
2. Организациона структура Факултета 
 

Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању («Службени 
гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10, 93/12, 99/14, 45/2015 и 68/2015), уређена је 
организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета. 
 

Органи Факултета су: 
1) орган управљања је Савет, 
2) орган пословођења је Декан, 
3) стручни органи су Наставно-научно веће (Веће), Изборно веће, Веће 

одељења, Веће катедара, Веће наставних јединица и Веће научних јединица. 
4) студентски парламент. 

 
2.1. Савет Факултета 
 

Савет има 23 члана, од којих: 
- 15 бирају запослени на Факултету,  
- 4 именује оснивач и  
- 4 бира Студентски парламент.  
Чланови Савета из реда запослених су: 
- по један представник сваке студијске групе (укупно 10); 
- један представник научних јединица (института, центара и лабораторија); 
- један представник Кабинета за стране језике; 
- три представника Одељења заједничких служби. 
Представник научних јединица бира се на заједничкој седници већа свих 

научних јединица, већином гласова присутних. Заједничку седницу научних већа 
заказује декан.  

Представници Одељења заједничких служби бирају се на седници Одељења, 
већином гласова присутних. Седницу Одељења заказује секретар Факултета. 

Чланови Савета које бирају запослени на Факултету имају заменике. Чланови 
Савета и заменици чланова које бирају одељења и научне јединице су из реда 
наставника и истраживача у научном звању.  
 Заменик члана бира се на исти начин као и члан Савета. 

Заменик члана пуноправно замењује члана Савета у случају његове спречености 
да присуствује седници. 

Мандат чланa, односно заменикa члана Савета траје три године, са изузетком 
мандата представника студената, који траје једну годину. 

Члан, односно заменик члана Савета може бити биран највише два пута. 
Седнице сазива и њима руководи председник Савета. 

 Председник Савета и заменик председника је из реда представника које бирају 
одељења и научне јединице. 
 

Савет на предлог Већа: 
- доноси Статут Факултета; 
- бира и разрешава декана; 
- доноси финансијски план; 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
- усваја план коришћења средстава за инвестиције; 
- доноси одлуку о висини школарине; 
- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица. 


