а у вези са чланом 158. став 2.  Статута Архитектонског 
факултета у Београду (“Сл. билтен АФ“, бр105/15),  Савет Факултета доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

Члан 1. 
У Статуту Архитектонског факултета у Београду (''Сл. билтен АФ'', бр. 105/15), у уводном делу, 
иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 ''Архитектура је делатност која се бави конципирањем, планирањем, обликовањем, 
пројектовањем, конструисањем, реализацијом, опремањем, уређењем, одржавањем и 
коришћењем изграђених структура на различитим просторним нивома. Архитектура се заснива 
на знањима из техничко-технолошких, природних и друштвено-хуманистичких наука и 
уметности.'' 
  

Члан 2. 
У  члану 18. у ставу 2. додаје се нова тачка 5) која гласи: 
''5) Центар за истраживачку делатност.'' 
 

Члан 3. 
У члану 91. речи:''априлски/априлском'', замењују се речима:'' фебруарски/фебруарском''. 
 

Члан 4. 
Члан 93. се мења и гласи: 
 (1) Студент који није задовољан добијеном оценом, стеченом након положеног испита, може 
је поништити и то само једном на једном студијском предмету. 
(2) Поништавање оцене се врши подношењем писаног захтева за поновно полагање испита, у 
року од 48 часова, након њеног јавног објављивања. 
(3) Студент који је поништио оцену, испит полаже у првом наредном испитном року, који се 
организује за студијски предмет на коме је поништена оцена. 
 

Члан 5. 
Члан 119. се мења и гласи: 
''(1) У звање наставника за ужу научни или ужу уметничку област избор се врши у складу са 
Законом, подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета и 
Факултета. 
  (2) За избор у звање доцента у ужој научној области кандидат мора да има научни назив 
доктора наука из научне области за коју се бира, као и обавезне и изборне услове дефинисане 
општим актима Универзитета и Факултета, за избор у звање доцента. 
  (3) За избор у звање ванредног професора у ужој научној области кандидат поред услова из 
става 2. овог члана мора да испуњава и обавезне и изборне услове дефинисане општим актима 
Универзитета и Факултета, за избор у звање ванредног професора. 



  (4) За избор у звање редовног професора у ужој научној области кандидат поред услова из 
става 3. овог члана мора да испуњава и обавезне и изборне услове дефинисане општим актима 
Универзитета и Факултета, за избор у звање редовног професора. 
  (5) За избор у звање доцента у ужој уметничкој области кандидат мора да има диплому 
доктора уметности или магистра уметности, стечену на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму, као и обавезне и изборне услове дефинисане општим 
актима Универзитета и Факултета, за избор у звање доцента. 
У звање доцента може бити изабрано и лице које има завршене мастер академске студије, 
стечене на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму и 
призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира, као и 
обавезне и изборне услове дефинисане општим актима Универзитета и Факултета, за избор у 
звање доцента. 
  (6) За избор у звање ванредног професора у ужој уметничкој области кандидат поред услова 
из става 5. овог члана мора да испуњава и обавезне и изборне услове дефинисане општим 
актима Универзитета и Факултета, за избор у звање ванредног професора. 
  (7) За избор у звање редовног професора у ужој уметничкој области кандидат поред услова из 
става 6. овог члана мора да испуњава и обавезне и изборне услове дефинисане општим актима 
Универзитета и Факултета, за избор у звање редовног професора.'' 
 

Члан 5. 
Члан  122. се мења и гласи: 
''(1) За обављање наставе на Факултету, наставник се бира за једну ужу научну или ужу 
уметничку област, и то: 

1)Архитектонско пројектовање, 
2) Урбанизам,  
3) Архитектонске конструкције,  
4)Савремена архитектура, 
5)Визуелне комуникације и архитектонска графика, 
6)Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме, 
7)Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа, 
8) Архитектонско конструктерство и конструктивни системи  
9)Технологија грађења, инсталације и менаџмент, 
10) Ликовне уметности и 
11) Страни језик струке. 

(2) Избор у наставничко звање: 
- за области под редним бројем 1), 2) и 3 ) врши се по условима утврђеним за поље техничко-
технолошких наука или поље уметности, 
-за области под редним бројем 4), 5), 6), 7) 8) и 9) врши се по условима утврђеним за поље 
техничко-технолошких наука 
- за област под редним бројем 10) врши се по условима утврђеним за поље уметности и  
- за област под редним бројем  11) врши се по условима утврђеним за поље друштвено-
хуманистичких наука. 
(3) Приликом расписивања конкурса за избор наставника у области под редним бројем 1), 2) 
или 3), обавезно је навођење да ли се избор врши по условима утврђеним за поље техничко-
технолошких наука или поље уметности. 
(4)Поступак избора за уже области из става 1. овог члана под редним бројем 1), 4), 5), 6), 7), 10) 
и 11) покреће Департман за архитектуру, за ужу област под редним бројем 2) покреће 
Департман за урбанизам и за уже области под редним бројем 3), 8) и 9) покреће Департман за 
архитектонске технологије. 

 
 



  
Члан 6. 

Ова Одлука, по добијеној сагласности Универзитета у Београду, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном билтену Факултета. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Променом Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру 
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, од стране Националног савета 
Републике Србије, из октобра 2016. године, којом је област Архитектура, која се до наведене 
промене налазила у пољу техничко-технолошких наука, сврстана и у поље уметности, неоходно 
је било утврдити уже уметничке области, на Факултету.  
 
Такође, доношењем  Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, неопходно је било усагласити члан 119. Статута Факултета, односно 
утврдити нове услове за избор у наставничка звања. 
 
Промене Статута Факултета наведене у овој Одлуци, у члану 2., 3. и 4. су настале из потребе за 
бољом организацијом рада на Факултету а за последицу ће имати бољу ефикасност студирања.   
  
 
 
 
Доставити: 
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