
8. Прописи које у свом раду примењује Факултет 
 

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

- Закон о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15); 

- Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 
50/06, испр. 18/10 и 112/15); 

- Закон о иновационој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 18/10, 
55/13); 

- Закон о уџбеницима («Службени гласник РС», бр. 68/15); 
- Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник РС», бр. 

52/11). 
Факултет поступа и на основу других прописа који се наводе у овом поглављу: 

 
 
8.1.  Правни акти Републике Србије 
 

1. Устав РС («Службени гласник РС», бр. 98/06), 
2. Закон о јавним службама («Службени гласник РС», бр. 42/91, 71/94, 79/05, 

81/05 и 83/05), 
  - подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби, 

3. Закон о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), 

4. Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС», бр. 
110/05,  50/06, 18/10, 112/15), 

5. Закон о иновационој делатности («Службени гласник РС», бр. 110/05, 18/10, 55/13), 
6. Закон о уџбеницима («Службени гласник РС», бр. 68/15); 
7. Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник РС», бр.52/11) 
8. Закон о печату државних и других органа («Службени гласник РС», бр.101/07) 
9. Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 33/97, 31/01,30/10) 
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 

(«Службени гласник РС»,  бр. 36/09) 
11. Закон о службеној употреби језика и писама («Службени гласник РС», бр. 

45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10), 
12. Закон о облигационим односима («Службени лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 

45/89 - одлука УСЈ и 57/89, «Сл. лист СРЈ», бр. 31/93 и «Сл. лист СЦГ», бр. 1/2003 -
Уставна повеља), 

13. Закон о раду («Службени гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), 
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији («Службени 

гласник РС», бр. 43/01, 101/07, 92/2011), 
15. Закон о ауторском и сродним правима («Службени гласник РС»,  бр. 104/09, 

99/11, 119/12), 
16. Закон о културним добрима («Службени гласник РС», бр. 71/94, 52/2011, 

99/2011), 
17. Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС», бр. 107/05, 72/09, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), 
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом («Службени гласник РС», бр. 36/09, 32/13), 



19. Закон о безбедности и здрављу на раду («Службени гласник РС», бр. 101/05 и 
91/15 - подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду), 

20. Закон о спречавању злостављања на раду («Службени гласник РС», бр. 36/10), 
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму («Службени 

гласник РС»,  бр. 30/10), 
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Службени гласник РС»,  бр. 

34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон и 63/06 -одлука 
УСРС - даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), 

23. Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС», бр. 107/05 и 
109/05 -испр., 57/11, 110/12, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14 и 106/15), 

24. Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС»,  бр. 111/09), 
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама («Службени 

гласник РС», бр. 34/01, 62/06 - др. Закон и 63/06 и 116/08 - испр. др. Закона, 92/11, 
99/11, 10/13, 55/13 и 99/14), 

26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета 
за делатности које се финансирају из буџета («Службени гласник РС», бр. 15/02, 100/04, 
26/05, 38/07 и 110/07), 
 27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама («Службени гласник РС», бр. 44/01, 15/02 - др. уредба, 30/02, 32/02 -испр., 
69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 
27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 
26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 
11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14), 

28. Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС», бр. 22/09) 
29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени 

гласник РС»,  бр. 54/07, 104/09, 36/10), 
30. Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
31. Закон о буџету Републике Србије («Службени гласник РС»,  бр. 110/13), 
32. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
33. Закон о јавној својини («Службени гласник РС», бр. 72/11, 88/13 и 105/14), 
34. Уредба о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», бр. 125/03 и 12/06), 
35. Закон о фискалним касама («Службени гласник РС», бр. 135/04, 93/12), 
Уредба о одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза 

евидентирања промета преко фиксалне касе («Службени гласник РС», бр. 61/10 101/10, 
94/11, 83/12, 59/13, 8/15), 

36. Закон о Агенцији за борбу против корупције («Службени гласник РС», бр. 
97/08, 53/10, 66/11 - одлука Уставног суда, 67/13 – одлука Уставног суда, 112/13), 

37. Закон о ученичком и студентском стандарду («Службени гласник РС», бр. 
18/10, 55/13), 

38. Закон о равноправности полова («Службени гласник РС»,  бр. 104/09), 
39. Посебни колективни уговор за високо образовање  
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа 

(«Службени гласник РС», бр. 40/09, 69/11), 
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, 

наставника, сарадника и осталих запослених («Службени гласник РС», бр. 21/06), 
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска 

установа («Службени гласник РС», бр. 21/06), 
43. Правилник о садржају дозволе за рад («Службени гласник РС»,  бр. 21/06), 



44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколске установе («Службени гласник РС», бр. 106/06, 73/11, 101/12, 103/12), 

45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа («Службени гласник РС», бр. 106/06), 

46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма («Службени гласник РС», бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12), 

47. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања 
наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., («Службени гласник 
РС», бр. 30/07), 

48. Правилник о листи стручних, академских и научних назива («Службени 
гласник РС»,  бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 - испр., 44/13). 
 
 
8.2. Правни акти Универзитета у Београду 
 

- Статут Универзитета у Београду,  Пречишћен текст, (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 186/15), 

- Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 131/06), 

- Стратегија обезбеђења квалитета  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
175/13), 

- Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета  (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 174/13), 

- Правилник о самовредновању  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
142/08), 

- Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 142/08, 
150/09, 160/11), 

- Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду  
Пречишћен текст, (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 183/15) 

- Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у 
звања - наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука  

* Економски факултет  
* Факултет политичких наука  
* Факултет спорта и физичког васпитања  
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  
* Филолошки факултет  
* Филозофски факултет  
* Правни факултет  
* Православни богословски факултет  
- Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у 

звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука  
* Филозофски факултет  
* Православни богословски факултет  
* Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  
- Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду  (''Гласник 

Универзитета у Београду'', бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), 
- Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора 

емеритуса  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 176/13, 180/14), 



- Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на 
Универзитету у Београду  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 135/07, 178/14), 

- Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника  (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 157/10), 

- Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су 
у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању 
дела наставе  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 132/06), 

- Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета 
у Београду у другој високошколској установи  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
132/06, 153/10), 

- Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа 
(''Гласник Универзитета у Београду'' број 153/10), 

- Правилник о наставној литератури  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 
140/08), 

- Правилник о доношењу студијског програма  (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 139/07) 

- Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду  
(''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 168/12), 

- Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у 
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 155/10), 

- Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту  ((''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 136/07, 168/12, 180/14), 

- Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова  (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 160/11), 

- Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду  (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 137/06), 

- Правилник о раду Одбора за професионалну етику  (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 137/07) 

- Правилник о раду Универзитетског омбудсмана  (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 156/10), 

- Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду  
(''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 133/07), 

- Правилник о додели признања Универзитета у Београду, (''Гласник 
Универзитета у Београду, бр. 139/07 и 163/11),  

- Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 149/09), 

- Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма 
Универзитета у Београду  (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 163/11), 

- Пословник Савета Универзитета у Београду  (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 134/06, 150/09) 

- Пословник Сената Универзитета у Београду  (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр. 134/06, 157/10), 

- Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду  (''Гласник 
Универзитета у Београду'', бр. 134/07), 

- Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак 
радног односа редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65 
година живота,  

- Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (''Гласник 
Универзитета у Београду'' број 172/13, 180/14),  



- Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за 
једну школску годину основних и мастер студија  (''Гласник Универзитета у Београду'', 
бр. 134/07). 

 
 

8.3. Правна акта Филозофског факултета 
 
Статут  
- Статут Филозофског факултета (Пречишћен текст), број 860/1, од 20.06.2014. године 
Одредбе овог статута регулишу правила студија за студенте уписане од школске 
2006/2007. године, 
-  Статут Филозофског факултета из 2002. године (Пречишћен текст). 
Одредбе овог статута регулишу правила студија за студенте уписане закључно са 
школском 2005/2006. годином.  
 
Обезбеђивање квалитета и самовредновање  
-  Правилник о обезбеђивању квалитета и самовредновању, број 392/1-VI/1, од 
20.03.2008. године, 
- Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и 
самовредновање, број 1016/1-VI/1, од 30.06.2011. године, 
-  Правилник о студентском вредновању наставе и педагошког рада наставника, број 
635/1-V, од 24.05.2007. године. 
 
Настава и студије  
- Правилник о пријављивању предмета, број 906/1-VI, од 26.06.2014. године, 
- Правилник о оцењивању и испитима, број 73/2, од 18.01.2013. године, 
- Правилник о условима наставка студија у складу са Законом о високом образовању, 
број 1251/IX, од 27.09.2007. године, 
- Правилник о упису студената на основне академске студије, број 541/, од 17.05.2012. 
године, 
- Правилник о раду библиотека, број 773/1-IX/1, од 28.06.2012. године, 
- Упутство о поступку за покретање новог студијског програма, број 1099/1, од 
29.09.2010. године, 
- Упутство о ангажовању студената докторских студија у настави, 
- Правила основних академских студија (за студенте уписане од школске 2006/2007. 
године), број 463/1-VI, од 04.04.2013. године, 
- Правила дипломских академских студија – мастер, број 851/1-VIII, од 27.06.2013. 
године, 
- Правила докторских академских студија, број 221/1-VII, од 20.02.2014. године, 
- Примена старих правила студија (Правила основних студија (за студенте уписане 
закључно са школском 2005/2006. годином), 
- Примена старих правила студија (Правила магистарских студија (за студенте уписане 
закључно са школском 2005/2006. годином), 
- Правилник о трошковима студија, број 1/12-4, од 24.05.2012. године. 
 
 Правилник о мобилности студената  
- Правилник о мобилности студената, број 219/1-VIII/1, од 11.02.2010. године, 
- Прилог Правилнику о мобилности студената – Обрасци 1-4. 
 
 



Научноистраживачка делатност 
- Правилник о раду научних јединица Филозофског факултета, број 1217/1-VII, од 
26.09.2013. године, 
- Упутство о спровођењу припремних административно-правних активности за 
пројекте које реализује Филозофски факултет, број 1780/1, од 24.12.2013. године, 
- Упутство о подршци Erasmus+пројектима (2014-2020), број 1780/4, од 24.12.2013. 
године, 
- Упутство о начину вођења пројеката подржаних средствима Европске уније, број 
1780/3, од 24.12.2013. године, 
- Упутство о спровођењу поступака финансијског управљања пројектима, број 1780/2, 
од 24.12.2013. године. 
 
Студентски парламент  
- Правилник о раду Студентског парламента Филозофског факултета (пречишћен 
текст), 
- Пословник Студентског парламента Филозофског факултета (пречишћен текст) 
 
Издавачка делатност  
- Правилник о издавачкој делатности, број 1429/1-VIII, од 09.10.2008. године, 
- Анекс I Правилника о издавачкој делатности, број 1506/1, од 16.10.2008. године. 
 
Међународна сарадња  
- Правилник о међународној сарадњи и односима са јавношћу, број 1721/1-VI, од 
13.11.2008. године. 
 
Избори у звања наставника и сарадника  
- Правила о ближим условима за избор наставника и сарадника Филозофског факултета 
у Београду, број 765/1, од 26.06.2012. године,   
- Обрасци за евидентирање остварених резултата наставника односно сарадника који се 
предлаже за избор у звање: - доцента, - ванредног професора, - редовног професора  
- Правилник о року за расписивање конкурса за избор наставника, број 219/1- VI/1, од 
11.02.2010. године,  
- Упутство о спровођењу поступка избора у звање у случају када су чланови комисије 
за припрему извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника 
наставници и истраживачи из иностранства, број 618/1, од 21.04.2010. године. 
 
Радни односи  
- Правилник о раду, број 1/19-8, од 02.10.2014. године, 
- Правилник о систематизацији послова, број 395/1, од 07.03.2011. године, 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова, број 192/1, 
од 28.02.2012. године, 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова, број 303/1, 
од 20.03.2012. године,  
- Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији, број 678/1, од 
28.05.2013. године, 
- Правилник о безбедности на раду, број 974, од 23.01.2008. године, 
- План и поступак евакуације, број 1965/1-6, од 08.12.2008. године, 
- Одлука о спровођењу забране пушења на Филозофском факултету у Београду, број 
1667/1, од 09.11.2010. године. 
 



Пословници  
- Пословник Изборног већа, број 1774/1-IV, од 23.12.2004. године, 
- Измене и допуне Пословника Изборног већа , број 538/1-I I I, од 31.03.2011. године, 
- Пословник Наставно–научног већа, број 1774/1-VIII, од 23.12.2004. године, 
- Пословник о раду Савета, број 1572/2, од 30.10.2002. године, 
- Измене и допуне Пословника о раду Савета, број 1/5-2, од 29.02.2012. године, 
 - Пословник Кандидационе комисије Наставно-научног већа, од 13.10.2011. године.  
 
Статусна решења  
- Решење о упису у судски регистар 
- Евидентирање сходно Закону о ПДВ 
 
Остало  
- Правилник о књиговодству, број 213/1-4, од 26.02.2007. године. 
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању 
- Решење (упутство) о канцеларијском и архивском пословању 
- Правилник о начину коришћења апартмана 


