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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ 

2.1 Подаци о Информатору 

Информатор Факултета заштите на раду у Нишу израђен је на основу члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", 

број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутства за објављивање  информатора о раду 

државног органа ("Службени гласник Републике Србије", број 68/2010). 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начиностваривања 

права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

У складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног 

органа ("Службени гласник Републике Србије", број 68/10) за тачност и потпуност података у 

информатору, правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, 

одговоран је декан Факултета заштите на раду у Нишу. 

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се 

заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија информатора (одштампани текст) уз 

накнаду нужних трошкова штампања. 

 
НАПОМЕНА: Увид у Информатор може се добити у просторијама Правне службе 

Факултета заштите на раду у Нишу. Контакт особа: Снежана Зец, дипл. правник, секретар 

Факултета, е-mail: info@znrfak.ni.ac.rs 

2.2 Подаци о Факултету 

НАЗИВ: Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу 

АДРЕСА: Чарнојевића 10а, Ниш 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07226063 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): 100663853 

 
Факултет је уписан у судски регистар код Привредног суда, посл. број ФИ 86/2021 од 

05.10.2021. године. 

Факултет има Дозволу за рад издату од стране Министарства надлежног за високо 

образовање, број 612-00-1501/2008-04 од 11.04.2009. године, измене и допуне број 612-00-

01739/2014-04 од 22.12.2014. године, 612-00-02109/2016-06 од 03.08.2016. године, 612-00-

02340/2017-06 од 10.12.2018. године, 612-00-01129/2021-06 од 15.10.2021. године. 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: info@znrfak.ni.ac.rs 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ 

САДРЖИ ИНФОРМАТОР: проф. др Срђан Глишовић, декан 

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ФАКУЛТЕТА: http://www.znrfak.ni.ac.rs 

 

Информатор је ажуриран новембра 2022. године. 

2.3 Контакти на Факултету 

Декан 

др Срђан Глишовић, ред. проф.  

mailto:info@znrfak.ni.ac.rs
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/DOZVOLA%20ZA%20RAD%2022-09-2010.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/RESENJE%20O%20DOPUNI%20I%20IZMENI%20DOZVOLE%20ZA%20RAD%2022-12-2014.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/RESENJE%20O%20DOPUNI%20I%20IZMENI%20DOZVOLE%20ZA%20RAD%2022-12-2014.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/UZZS-RESNJE%20O%20DOPUNI%20DOZVOLE%20ZA%20RAD%2003-08-2016.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/dozvola%20za%20rad009.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/dozvola%20za%20rad009.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/DOZVOLE%20ZA%20RAD/15-10-2021-Dozvola_za_rad.pdf
mailto:info@znrfak.ni.ac.rs
http://www.znrfak.ni.ac.rs/
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Тел: 018 529702 

E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs  

 
Продекан за наставу 

др Евица Стојиљковић, ред. проф.  

Тел: 018 529703 

E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs 

 
Продекан за науку и сарадњу са привредом 

др Миомир Раос, ред. проф.  

Тел: 018 529705 

E-mail: miomir.raos@znrfak.ni.ac.rs 

 
Продекан за квалитет и издавачку делатност 

др Весна Николић, ред. проф. 

Тел: 018 529708 

E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 

 
Студент продекан  

 Анђела Маслаковић  

Тел: 018 529813 

E-mail: andjela.maslakovic@znrfak.ni.ac.rs 

 

2.4 Положај Факултета 

Положај Факултета заштите на раду у Нишу утврђен је чланом 57. Закона о високом 

образовању Републике Србије, по коме је Факултет високошколска установа, односно 

високошколска јединица у саставу Универзитета, која остварује академске студијске програме и 

развија научно-истраживачки, уметнички, односно стручни рад у једној или више области. 

Факултет може остваривати и струковне студијске програме.Факултет у правном промету 

наступа под називом универзитета у чијем је саставу и под својим називом, у складу са статутом 

универзитета. 

mailto:srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:dejan.mitrovic@masfak.ni.ac.rs
mailto:vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:andjela.maslakovic@znrfak.ni.ac.rs
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3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Организација Факултета заштите на раду у Нишу утврђена је одредбама члана 57. Закона 

о високом образовању Републике Србије као и другим одредбама Закона, Статута Универзитета 

у Нишу и Статута Факултета заштите на раду у Нишу. 

Према члану 57. Закона о високом образовању Републике Србије, организација 

високошколске установе утврђује се на следећи начин: 

„Организација високошколске установе уређује се статутом, у складу са актом о 

оснивању и овим законом. 

Самостална високошколсак установа оснива високошколске јединице као облике 

унутрашње организације, у складу са статутом. 

Актом о оснивању високошколске јединице одређује се статус високошколске јединице 

у погледу права иступања у правном промету и пословању, располагања материјалним ресурсима, 

управљања, одлучивања, и уређују се друга питања од значаја за рад високошколске јединице. 

Aкaдeмиja струкoвних студиja имa у свoм сaстaву oдсeкe рaди oствaривaњa студиjских 

прoгрaмa из срoдних дисциплинa, истрaживaњa и умeтничкoг рaдa, кao и eфикaсниjeг кoришћeњa 

рeсурсa. 

Унивeрзитeт имa у свoм сaстaву фaкултeтe, умeтничкe aкaдeмиje или другe 

висoкoшкoлскe jeдиницe, институтe, нaучнo-истрaживaчкe цeнтрe, инoвaциoнe цeнтрe, цeнтрe зa 

трaнсфeр тeхнoлoгиja, цeнтрe зa кaриjeрнo вoђeњe, сaвeтoвaњe и пoдршку студeнтимa, цeнтрe 

изузeтних врeднoсти и другe oргaнизaциoнe jeдиницe, рaди oствaривaњa студиjских прoгрaмa из 

срoдних дисциплинa, нaучних истрaживaњa, умeтничкoг рaдa, рaзвoja инoвaциja и трaнсфeрa 

знaњa, кao и eфикaсниjeг кoришћeњa рeсурсa. 

Унивeрзитeт мoжe имaти у свoм сaстaву фaкултeтe, умeтничкe aкaдeмиje и другe 

висoкoшкoлскe jeдиницe сa свojствoм прaвнoг лицa. 

Фaкултeт, oднoснo умeтничкa aкaдeмиja, имa свojствo прaвнoг лицa aкo oствaруje 

нajмaњe три aкрeдитoвaнa студиjскa прoгрaмa. 

Oдлуку o oснивaњу висoкoшкoлскe jeдиницe сa свojствoм прaвнoг лицa у сaстaву 

унивeрзитeтa чиjи je oснивaч Рeпубликa, дoнoси Влaдa, пo прибaвљeнoм мишљeњу oргaнa 

упрaвљaњa унивeрзитeтa и Нaциoнaлнoг сaвeтa. 

Oдлуку o стaтуснoj прoмeни, прoмeни нaзивa и сeдиштa висoкoшкoлскe jeдиницe у 

сaстaву унивeрзитeтa сa свojствoм прaвнoг лицa дoнoси oргaн упрaвљaњa унивeрзитeтa 

двoтрeћинскoм вeћинoм. 

Oдлуку o стaтуснoj прoмeни, прoмeни нaзивa и сeдиштa висoкoшкoлскe jeдиницe сa 

свojствoм прaвнoг лицa у сaстaву унивeрзитeтa чиjи je oснивaч Рeпубликa дoнoси Влaдa, пo 

прибaвљeнoм мишљeњу oргaнa упрaвљaњa унивeрзитeтa и Нaциoнaлнoг сaвeтa. 

Висoкoшкoлскa устaнoвa мoжe oснoвaти висoкoшкoлску jeдиницу извaн свoг сeдиштa, 

бeз свojствa прaвнoг лицa, пoд услoвимa и пo пoступку из члaнa 23. oвoг зaкoнa. 

Фaкултeт, oднoснo умeтничкa aкaдeмиja, кao и другe висoкoшкoлскe jeдиницe сa 

свojствoм прaвнoг лицa урeђуjу унутрaшњу oргaнизaциjу и упрaвљaњe свojим стaтутoм, у склaду 

сa стaтутoм унивeрзитeтa. 

Унивeрзитeт дaje сaглaснoст нa стaтут висoкoшкoлскe jeдиницe у свoм сaстaву.“ 
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3.1 Опис надлежности, овлашћења и обавезе органа факултета 

3.1.1 Органи факултета 

Органи Факултета су: 

 Савет Факултета, 

 Декан Факултета, 

 стручни органи: 

 Наставно научно веће Факултета, 

 Изборно већа Факултета, 

 Веће студијског програма докторских академских студија, 

 Већа катедри, 

 стална стручна тела, 

 Савет послодаваца, 

 Студентски парламент Факултета. 

3.1.1.1 Савет Факултета 

Савет Факултета је орган управљања Факултетом. Савет Факултета обавља следеће 

послове: 

 доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета, 

 бира и разрешава декана Факултета на предлог Наставно-научног веће Факултета, 

 одлучује по жалби против провостепених одлука декана, 

 доноси финaнсијски плaн, на предлог Наставно-научног већа, 

 усваја извeштaј o пoслoвaњу и гoдишњи oбрaчун, на предлог Наставно-научног 

већа Факултета, 

 усваја план кoришћeња срeдстaвa зa инвeстицијe, на предлог Наставно-научног 

већа Факултета, 

 даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета, 

 даје сагласност на расподелу финансијских средстава Факултета; 

 доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа Факултета 

 подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, 

 доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената, 

 врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета, 

 надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 

135. став 3. тачке 5. и 6. Закона о високом образовању, 

 дoнoси oпштa aктa Факултета из своје надлежности на прдлог Наставно-научног 

већа у склaду сa зaкoнoм, 

 бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa Сaвeтa Факултета; 

 доноси одлуку о бразовању организационих јединица, на предлог Наставно-

научног већа Факултета, 

 доноси пословник о свом раду, 

 oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим стaтутoм и другим oпштим aктимa 

Фaкултeтa. 
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Начин рада и одлучивања Савета 

Савет остварује своја права и дужности на седницама. Седнице Савета су по правилу 

јавне. У посебно оправданим случајевима Савет може одржавати и седнице које су затворене за 

јавност. 

Савет може држати свечане седнице поводом јубилеја, прослава и у другим случајевима. 

Седнице Савета одржавају се по потреби. Седница Савета се може одржати ако седници 

присуствује већина од укупног броја чланова Савета. 

Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета. Одлуке Савета 

потписује председник Савета. 

Општи акти које доноси Савет објављују се на интернет адреси Факултета.  

Чланови Савета Факултета су: 

1. др Милан Благојевић, редовни професор, председник, 

2. др Дејан Крстић, редовни професор, 

3. др Татјана Голубовић, редовни професор, 

4. др Иван Мијаиловић, ванредни професор, заменик председника, 

5. др Бојана Златковић, ванредни професор,  

6. др Дарко Михајлов, ванредни професор, 

7. др Ивана Илић-Крстић, ванредни професор, 

8. др Света Цветановић, доцент, 

9. Никола Мишић, асист. 

10. Аца Божилов, асист. 

11. Родољуб Аврамовић, мастер инжењер, 

12. Дејан Ристић, мастер инжењер, 

13. Тијана Коцић, студент, 

14. Анђела Јефтић, студент, 

15. Вељко Аксентијевић, студент. 

3.1.1.2 Наставно-научно веће Факултета 

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу са пуним 

радним временом на Факултету. 

При расправљању и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно оним која 

се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну 

политику Факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна Статута, предлагање кандидата за орган 

пословођења и предлагање финансијског плана Факултета, у раду Наставно-научног већа 

Факултета учествују представници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова 

Наставно-научног већа Факултета. 

Студентске представнике за Наставно-научно веће Факултета бира Студентски 

парламент Факултета у складу са Законом, водећи рачуна о сразмерној заступљености мање 

заступљеног пола и студената уписаних по афирмативним мерама. 

Студенти чланови Наставно-научног већа Факултета чине 20% од укупног броја чланова 

Наставно-научног већа Факултета. 

Мандат представника студената траје једну годину.  

Декан Факултета је председник Наставно-научног већа Факултета, а у његовом одсуству 

замењује га продекан кога он одреди. 
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Делокруг рада и одлучивања 

Наставно научно веће Факултета обавља следеће послове: 

1. утврђује предлог Статута Факултета, 

2. предлаже Савету Факултета листу кандидата за декана Факултета, 

3. предлаже Савету Факултета разрешење декана Факултета у случају да декан Факултета 

не извршава послове предвиђене законом и овим статутом,  

4. разматра предлог студијских програма који се реализују на Факултету и утврђује 

предлог студијских програма за Универзитет,  

5. доноси општа акта из своје надлежности, 

6. доноси план извођења наставе на студијским програмима Факултета, 

7. доноси кратки програм студија, 

8. доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања, 

9. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената, 

10. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних 

истраживања, 

11. одлучује о организовању докторских академских студија и облицима сталног стручног 

образовања и усавршавања на страном језику, 

12. утврђује предлог за продужење радног односа наставника који је испунио услове за 

пензију, 

13. одобрава тему за магистарску тезу, 

14. предлаже комисију за оцену подобности теме докторске дисертације, 

15. предлаже тему за докторску дисертацију, 

16. бира представнике Факултета у Савету Факултета, 

17. бира, односно предлаже, представнике Факултета у органима Универзитета у складу са 

статутом и општим актима Универзитета, тајним гласањем, при чему може предложити 

највише онолико представника на колико Факултет има право према актима 

Универзитета, 

18. даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину академских 

студија чије се образовање финансира из буџета, 

19. даје предлог Универзитету о броју самофинансирајућих студената који се уписују у 

прву годину академских студија,  

20. разматра конкурсне материјале за нове научноистраживачке пројекте,  

21. разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности о којима одлучује 

Савет Факултета, 

22. разматра годишње извештаје о раду катедри, 

23. доноси програм стручне праксе студената у земљи и  иностранству,  

24. предлаже ангажовање истакнутих научника и стручњака и професора у пензији,  

25. именује рецензенте и одлучује о рецензијама у оквиру издавачке делатности Факултета,  

26. доноси пословник о свом раду, 

27. разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада, 

28. одлучује по жалбама студената из делокруга свога рада,  

29. обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и општим актима Факултета. 

 

 

 
Начин рада и одлучивања Наставно-научног већа 

Наставно научно веће Факултета на својим седницама доноси: одлуке, закључке, 

препоруке и друга акта (у даљем тексту: одлука), заузима ставове по појединим питањима и даје 
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предлоге, мишљења и одговарајућу сагласност. 

Веће и његови помоћни органи обављају послове из свог делокруга на седницама. 

Седнице Већа и његових органа су по правилу јавне. Веће може одржавати свечане 

седнице поводом јубилеја, прослава и у другим случајевима. 

У раду Већа и његових помоћних органа могу учествовати и у ту сврху овлашћени 

представници факултета који нису чланови Већа, представници других научних и образовних 

институција, привредних организација или других организација када се расправља о питањима за 

која су факултети, односно ове организације заинтересоване, али без права одлучивања. 

О питањима из своје надлежности Веће одлучује самостално, с тим што може, од својих 

помоћних органа и радних тела, тражити мишљења или предлоге. 

Већа има кворум за рад и пуноважно одлучивање ако седници присуствује већина од 

укупног броја чланова Већа. 

На седницама Већа гласање је, по правилу, јавно, осим када Веће одлучи да се гласање 

по неком предлогу обави тајно. 

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина од присутних чланова Већа. 

Одлуке Већа потписује председавајући Већа. 

Општи акти које доноси Веће објављују се на интернет адреси Факултета. 

Председник Наставно-научног већа Факултета је дужан да сазове седницу Наставно-

научног већа Факултета на образложени захтев једне трећине чланова Наставно-научног већа, 

једне трећине чланова Савета, или председника Савета. 

 

3.1.1.3 Изборно веће Факултета 

 

Изборно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу са пуним радним 

временом на Факултету. 

Декан Факултета је председник Изборног већа Факултета, а у његовом одсуству замењује 

га продекан кога он одреди. 

Изборно веће Факултета: 

1. утврђује предлог за избор у звање наставника, 

2. врши избор у звање сарадника, 

3. спроводи поступак избора у научна и истраживачка звања према закону којим се 

уређује научноистраживачка делатност, 

4. даје предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање 

наставника, 

5. именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника, 

6. обавља и друге послове у складу са законом, овим статутом и општим актима 

Факултета. 

Изборно веће утврђује предлог чланова комисије за писање извештаја о пријављеним 

учесницима конкурса за избор у звање наставника, односно у научно звање, већином гласова 

укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од вишег звања за које се конкурс 

објављује. 

Изборно веће утврђује предлог за избор кандидата у звање наставника, односно у 

одговарајуће научно звање, већином гласова укупног броја наставника који су у истом или вишем 

звању од звања за које се кандидат предлаже. 

О осталим питањима из става 1. овог члана, Изборно веће Факултета одлучује већином 

гласова укупног броја чланова Изборног већа Факултета. 

3.1.1.4 Веће катедре Факултета 
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Веће катедре чине сви наставници из једне или више сродних ужих научних области. 

Седници већа катедре присуствују, и учествују у раду, сарадници изабрани у звање из 

ужих научних области које припадају катедри, без права гласа. 

Радом већа катедре руководи председник већа катедре кога именује декан Факултета, на 

предлог већа катедре, на период од три године.  

Председника већа катедре предлажу чланови већа катедре. 

Веће катедре бира заменика председника већа катедре на период од три године. Заменик 

председника обавља послове председника у његовом одсуству. 

Веће катедре: 

1. предлаже студијски програм наставних предмета, 

2. разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика 

рада са студентима за наставне предмете катедре, 

3. припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре, 

4. разматра рад наставника и сарадника, 

5. разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове 

за пензију,  

6. предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада, 

7. даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника, 

8. даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим 

приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника, 

9. предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника, 

10. разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и 

сарадника из наставних предмета катедре,  

11. разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника, 

12. разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској 

дисертацији,  

13. предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и 

докторске дисертације, 

14. предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне 

предмете у оквиру уже области,  

15. разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за 

побољшање успеха,  

16. прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и 

условима за напредовање, 

17. усваја извештај о раду већа катедре,  

18. обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.  

Веће катедре пуноважно одлучује ако су присутне две трећине чланова већа  катедре, а 

одлука се сматра донетом ако се за њу изјасни већина присутних чланова већа  катедре. 

Председник већа катедре је дужан да сазове седницу већа катедре на захтев Наставно-

научног већа Факултета, најмање једне трећине чланова већа катедре или декана Факултета. 

Председник већа катедре једном годишње подноси извештај о раду катедре Наставно-

научном већу Факултета. 
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3.1.1.5 Декан 

 

Орган пословођења Факултета је декан. 

Декан се бира тајним гласањем из реда редовних професора који су у радном односу са 

пуним радним временом на Факултету. 

Декан се бира на три године, са могућношћу једног узастопног избора.  

Декан Факултета ступа на дужност на основу одлуке Савета Факултета о избору. 

Декан и продекан не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за 

кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 

установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно које је 

правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је 

теже прекршило кодекс професионалне етике, односно лице које је разрешено дужности декана 

или продекана у складу са законом, као и лице за које је Агенција за спречавање корупције дала 

препоруку за разрешење.   

Декан и продекан не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију 

у државном органу, органу локалне самоуправе, у органу политичке странке или на дужност 

органа пословођења предузећа или установе. 

Савет доноси одлуку о покретању поступка за избор декана најраније девет, а најкасније 

шест месеци пре истека мандата на који је декан изабран и одлуку о роковима за обављање 

изборних радњи у поступку избора декана.  

Одлука о покретању поступка за избор декана и роковима за обављaње изборних радњи 

објављује се на огласној табли и на интернет страници Факултета. 

Декан Факултета: 

1. представља и заступа Факултет у земљи и иностранству и овлашћује друга лица за 

представљање и заступања Факултета у складу са одредбама овог Статута и закона, 

2. организује и непосредно руководи радом Факултета, у складу са законом и овим 

статутом, 

3. предлаже Савету Факултета и Наставно-научном већу Факултета мере за унапређење 

рада Факултета, 

4. закључује уговоре у име Факултета, 

5. стара се о извршењу одлука органа Факултета, 

6. стара се о примени Статута Факултета и других општих аката Факултета, 

7. покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање 

делатности Факултета, 

8. доноси општи акт о систематизацији радних места на Факултету, 

9. доноси одлуку о објављивању конкурса за заснивање радног односа  и избор у звање 

наставника и сарадника Факултета, 

10. именује продекане Факултета, 

11. именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима, 

12. председник је Наставно-научног и Изборног већа; 

13. председник је колегијума Факултета; 

14. члан је Сената Универзитета;  

15. учествује у раду Савета Факултета, без права гласа, 

16. наредбодавац је за извршавање финансијског плана Факултета, 

17. одлучује о коришћењу средстава, осим о средствима за инвестиције, 

18. доноси решења по захтевима студената, 

19. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених на 

Факултету, 
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20. доноси одлуку о пријему ненаставних радника, 

21. потписује диплому и додатак дипломи, 

22. издаје налоге комисијама, телима и радним групама, које образује за разраду 

одређених питања из делокруга свога рада, 

23. усмерава и усклађује рад стручних органа Факултета, 

24. покреће поступак код повреде радних дужности радника Факултета и изриче мере 

одређене законом, 

25. подноси извештај о раду Факултета Наставно-научном већу Факултета и Савету 

Факултета, по процедури из пословника о квалитету, 

26. обуставља по службеној дужности извршење општег акта Факултета за који сматра да 

је супротан закону или другом пропису и о томе без одлагања обавештава орган који 

је донео такав акт, 

27. покреће поступак за оцену законитости општег акта из претходне тачке, у року од 8 

дана, ако орган који га је донео не усклади тај акт са законом у року од 30 дана од дана 

када је примио обавешење декана о обустави његовог извршења,  

28. обуставља извршење акта из претходне тачке до доношења одлуке надлежног органа, 

29. врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и општим актима Факултета. 

 

3.1.1.5.1 Продекани 

 

Факултет има најмање два продекана из реда наставника и једног студента продекана. 

Продекане Факултета именује декан из реда наставника који су у радном односу са пуним 

радним временом на Факултету, на период од три године.  

Продекани ступају на дужност на основу одлуке о именовању. 

Продекани обављају послове које им решењем повери из своје надлежности декан 

Факултета. 

Декан и продекани Факултета не могу истовремено обављати дужност руководиоца 

центара за траснфер технологија и Центра за техничка испитивања, односно председника већа 

катедри. 

Декан и продекани не могу бити чланови Савета Факултета.  

Студента продекана бира Студентски парламент Факултета, на период од једне године. 

 

3.1.1.6 Студентски парламент 

 

Студентски парламент је орган Факултета који заступа и штити права и интересе свих 

студената и разматра питања и активноссти у интересу студената.  

Рад Студентског парламента је јаван. 

Факултет обезбеђује простор, финансијска средства и потребне услове за рад 

Студентског парламента. 

Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 

1. марта, на основу података о броју уписаних студената. Истом одлуком се одређује и комисија 

задужена за праћење избора за Студентски парламент. 

Бирачки списак утврђује служба за студије и студентска питања и доставља га изборној 

комисији Студентског парламента и декану Факултета.  

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним 

и непосредним гласањем, најкасније до 20. у месецу.  

Изборе за Студентски парламент расписује председник Студентског парламента.  

Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, 
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уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, у складу са законом. 

Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативној мери 

сразмерно су заступљени у чланству Студентског парламента. Начин избора и број чланова 

Студентског парламента утврђује се водећи рачуна о равноправној заступљености студената и 

студенткиња и заступљености свих студијских програма. 

Студентски парламент конституише се најкасније до краја октобра текуће године. 

Мандат чланова Студентског парламента почиње даном конституисања Студентског 

парламента и траје две године. 

У случају да студент који је изабран за члана Студентског парламента заврши степен 

студија на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља функцију ако упише 

наредни степен студија на Факултету у првом наредном уписном року, не дуже од три месеца.  

Уколико услов из претходног става овог члана није испуњен, могу се расписати допунски 

избори у складу са општим актом Студентског парламента. 

 

Нaдлeжнoст Студeнтскoг пaрлaмeнтa 

Студeнтски пaрлaмeнт Факултета: 

1. доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и 

број, начин и поступак избора својих чланова – пословник о раду Студентског 

парламента Факултета и правилник о избору чланова Студентског парламента 

Факултета; 

2. бира и разрешава представнике студената у органима установе, студентским 

конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су 

заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;  

3. бира студента продекана;  

4. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента и утврђује 

друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења Студентског 

парламента;  

5. учествује у процесу самовредновања Факултета;  

6. обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада 

студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење 

студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности 

и знања студената у наставном процесу;  

7. покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за 

студенте;  

8. покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета  

које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом;  

9. доноси годишњи план и програм рада Студентског парламента и усваја извештај о 

раду;  

10. доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског парламента;  

11. обавља друге активности у складу са законом и општим актима  Факултета;  

12. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим 

актима Универзитета и Факултета; 

13. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише 

спортским екипама, организује стручна и спортска такмичења, конференције, 

студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама 
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у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле 

столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје 

студентске часописе и сл.;  

14. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом Студентског парламента. 

Контакт особа: 

Тиана Коцић, председник Студентског парламента  

Тел: 018/529 813 

E-mail: tiana.kocic@znrfak.ni.ac.rs 
 

3.1.1.7 Колегијум Факултета 

 

Колегијум Факултета је саветодавно тело декана Факултета кога чине: декан, продекани, 

председници већа катедри, секретар Факултета и студент продекан.  

Колегијумом председава декан Факултета. 

Колегијум Факултета помаже декану у организацији рада, припреми општих аката 

Факултета, припреми и спровођењу одлука органа управљања, стручних органа и других органа 

и тела Факултета. 

 

3.2. Организациона структура факултета 

 

Факултет своју делатност остварује преко организационих јединица без статуса правног 

лица, а то су: катедре, лабораторије, Центар за техничка испитивања, центри за трансфер 

технологија и Секретаријат. 

Факултет може у свом саставу имати и друге организационе јединице са или без статуса 

правног лица. 

Одлуку о формирању нове и укидању постојеће организационе јединице без статуса 

правног лица, доноси Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета.  

Одлуком о образовању организационе јединице без статуса правног лица утврђују се: 

послови, овлашћења, унутрашња организација, начин рада, управљање, финансирање и обављање 

стручно-административних послова унутар исте. 

mailto:tiana.kocic@znrfak.ni.ac.rs
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Организациона структура Факултета заштите на раду у Нишу 

 
3.2.1 Организационе јединице факултета 

Дeлaтнoсти и зaдaци Фaкултeтa oствaрују сe у oквиру oргaнизaциoних јeдиницa без 

својства правног лица и организационе јединице са својством правног лица. Оргaнизaциoне 

јeдинице Факултета без својства правног лица су: 

1. Наставно-научне јединице (катедре и наставне лабораторије); 

2. Центри за техничка испитивања; 

3. Центри за трансфер технологија; 

4. Организације са статусом правног лица; 

5. Секретаријат, 

3.2.1.1 Наставно-научне јeдинице (катедре и наставне лабораторије) 

Нaстaвнo-нaучну јeдиницу чинe кaтeдрe и нaстaвнe лaборaтoријe. Нaстaвнo-нaучну 

јeдиницу чинe сви нaстaвници сa пуним и не пуним рaдним врeмeнoм на Факултету. 

3.2.1.1.1 Катедре 

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног  и 

научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. 

Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује 

Наставно-научно веће Факултета. 

Катедра обавља своје активности преко већа катедре. 

На Фaкултeту пoстoјe слeдeћe кaтeдрe: 

1. Кaтeдрa зa системска истраживања безбедности и ризика, 

2. Кaтeдрa зa превентивно инжењерство, 

3. Кaтeдрa зa енергетске процесе и заштиту, 
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4. Кaтeдрa зa квалитет радне и животне средине, 

5. Кaтeдрa зa друштвени развој и хуманизацију радне и животне средине. 

Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Фaкултeтa дoнoси oдлуку o 

oснивaњу, укидaњу или спaјaњу кaтeдри као и о промени назива и састава катедре. Савет 

Факултета ову одлуку може донети ако Веће катедре у оснивању броји најмање три наставника 

који су изабрани за ужу научну област која припада тој катедри. 

Веће катедре: 

1. предлаже студијски програм наставних предмета, 

2. разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика 

рада са студентима за наставне предмете катедре, 

3. припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре, 

4. разматра рад наставника и сарадника, 

5. разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове 

за пензију, 

6. предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада, 

7. даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника, 

8. даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим 

приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника, 

9. предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника, 

10. разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и 

сарадника из наставних предмета катедре, 

11. разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника, 

12. разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској 

дисертацији, 

13. предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и 

докторске дисертације, 

14. предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне 

предмете у оквиру уже области, 

15. разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за 

побољшање успеха, 

16. прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и 

условима за напредовање, 

17. усваја извештај о раду већа катедре, 

18. обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом. 

Шефови катедри Факултет заштите на раду у Нишу изабрани за мандатни период су: 

1. проф. др Иван Крстић, шеф Кaтeдре зa системска истраживања безбедности и 

ризика, 

2. проф. др Момир Прашечевић, шеф Кaтeдре зa превентивно инжењерство, 

3. проф. др Дејан Крстић, шеф Кaтeдре зa енергетске процесе и заштиту, 

4. проф. др Татјана Голубовић, шеф квалитет радне и животне средине, 

5. проф. др Весна Милтојевић, шеф Кaтeдре зa друштвени развој и хуманизацију 

радне и животне средине. 

3.2.1.1.2 Наставне лабораторије 

Лабораторија је организациона јединица Факултета која реализује образовну, 

истраживачку и стручну делатност. 

Лабораторија реализује стручну делатност преко Центра за техничка испитивања и 

центара за трансфер технологија. 

Лабораторија обухвата материјалне и људске ресурсе. 
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Оснивање лабораторије иницира веће катедре или Наставно-научно веће. 

Лабораторија се формира на основу одговарајућег елабората. 

Руководиоца и заменика руководиоца лабораторије именује декан Факултета на предлог 

чланова лабораторије, на период од три године. 

На Факултету постоје следеће лабораторије: 

1. Лабораторија за алармне системе, 

2. Лабораторија за испитивање безбедности машина, 

3. Лабораторија за буку и вибрације, 

4. Лабораторија за испитивање хемијских параметара радне и животне средине, 

5. Лабораторија за превенцију удесних догађаја, 

6. Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха, 

7. Лабораторија за физику, 

8. Лабораторија за заштиту од пожара, 

9. Лабораторија за електромагнетна зрачења и електромагнетну компатибилност, 

10. Лабораторија за заштиту у електротехници, 

11. Лабораторија за комфор радне средине, 

12. Лабораторија за заштиту вода. 

3.2.1.2 Центар за техничка испитивања 

 

Центар за техничка испитивања је организациона јединица основана у циљу афирмације, 

заштите и комерцијализације научноистраживачког и стручног рада запослених на Факултету. 

Центар за техничка испитивања пружа услуге корисницима у области техничких 

испитивања и анализа. 

Центар за техничка испитивања састоји се од лабораторија Факултета које су 

акредитовале методе испитивања, као и лабораторија које се налазе у поступку припреме за 

акредитацију. 

Руководиоца и заменика руководиоца Центра именује декан Факултета из реда 

наставника и сарадника који припадају Центру, на предлог чланова Центра, на период од три 

године.  

Центар послује средствима која остварује из своје делатности. 

Организациона структура и руковођење, делатност, начин стицања, поступак и начин 

расподеле прихода оствареног радом Центра уређују се општим актом Факултета. 

 

 

 

3.2.1.3 Центри за трансфер технологија 

 

Центри за трансфер технологија су организационе јединице основане у циљу афирмације, 

заштите и комерцијализације научноистраживачког и стручног рада запослених на Факултету. 

Центри за трансфер технологија пружају услуге корисницима из делатности Факултета. 

Центар послује средствима која остварује из своје делатности. Радом центра управља 

руководилац центра кога именује декан Факултета, на предлог чланова центра, на период од три 

године.  

У свом раду центри за трансфер технологија могу користити ресурсе лабораторија 

Факултета, уз сагласност руководиоца лабораторије. 

Организациона структура и руковођење, делатност, начин стицања и распоређивања 

оствареног прихода и међусобни односи центара за трансфер технологија, уређују се општим 

актом Факултета. 
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На Факултету постоје следећи центри за трансфер технологија: 

1. Центар за заштиту радне и животне средине, 

2. Центар за дистрибуцију развојних стратегија, 

3. Центар за безбедност техничких система, 

4. Центар за управљање ризиком у радној и животној средини, 

5. Центар за заштиту и спасавање, 

6. Центар за развој капацитета за заштиту животне средине. 

 

3.2.1.4 Организације са статусом правног лица 

 

У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада, развоја 

научноистраживачке делатности, унапређења делатности високог образовања, унапређења 

квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки 

рад, као и стварања  материјалних услова за рад и развој, Факултет може бити оснивач или 

суоснивач научног института, иновационог центра, центра изузетних вредности и других 

организација за обављање иновационе делатности и пружање инфраструктурне подршке за развој 

иновација и комерцијализацију резултата истраживања, са статусом правног лица, у складу са 

законом. 

Одлуку о оснивању, односно учешћу у оснивању  правног лица из става 1. овог члана, 

доноси Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

3.2.1.4.1 Секретаријат 

 

У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада, развоја 

научноистраживачке делатности, унапређења делатности високог образовања, унапређења 

квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки 

Секретаријат Факултета чини ненаставно особље које обавља: управно-правне, 

финансијско-рачуноводствене, библиотечко-издавачке, информатичке, послове из домена 

система квалитета, административне, техничке и друге послове, на основу закона и општих аката 

Факултета.  

Пријем у радни однос лица из става 1. овог члана може се спровести под условом да је то 

радно место предвиђено општим актом уколико су обезбеђена средства за његово финансирање. 

Пословима Секретаријата Факултета руководи секретар Факултета. 

Секретар Факултета је лице у радном односу на Факултету које има  високо образовање 

- дипломирани правник (основне студије VII-1 степен стручне спреме), односно мастер правник 

са завршеним мастер академским студијама, радно искуство од најмање три године у раду на 

правним пословима у области високог образовања и науке, и које поседује  организаторске 

способности. 

Послови које обавља секретар Факултета утврђују се Правилником о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака на Факултету.   

За свој рад секретар Факултета одговара декану. 

3.3. Кадровска структура факултета 

Тренутно је у рaднoм oднoсу нa Фaкултeту 84 запослених.  

Нaстaвникa и сaрaдникa има 49, прeмa слeдeћoј структури: 

рeдoвних прoфeсoрa ....................................................... 18 

вaнрeдних прoфeсoрa ..................................................... 9 

дoцeнaтa .......................................................................... 11 

асистената са докторатом ................................................ 1 
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асистената ....................................................................... 10 

Запослених у ваннастави је 30, сa слeдeћoм шкoлскoм спрeмoм:  

 докторат ..........................................................................   2 

магистратура ..................................................................... 1 

 висoкo oбрaзoвaњe, VII-1 .......................................................................... 14 

више oбрaзoвaњe (ВСС), VI ............................................ 2 

вишe oбрaзoвaњe (ВКВ), V .............................................. 4 

срeдњe и основно образовање, I, II и IV ...................... 12 

 
Контакт особa: Снежана Зец, дипл. правник E-mail: snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs 

Тел: 018/529 706 

mailto:snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 

Факултет заступа и представља Декан Факултета,  

др Срђан Глишовић, ред. проф  

E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel: +381 18 529702 

 

Декану у раду помажу продекани: 

 
Продекан за наставу 

др Евица Стојиљковић, ред. проф.  

E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs  

Тел: +381 18 529703 

 
Продекан за квалитет и издавачку делатност 

др Весна Николић, ред. проф.  

E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs  

Тел: +381 18 529708 

 
Продекан за науку и сарадњу са привредом 

др Миомир Раос, ред. проф. 

E-mail: miomir.raos@znrfak.ni.ac.rs  

Тел: +381 18 529705 

 
Секретар Факултета:  

дипл. правник Снежана Зец 

E-mail: snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs  

Тел: +381 18 529706 

 

Студент продекан  

Анђела Маслаковић  

E-mail: andjela.maslakovic@znrfak.ni.ac.rs  

Тел: +381 18 529813 

 
Функција декана је утврђена Законом о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 

88/2017, 27/2018 - други закон и 73/2018), а надлежност Статутом Универзитета у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу“ број 8/2017) и Статутом Факултета, као и Законом о раду („Службени 

гласник РС“ брoj 24/2005...95/2018) и др. Подаци о надлежности Декана и које одлуке доноси, као 

и надлежност Органа управљања, наведене су у претходном поглављу Информатора o раду. 

mailto:srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:mail:%20vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs
mailto:miomir.raos@znrfak.ni.ac.rs
mailto:mail:%20snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs
mailto:andjela.maslakovic@znrfak.ni.ac.rs
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5 Опис правила у вези са јавношћу рада 

Рад Факултета ја јаван. Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и 

Статутом Факултета. Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава 

јавног информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет страници, на 

огласним таблама и сл. Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном и када се подаци 

не могу саопштавати. 

Све седнице стручних органа (Наставно-научног и Изборног већа) су јавне, као и седнице 

Савета. Заинтересована лица могу поднети захтев за присуство седници, осим ако је одлучено да 

се седница или део седнице одржи без присуства јавности. 

 
Материјали са седница Наставно научног већа и Изборног већа доступни су на сајту 

Факултета. 

 
Подаци од значаја за јавност рада Факултета: 

Адреса Факултета: улица Чарнојевића бр. 10а, Ниш Порески идентификациони број 

(ПИБ) Факултета: 100663853 Интернет адреса Факултета : www.znrfak.ni.ac.rs 

E-mail: info@znrfak.ni.ac.rs 

 
Радно време Факултета: 

Радно време запослених на Факултету дефинисано је Одлуком о радном времену, број 

01-40/13 од 24.01.2018. године. 

Распоред наставе дат је на сајту Факултета. 

 
Распоред испита за сваки испитни рок дат је на сајту Факултета. 

 
Факултет нема овлашћена лица за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. Сва 

заинтересована лица јављају се у кабинет декана Факултета, где, у зависности од предмета 

разговора, декан именује лице које ће дати званичну информацију или информацију даје лично. 

У просторијама Факултета је дозвољено аудио и видео снимање уз претходну најаву и 

договор са деканом. Допуштено је снимање зграде Факултета, активности студената као и сва 

снимања поводом организовања стручних, научних и међународних догађаја на Факултету. 

 
Врсте информација и начин чувања носача информација 

Податке у вези са одлукама које произилазе из надлежности Факултета, Планове рада, 

Извештај о раду, закључке и ставове Факултета поседује Правна служба Факултета. Ови подаци 

чувају се на Факултету у складу са правилима о канцеларијском и архивском пословању. 

Носачи информација на Факултету су: 

 предмети који се чувају у писарници, 

 архивирани предмети који се чувају у архиви, 

 записници о гласању и одлучивању на седницама органа и тела Факултета, 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/019-OT%20NASTAVA-PASS.html#NASTAVNO-NAUCNO%20VECE
http://www.znrfak.ni.ac.rs/
mailto:info@znrfak.ni.ac.rs
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/ZAKONI/Fakultet/Odluke/ODLUKA%20O%20RADNOM%20VREMENU%20-%2024-01-2018.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/RASPORED_NASTAVE/index.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/RASPORED_ISPITA/index.html
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 Планови рада и извештаји о раду Факултета који се чувају у писарници и архиви 

Факултета, 

 Публикација Факултета, 

 Webсајт Факултета http://www.znrfak.ni.ac.rs 

 
Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја, јесте информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду 

или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно 

о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Факултет је, према одредби члана 5. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, обавезан да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће 

заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, његово 

копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, 

ако такав захтев постоји. 

Тражилац може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

којим располаже Факултет, ако поднесе писмени захтев на адресу: Факултет заштите на раду у 

Нишу, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш, или електронском поштом на адресу info@znrfak.ni.ac.rs. 

Право на увид у документацију која се чува на Факултету могуће је остварити 

подношењем захтева са тачним навођењем врсте и назива документа у који се жели остварити 

непосредни увид. Ако захтев не садржи те податке, т.ј. ако није уредан, тражилац ће се поучити 

како да те недостатке отклони, односно тражиоцу ће се доставити упутство о допуни. Уколико 

тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, донеће се закључак 

о одбацивању захтева као неуредног. 

 

Одлучивање по захтеву тражиоца информације 

Према одредби члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

тражилац ће, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, бити обавештен 

о поседовању информације, ставиће му се на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно издаће му се или упутити копија тог документа. Уколико није могуће то учинити у 

наведеном року, тражилац ће се о томе обавести и одредиће се накнадни рок за поступање по 

захтеву, који не може бити дужи од 40 дана. 

Ако се, у целини или делимично, одбије захтев тражиоца да се, обавести о поседовању 

информације, да му се стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му се изда, 

односно, упути копија тог документа, донеће се решење о одбијању захтева које ће бити 

образложено. Против овог решења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни 

спор, у складу са законом. 

Ако се удовољи захтеву тражиоца информације, о томе се не доноси решење, већ само 

службенa белешкa. Одговор на захтев тражиоца информација даје декан. 

Трошкови умножавања и доставе копије траженог документа, не и самог увида, наплаћују 

се према Трошковнику који је прописан Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање 

копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", 

број 8/2006). 

http://www.znrfak.ni.ac.rs/
mailto:info@znrfak.ni.ac.rs
mailto:info@masfak.ni.ac.rs
mailto:info@masfak.ni.ac.rs
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Искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја 

Тражиоцу информације неће се омогућити остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја, у случајевима прописаним одредбама члана 9. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

Сагласно одредби члана 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, тражиоцу се неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, 

нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним 

информацијама или када се тражи превелики број информација. 

Тражиоцу информације се не мора омогућити оствaривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна (у 

земљи или на интернету), него ће се у одговору на захтев означити носач информације, где је и 

када тражена информација објављена, осим ако је то опште познато. 

Сагласно одредби члана 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, тражиоцу се неће омогућити остваривање права на слободан  приступ информацијама од 

јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право 

лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

 ако је лице на то пристало; 

 ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако 

се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с 

обзиром на функцију коју то лице врши; 

 ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 

животом, дало повода за тражење информација. 

 

Попуњен и потписан образац може се слати поштом на адресу: Факултет заштите на раду 

у Нишу, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш, или електронском поштом на адресу: info@znrfak.ni.ac.rs. 
 

Oдноси са јавношћу 

Факултет заштите на раду у Нишу одржава развијену комуникацију са окружењем и 

организује односе са јавношћу са основним циљем да институцију представи на начин који 

доприноси сарадњи и разумевању између партнера, обезбеди подршку јавности, унапреди 

пословне ефекте и гради позитивни имиџ институције у целини. Основно средство у постизању 

овог циља је - информација, она коју припрема и пласира, или она коју прима, анализира и 

користи са циљем остварења утицаја у сфери односа са јавношћу. Циљ је –  добра информисаност 

јавности и њена подршка у реализацији циљева и укупне политике Факултета заштите на раду у 

Нишу. 

Остваривање овог задатка обухвата: 

1. прикупљање и дисеминацију информација о активностима Факултета, 

2. сарадњу са медијима (локалним и републичким) путем позива, саопштења и 

информација за јавност које припрема и пласира, или на тражење новинара и других 

заинтересованих лица, 

3. организовање и одржавање конференција за новинаре, 

mailto:info@znrfak.ni.ac.rs
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4. припрему јавних наступа руководећих личности за давања интервјуа и изјава 

средствима јавног информисања, учешћа на јавним скуповима и медијским 

догађањима, 

5. праћење извештавања медија о Факултету и информисање декана, продекана и 

других лица за која су одређене информације значајне, 

6. координирање и учешће у изради репрезентационих и информативних материјала о 

Факултету (публикације о Факултету, повремених публикација...), укључујући 

мултимедијалне презентације и информативна електронска издања о Факултету, 

7. остваривање контаката са научним институцијама у земљи и  иностранству ради 

промоције, сарадње и размене искустава, 

8. остваривање контаката и сарадње са органима локалне самоуправе и републичким 

институцијама од значаја за функционисање факултетских активности, или учешћа 

Факултета у активностима локалне и шире заједнице, 

9. учешће у припреми пропагандног материјала, флајера, рекламних информација и 

спотова, као и реализацији промоција и сличних дешавања. 

Ове активности се реализују у непосредној сарадњи са деканом, продеканом, секретаром, 

Студентским парламентом и студенстским организацијама. 

У текућој школској години, као и претходних година, Факултет је имао веома живу 

сарадњу са медијима, како локалним, тако и републичким (преко дописништава у Нишу, или 

директно, преко њихових седишта у Београду).Средствима јавног информисања дато је више 

стотина информација и саопштења, реализовано више десетина интервјуа, изјава или гостовања 

у телевизијском и радио програму - првенствено декана, продекана, сарадника и гостију 

Факултета приликом одређених догађаја и пригодних дешавања. 

 

Обележавање Дана Факултета 

Дан Факултета обележава се трећег марта. Тим поводом Факултет организује низ 

манифестација: свечану седницу, доделу признања најбољим студентима факултета, доделу 

признања запосленима и истакнутим личностима из области образовања, науке и културе за 

изузетан допринос развоју Факутета, предавања и друге пригодне манифестације. 

Обележавање дана Факултета је најзначајнији догађај за Факултет, јер том приликом 

јавност упознаје са свим својим научно-истраживачким и образовним достигнућима и плановима 

за даљи рад. 

 

Информисање 

Факултет заштите на раду у Нишу има свој интернет портал (Вести) који јавности пружа 

увид у рад и активности ове високошколске установе. 

На порталу се објављују информације о организцији, структури, научној, образовној и 

међународној делатности Факултета, као и вести, најаве, обавештења, конкурси и друге 

информације битне за академску и стручну јавност и студенте. 

Факултет током године посећују многобројни гости, партнери са домаћих и страних 

универзитета и других државних, научних и образовних институција, сарадници на различитим 

пројектима, државни и локални званичници, представници значајних јавних, верских, културних 

и спортских организација и институција, студенти, пословни партнери, алумни. 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/015-VESTI.html
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
Од Факултета се најчешће траже информације у вези уписа на Факултет на све студијске 

програме које Факултет организује, режима студирања, припремне наставе за упис, висини 

школарине, условима за прелаз са друге високошколске установе, да ли је Факултет акредитован 

и сл. 

Начин тражења информација је углавном телефонски позив, или директно информисање 

у просторијама Факултета. Такође, тражени су подаци о најбољим студентима које је правно лице 

желело да награди, које је Факултет проследио. Тражени су и подаци у вези са бројем и 

структуром запослених и студената (Републички завод за статистику), који су достављени у 

траженој форми. 

Одговори на сва ова питања доступни су на сајту Факултета на следећим линковима: 

 

 О упису на основне академске студије; 

 О упису на мастер академске студије; 

 О упису на докторске академске студије; 

 О припремној настави; 

 Вести; 

 Конкурси; 

 Распоред наставе; 

 Акредитација факултета. 

 
Одговарајуће службе Факултета пружају одговоре на питања, а начини тражења 

информација су углавном путем телефонског позива или информисање у просторијама 

Факултета. 

 

УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНЕТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 
Издавање потврда 

На Факултету заштите на раду у Нишу се на захтев заинтересованих лица издају потврде 

у вези са правима која се могу остварити на основу статуса које је заинтересовано лице стекло на 

Факултету. 

Захтеви за издавање ових потврда не изискују посебну правну форму и могу се поднети 

Секретару Факултета и Студентској служби. 

 

Издавање уверења 

На Машинском факултету у Нишу се на захтев заинтересованих лица издају уверења у 

вези са правима која се могу остварити на основу статуса које је заинтересовано лице стекло на 

Факултету. 

Захтеви за издавање већине ових уверења не изискују посебну правну форму и могу се 

поднети Секретару Факултета и Студентској служби, док је за уверења попут оних за 

веродостојност потписа на дипломама неопходан званичан допис Факултету. Обрасце уверења за 

стипендију и кредит студенти преузимају са Универзитета, а за студентски дом из Студентског 

центра. 

Све накнаде које факултет пржа из образовних делатности налазе се у Обавештењу о 

висини накнада за услуге из образовне делатности за основне студије, основне и мастер академске 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/
https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/
https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/
https://www.znrfak.ni.ac.rs/upis/
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/015-VESTI.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/014-05-OTDOC-Konkursi.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/RASPORED_NASTAVE/index.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/001-03-01-Dozvola%20i%20uverenja.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/CENOVNIK/2018-19/Cenovnik%20za%20OS,%20OAS%20i%20MAS%202018.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/CENOVNIK/2018-19/Cenovnik%20za%20OS,%20OAS%20i%20MAS%202018.pdf
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студије на Факултету заштите на раду у Нишу и Обавештење о висини накнада за услуге из 

образовне делатности за докторске академске студина на Факултету заштите на раду у Нишу. 

 

Накнада трошкова за стицање научно-истраживачког звања 

Накнада се наплаћује према следећем ценовнику:  

 Истраживач приправник ...................... 25.000 динара 

Истраживач сарадник............................ 35.000 динара 

Научни сарадник ................................... 40.000 динара 

Виши научни сарадник ......................... 50.000 динара 

Научни саветник .................................... 60.000 динара 

 

Лица којима Факултет издаје високошколске исправе плаћају републичку 

административну таксу у складу са важећим Законом о републичким административним таксама. 

 
Контакт особa: 

Снежана Зец, дипл. правник, секретар Факултета 

Тел: +381 18 529706 

E-mail: snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs 

 

Милан Савић, дипл. инж. знр., руководилац службе за студије и студентска питања 

Тел: +381 18 529710 

E-mail: milan.savic@znrfak.ni.ac.rs 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/CENOVNIK/2018-19/Cenovnik%20za%20OS,%20OAS%20i%20MAS%202018.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/CENOVNIK/2018-19/Cenovnik%20DAS%202018.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/CENOVNIK/2018-19/Cenovnik%20DAS%202018.pdf
mailto::%20snezana.zec@znrfak.ni.ac.rs
mailto::%20milan.savic@znrfak.ni.ac.rs


27 
 

7 ОПИСИ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

Факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне 

делатности односно у области високог образовања за сва три нивоа студија и у складу са дозволом 

за рад. У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научноистраживачку, 

експертско-консултантску и издавачку делатност, обавља и друге послове којима се 

комерцијализују резултати научног и истраживачког рада. Факултет реализује програме 

образовања континуиране едукације, као и друге програме стручног усавршавања. 

Основна делатност Факултета је Високо образовање, шифра делатности: 85.42 

 
- Основне академске студије 

- Мастер академске студије 

- Докторске академске студије 

 
Факултет је регистрован и за следеће делатности: 

 
Остало образовање - шифра - 85.59; 

Помоћне образовне делатности -шифра -85.60; 

Истраживање и експериментални развој природним и техничко-технолошким наукама -

шифра -72.1; 

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама - шифра 

– 72.19; 

Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама -шифра -72.2;  

Остале стручне, научне и техничке делатности -шифра -74.9;  

Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање -шифра -71.1; 

Инжењерске делатности и техничко саветовање -шифра -71.12;  

Техничко испитивање и анализе -шифра -71.2; 

Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности -шифра -62.0; 

Рачунарско програмирање -шифра -62.01; 

Консултативне делатности у области информационе технологије -шифра -62.02;  

Остале услуге информационе технологије -шифра -62.09; 

Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности -шифра -58.1;  

Издавање књита -шифра -58.11; 

Издавање часописа и периодичних издавања -шифра -58.14; 

Остала издавачка делатност -шифра -58.19;  

Издавање осталих софтвера -шифра -58.29; 

Организовање састанака и сајмова -шифра -82.30;  

Делатности библиотека и архива -шифра -91.01;  

 
Фaкултeт мoжe и бeз уписa у судски рeгистaр oбaвљaти и другe дeлaтнoсти у мaњeм 

обиму aкo служe унaпрeђeњу рeгистровaнe дeлaтнoсти и доприносе бољем искoришћавању 

прoстoрних и кaдрoвских кaпaцитeтa и oпрeмe. 
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

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

закона: 

- Републике Србије, 

- Универзитета у Нишу, 

- Факултета заштите на раду у Нишу. 

 
1. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/17); 

2. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06, 

испр. 18/10 ); 

3. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10); 

4. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 

72/09); 

5. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11) 

6. Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у следећем 

поглављу. 

Факултет сваке године израђује план рада за наредну годину и припрема извештај о раду 

за протеклу годину, што се може видети на сајту Факултета. 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/ZAKONI/Republika%20Srbija/Zakoni%20-%202020/Zakon%20o%20visokom%20obrazovanju.pdf
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9. Прописи које Факултет заштите на раду у Нишу примењује у 

обављању својих надлежности Акти  

- Правна акта Републике Србије, 

- Правна акта Универзитета у Нишу, 

- Правна акта Факултета заштите на раду у Нишу. 

 

 

10 УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

ЛИЦИМА 

Факултет заштите на раду у Нишу организује академске студије на три нивоa.

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-06-ZAKONI_Republika.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-07-ZAKONI_Univerzitet.html
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-08-ZAKONI_Fakultet.html
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Нивои студија 

На Факултету заштите на раду у Нишу реализују се студије првог, другог и трећег 
степена.

Студије првог степена – основне академске студије 

Основне академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу трају четири године и 

вреде 240 ЕСПБ бодова на студијским програмима: Заштита на раду, Заштита животне средине и 

Заштита од пожара. 

На студије првог степена кандидат се може уписати под условима, на начин и по поступку 

утврђеном Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу, број 6/07") и Прaвилником o измeнaмa прaвилникa o упису 

студeнaтa нa студиjскe прoгрaмe Унивeрзитeтa у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, број 4/11), 

општим актом факултета и конкурсом за упис на студијске програме. 

У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно 

Факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању 

стечено у гимназији или одговарајућој средњој стручној школи. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном 

испиту. 

На основу броја бодова које кандидати остваре по основу успеха у средњој школи и 

пријемног испита, Факултет утврђује јединствену ранг листу. 

Упис се организује крајем јуна, почетком јула месеца, а уколико Факултет тада не попуни 

прописани број уписује студенте крајем јула и у септембарском уписном року. 

 

Студије другог степена – мастер академске студије 

Мастер академске студије на Факултету заштите на раду у Нишу трају једну годину и 

вреде 60 ЕСПБ бодова. Кандидати се могу уписати на следеће студијске програме: 

 Инжењерство заштите на раду, 

 Инжењерство заштите животне средине, 

 Инжењерство заштите од пожара, 

 Управљање ванредним ситуацијама, 

 Менаџмент заштите животне средине. 

На студије другог степена кандидат се може уписати под условима, на начин и по 

поступку утврђеном Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу 

(«Гласник Универзитета у Нишу», број 6/07), општим актом Факултета и конкурсом за упис на 

студијске програме. 

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 

одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши најмање 

240 ЕСПБ бодова. 

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на 

основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним 

студијама. 

http://www.ni.ac.rs/finish/43-broj-6-od-02102007-god/137-pravilnik-o-upisu-studenata-na-studijske-programe-univerziteta-u-nisu.html
http://www.ni.ac.rs/viewcategory/94-broj-4-od-06122011-god.html
http://www.ni.ac.rs/viewcategory/94-broj-4-od-06122011-god.html
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Студије трећег степена – докторске академске студије 

Докторске студије имају 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 

најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама. Кандидати 

се могу уписати на два студијска програма: 

 Инжењерство заштите на раду и 

 Инжењерство заштите животне средине. 

На студије трећег степена кандидат се може уписати под условима, на начин и по 

поступку утврђеним Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу, број 6/07"), општим актом Факултета и конкурсом за упис на 

студијске програме. 

На студијске програме у прву годину доктрских академских студија могу се уписати лица 

која имају завршене одговарајуће или сродне: 

 Основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са 

најмање 300 ЕСПБ бодова и укупну просечну оцену од најмање 8 (осам) на 

основним академским и мастер академским студијама, односно на интегрисаним 

академским студијама, или 

 Студије за стицање VII-1 степена стручне спреме, са просечном оценом од намање 

8 (осам), 

 Основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са 

најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове из научне области докторских 

студија, или 

 Студије за стицање VII-1 степена стручне спреме и објављене научне радове из 

научне области докторских студија.  

Докторске студије могу да упишу и лица која имају академски назив магистра наука из 

одговарајуће или сродне научне области уколико нису пријавила докторску дисертацију под 

истим условима као и лица из претходног става. 

Као одговарајућа научна област за упис на студијске програме докторских студија, 

сматра се научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 

Сродне научне области за упис на студијске програме докторских студија су научне 

области: 

 у образовном пољу Техничко-технолошких наука; 

 у образовном пољу Природно-математичких наука, и то: 

 физичке науке, 

 хемијске науке, 

 физичко-хемијске науке и 

 рачунарске науке. 

Сродне научне области за упис на студијски програм докторских студија Инжењерство 

заштите животне средије су, поред научних области у претходном ставу, и научне области из 

образовног поља Природно-математичких наука и то: 

 науке о заштити животне средине и  

 биолошке науке. 

Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област, рангирање 

кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су у Правилнику о доктоским 

академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу (број 03-299/3 од 16.10.2019. 

године). 

 
 

 

 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/ZAKONI/Fakultet/Pravilnici/Pravilnik%20DAS.KONACAN%2016.10.2019rtf.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/ZAKONI/Fakultet/Pravilnici/Pravilnik%20DAS.KONACAN%2016.10.2019rtf.pdf
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Акредитација 

 
Факултет заштите на раду у Нишу је акредитован као високошколска установа (Уверење 

о акредитацији бр. 612-00-00118/5/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Факултет заштите на раду у Нишу је акредитован за обављање научноистраживачке 

делатности у области техничко-технолошких наука – инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду (Одлука број 660-01-00008/17 од 10.03.2020. године). Факулте заштите на раду у 

Нишу се активно укључује у међународне и домаће истраживачке и научне пројекте, а у већини 

области се остварују значајни међународно признати резултати. 

Студијски програм Заштита на раду - основне академске студије акредитован је за 120 

студената уписаних у прву годину студија у седишту установе (Уверење о акредитацији бр. 612-

00-00125/4/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Заштита животне средине - основне академске студије акредитован је 

за 120 студената уписаних у прву годину студија у седишту установе (Уверење о акредитацији 

бр. 612-00-00117/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Заштита од пожара - основне академске студије акредитован је за 60 

студента уписана у прву годину студија у седишту установе (Уверење о акредитацији бр. 612-00-

00124/5/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Инжењерство заштите на раду - мастер академске студије 

акредитован је за 32 студента уписана  у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-00123/5/2020- 03 од 108.05.2021. године). 

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине - мастер академске студије 

акредитован је за 32 студента уписана  у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-00121/5/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Инжењерство заштите од пожара - мастер академске студије 

акредитован је за 32 студента уписана у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-00120/5/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Управљање ванредним ситуацијама - мастер академске студије 

акредитован је за 32 студента уписана у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-00122/5/2020-03 од 18.05.2021. године). 

Студијски програм Менаџмент заштите животне средине - мастер академске студије 

акредитован је за 25 студента уписана у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-00119/5/2020-03 од 05.03.2021. године). 

Студијски програм Инжењерство заштите на раду - докторске академске студије 

акредитован је за 10 студената уписаних у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 

акредитацији бр. 612-00-01148/2017-06 од 15.09.2017. године). 

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине - докторске академске студије 
акредитован је за 10 студената уписаних у прву годину студија у седишту установе (Уверење о 
акредитацији бр. 612-00-01148/2017-06 од 15.09.2017. године). 

 
Контакт особа: 

Проф. др Срђан Глишовић, декан Тел: 529-702 

E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/USTANOVA/2021-18-05%20-%20Ustanova.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/USTANOVA/2021-18-05%20-%20Ustanova.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJA_NIR_2020/FZNR_ODLUKA_10-03-2020.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZOP.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/OAS%204-1/2021-18-05-OAS%20ZOP.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZOP.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20IZOP.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20UVS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20UVS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20MZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJE/MASTER/2021-18-05-MAS%20MZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJA%20DAS%202017/akreditacija%20doktorske%20IZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJA%20DAS%202017/akreditacija%20doktorske%20IZNR.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJA%20DAS%202017/akreditacija%20doktorske%20IZZS.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/002-SISTEM-KVALITETA/AKREDITACIJA%20DAS%202017/akreditacija%20doktorske%20IZZS.pdf
mailto:srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs
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Број студената у школској 2022/2023. години по нивоима студија и годинама студија 

 

 

 

 

Напомена: 

*Број студената обухвата и студенте који су се уписали у првом конкурсном року школске 2022/2023. године. Упис у  

другом конкурсном року биће реализован у наредном периоду. 

**Приказани број студената се односи на школску 2021/2021. године. Упис у  више године докторских академских 

студија биће реализован у наредном периоду. 

 
 
 

Студијски програми 
Година студија 

прва друга трећа четврта 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

акредитација 2021. 

Заштита на раду 86 67 46 - 

Заштита жив. средине 33 21 15 - 

Заштита од пожара 11 9 - - 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

акредитација 2014. 

Заштита на раду - 2 18 191 

Заштита жив. средине - 3 7 129 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

акредитација 2021.* 

Инжењерство заштите на раду 14 - - - 

Инжењерство заштите животне средине 8 - - - 

Инжењерство заштите од пожара 24 - - - 

Управљање ванредним ситуацијама 31 - - - 

Менаџмент заштите животне средине 16 - - - 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

акредитација 2014. 

Инжењерство заштите на раду 6 - - - 

Инжењерство заштите животне средине 1 - - - 

Инжењерство заштите од пожара 5 - - - 

Управљање ванредним ситуацијама 6 - - - 

Управљање комуналним системом 1 - - - 

Управљање заштите животне средине - - - - 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ** 

Инжењерство заштите на раду 1 3 8 - 

Инжењерство заштите животне средине 3 2 21 - 
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11 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Пружање услуга високог образовања (академске студије): 

 
1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога квота, припрема текста конкурса и 

објављивање); 

2. Организовање пријемног испита; 

3. Израда радног календара; 

4. Израда распореда наставе; 

5. Израда распореда испита по студијским групама и нивоима студија; 

6. Извођење наставе (предавања, вежбе, консултације); 

7. Стручна пракса; 

8. Организација испита (усменог, писменог, практичног); 

9. Електронска пријава испита; 

10. Студентски веб сервис; 

11. Израда и одбрана завршних радова; 

12. Израда и одбрана семинарских теза; 

13. Израда и одбрана докторских дисертација; 

14. Пружање административних услуга корисницима; 

14.1. Упис године; 

14.2. Издавање уверења о статусу студента; 

14.3. Издавање уверења о положеним испитима; 

14.4. Издавање уверења о дипломирању; 

14.5. Издавање индекса, дупликата индекса; 

14.6. Издавање диплома, додатака диплома и дупликата; 

14.7. Пружање административних услуге у вези са конкурсом за студентским смештајем 

и студентским кредитима и стипендијама; 

15. Пружање услуга истраживања; 

15.1. Планирање истраживања; 

15.2. Израда пројеката; 

16. Организовање стручног усавршавања; 

16.1. Планирање семинара, курсева и тренинга; 

16.2. Извођење семинара, курсева и тренинга; 

16.3. Издавање сертификата о стручном усавршавању; 

17. Пружање посебних интелектуалних услуга; 

17.1. Услуге рецензије; 

17.2. Услуге експертизе; 

17.3. Услуге консалтинга; 

18. Пружање услуге библиотеке; 

18.1. Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван ње; 

18.2. Коришћење библиотечког простора-учионице; 

18.3. Коришћење електронског каталога библиотеке за претраживања каталога; 

18.4. Коришћење КОБСОН сервиса и услуга приступа електронским базама часописа; 

18.5. Библиотечка размена књига; 

19. Издавачка делатност; 

19.1. Издавање наставне литературе; 

19.2. Издавање часописа (Архив за фармацију). 
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Пружање стручних услуга: 

 
Процедура пружања стручне услуге: 

Заинтересовани за остваривањем сарадње са Факултетом се у организационој јединици 

Факултета заштите на раду у Нишу информишу о документацији коју морају поднети, а која се 

иницира захтевом за остваривањем сарадње. Након добијања ових информација, заинтересовани 

достављају тражену документацију. Декан Факултета, или надлежни продекан, након разматрања 

поднете документације даје сагласност за остваривањем пословно-техничке сарадње са 

конкретним правним лицем са којим се потписује уговор. Након завођења, уговори се достављају 

декану на потписивање, а након тога и другој уговорној страни на потписивање. Након 

дистрибуције уговора, друга уговорна страна доставља захтев за обављање услуге, неопходну 

документацију, узорке и др. Све услуге које Факултет пружа су наведене на интернет страници 

Факултета. 
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12 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Факултет заштите на раду јe oбрaзoвнa и нaучнo-истрaживaчкa институцијa, кoјa свoјим 

нaучним пoтeнцијaлoм дoпринoси рaзвoју и трaнсфeру нових тeхнoлoгијa, нeгoвaњу тeхничкe 

културe, ствaрaњу и oцeни нaучних рeзултaтa, oбрaзoвaњу млaдих људи, па тимe дoпринoси и 

рaзвoју Рeпубликe Србије и друштвa у цeлини.  Факултет заштите на раду у Нишу има једно од  

мeста у прoцeсу развоја домаће привреде, јeр школују висококвалификовани стручни кадар у 

области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине. 

Oргaнизација у дoмeну нaучнo-истрaживaчкoг рaдa и сaрaдњe сa приврeдoм пoстaвљeна јe тaкo 

дa сe кaтeдрe фaкултeтa, пoрeд учeствoвaњa у oргaнизaцији нaстaвнoг прoцeсa, бaвe и oснoвним 

нaучним истрaживaњимa, a дa сe стрaтeшкa, инoвaциона истрaживaњa, кao и дeлaтнoсти кoјe 

прoизилaзe из нeпoсрeднe сaрaдњe сa приврeдoм, oдвијaју прeкo Центра за техничка испитивања 

и Центара за трансфер технологија. Дeкaнaт дaјe oвaквoј oргaнизaцији пoтрeбну eфикaснoст у 

рeaлизaцији утврђeних плaнoвa, a истoврeмeнo oмoгућава и мeђусoбну интeрaкцију. Oвaкaв 

кoнцeпт омогућава дa сe у прoцeс нaучнo-истрaживaчкoг рaдa укључe сви нaстaвници и 

сaрaдници фaкултeтa, oдгoвaрaјући дeo вaннaстaвнoг oсoбљa, стипендисти, студенти докторских 

студија као и дeo студeнaтa зaвршних гoдинa. У oквиру пoлитикe кoју фaкултeт вoди у oвoј 

oблaсти јe и oдгoвaрaјућa сaрaдњa, oднoснo зaјeднички рaд сa другим тeхничкo-тeхнoлoшким 

фaкултeтимa, као и oдгoвaрaјућим нaучнo-истрaживaчким oргaнизaцијaмa, кaкo у зeмљи тaкo и у 

инoстрaнству. 

Научно-истраживачка делатност на Факултету прилагођена је тренутном стању у 

привреди и друштву. Треба очекивати пораст средстава за подстицање научно-истраживачког 

рада у наредном периоду. 

 
Часописи и научно-стручни скупови 

Нaучнo-стручни рaд нaстaвникa и сaрaдникa, индивидуaлни и тимски, је прeзeнтован 

нaучнo-стручнoј јaвнoсти прeкo дoмaћих и инoстрaних чaсoписa, кao и учeствoвaњeм нa нaучнo-

стручним скупoвимa у зeмљи и свeту. Посебна пажња била је усмерена ка објављивању радова 

наставника и асистената Факултета у часописима са SCI и SCIe листе, као и учешћу на 

међународним научним скуповима, у циљу повећања појединачних категорија свих истраживача 

на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно повећања рејтинга 

сваког пројекта као и истраживача понаособ, а тиме и факултета у целини. 

 

Факултет заштите на раду у Нишу је, у току 2022. године, организатор или суорганизатор 

следећих научних скупова: 

 

 27th International Conference “Noise & Vibration”, October, 20-21, 2022. 

 19th International Conference “Man and Working Environment”, Occupational and 

Environmental Safety Engineering & Management (OESEM),  November, 24-25, 2022, online. 

 
Издавачка делатност 

 
Факултет је учествовао у финансирању свих штампаних уџбеника, монографија, 

практикума и збирки задатака, чији је издавач Факултет заштите на раду у Нишу, у складу са 

општим актима и финансијским могућностима Факултета. 

Факултет издаје два часописа: 

 Safety Engineering, 
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 Facta Universitatis. 

 

 

 
Контакт особа: 

Проф. др Весна Николић, продекан за квалитет и издавачку делатност 

Тел: 018/529 708 

E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 

mailto:mail:%20vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs


 

13 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Материјална средства неопходна за рад, Факултет остварује из буџета Републике Србије, 

из сопствених прихода, по основи спонзорстава и донација. Буџетска средства се остварују по 

основу образовне и научно-истраживачке делатности Факултета. Сопствена средства Факултет 

остварује на основу активности и услуга које пружа и то: накнаде трошкова за самофинансирајуће 

студенте, од организације курсева, по основи пружања стручних услуга трећим лицима – анализе 

и мишљења. Одређени део средстава се остварује и од спонзорстава и донација. 

 
 

13.1. Финансијски план за 2022. годину 
 

13.2. иланс прихода и расхода за 2021. годину 

Период 1.1. – 31.12.2021. године (у хиљадама динара) 
 
Образац 2 

 02253  42500 13700   

Врста 

посла 

Јединствени број 

КБС 

 
Седиште УТ 

Надлежни 

директни 

  

 

 
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU NIŠ 

 
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
СЕДИШТЕ: NIŠ МАТИЧНИ БРОЈ: 07226063 

 
ПИБ: 100663853 

 
НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године 

 

(У хиљадама динара) 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2001 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 
201.054 210.825 

2002 700000 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 

2099 + 2103) 
201.054 210.825 

2003 710000 
ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 

2040) 

  

2004 711000 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 

  

2005 711100 
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка 

лица 

  

2006 711200 
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и 

друга правна лица 

  

2007 711300 
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу 

разврстати између физичких и правних лица 

  

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)   

2009 712100 Порез на фонд зарада   

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)   

2011 713100 Периодични порези на непокретности   

2012 713200 Периодични порези на нето имовину   

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/001-O-FAKULTETU/FINANSIJSKI%20PLANOVI%20I%20IZVESTAJI/2020-21/FP%202022.pdf
http://zr.trezor.gov.rs/report/GFI-2021-02253-1/forms?formId=120386


 

1 2 3 4 5 

2015 713500 Други једнократни порези на имовину   

2016 713600 Други периодични порези на имовину   

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)   

2018 714100 Општи порези на добра и услуге   

2019 714300 Добит фискалних монопола   

2020 714400 Порези на појединачне услуге   

2021 714500 
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се 

добра употребљавају или делатности обављају 

  

2022 714600 Други порези на добра и услуге   

2023 715000 
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И 

ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) 

  

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине   

2025 715200 Порези на извоз   

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола   

2027 715400 
Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног 

курса 

  

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза   

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције   

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)   

2031 716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 

  

2032 716200 
Други порези које плаћају остала лица или који се не могу 

идентификовати 

  

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)   

2034 717100 Акцизе на деривате нафте   

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине   

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића   

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића   

2038 717500 Акциза на кафу   

2039 717600 Друге акцизе   

 
2040 

 
719000 

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И 

ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ 

ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 

  

2041 719100 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких 

лица 

  

2042 719200 
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа 

и осталих правних лица 

  

2043 719300 
Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив 

између физичких и правних лица 

  

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину   

2045 719500 
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и 

предузетници 

  

2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица   

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)   

2048 721000 
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 

2052) 

  

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених   

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца   

2051 721300 
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 

самосталну делатност и незапослених лица 

  

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати   

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)   

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника   

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца   

2056 722300 Импутирани социјални доприноси   

2057 730000 
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 

2066) 

  

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)   

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава   

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава   

2061 732000 
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) 

  

2062 732100 Текуће донације од међународних организација   

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација   

2064 732300 Текуће помоћи од ЕУ   

2065 732400 Капиталне помоћи од ЕУ   

2066 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)   



 

2067 733100 Текући трансфери од других нивоа власти   

2068 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти   

2069 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) 34.083 35.443 

2070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)   

2071 741100 Камате   

2072 741200 Дивиденде   

2073 741300 Повлачење прихода од квази корпорација   

2074 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања   

2075 741500 Закуп непроизведене имовине   

2076 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима   

2077 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 

2081) 
34.063 35.418 

2078 742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 
26.988 28.364 

2079 742200 Таксе и накнаде   

2080 742300 
Споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице 
7.075 7.054 

2081 742400 Импутиране продаје добара и услуга   

2082 743000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 

(од 2083 до 2088) 

  

2083 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела   

2084 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе   

2085 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје   

2086 743400 Приходи од пенала   

2087 743500 Приходи од одузете имовинске користи   

2088 743900 
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске 

користи 

  

2089 744000 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091) 
20 25 

2090 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 20 25 

2091 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица   

2092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)   

2093 745100 Мешовити и неодређени приходи   

2094 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА (2095 + 2097) 

  

2095 771000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА (2096) 

  

2096 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

2097 772000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) 

  

2098 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године 

  

2099 780000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ (2100) 

  

2100 781000 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА 

ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) 

  

2101 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу   

2102 781300 
Трансфери између организација обавезног социјалног 

осигурања 

  

2103 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) 166.971 175.382 

2104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) 166.971 175.382 

2105 791100 Приходи из буџета 166.971 175.382 

2106 800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) 

  

2107 810000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

(2108 + 2110 + 2112) 

  

2108 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)   

2109 811100 Примања од продаје непокретности   

2110 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)   

2111 812100 Примања од продаје покретне имовине   

2112 813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА (2113) 

  

2113 813100 Примања од продаје осталих основних средстава   

2114 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)   

2115 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)   

2116 821100 Примања од продаје робних резерви   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 



 

1 2 3 4 5 

2117 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)   

2118 822100 Примања од продаје залиха производње   

2119 823000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

(2120) 

  

2120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају   

2121 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)   

2122 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)   

2123 831100 Примања од продаје драгоцености   

2124 840000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 

2127 + 2129) 

  

2125 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)   

2126 841100 Примања од продаје земљишта   

2127 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2128 842100 Примања од продаје подземних блага   

2129 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)   

2130 843100 Примања од продаје шума и вода   

2131 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (2132 + 2300) 
200.650 205.830 

2132 400000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 

2252 + 2268 + 2283) 
199.177 204.496 

2133 410000 
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 

2147 + 2149 + 2151 + 2153) 
168.130 172.120 

2134 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

(2135) 
140.095 144.300 

2135 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 140.095 144.300 

2136 412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

(од 2137 до 2139) 
25.108 25.607 

2137 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17.893 18.170 

2138 412200 Допринос за здравствено осигурање 7.215 7.437 

2139 412300 Допринос за незапосленост   

2140 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) 165 198 

2141 413100 Накнаде у натури 165 198 

2142 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 1.028 93 

2143 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова 
45 5 

2144 414200 Расходи за образовање деце запослених   

2145 414300 Отпремнине и помоћи 983 88 

2146 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи запосленом 

  

2147 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 1.280 1.411 

2148 415100 Накнаде трошкова за запослене 1.280 1.411 

2149 416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ (2150) 
454 511 

2150 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 454 511 

2151 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)   

2152 417100 Посланички додатак   

2153 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)   

2154 418100 Судијски додатак   

2155 420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) 
31.027 32.330 

2156 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 6.539 6.501 

2157 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 197 205 

2158 421200 Енергетске услуге 4.890 4.844 

2159 421300 Комуналне услуге 635 672 

2160 421400 Услуге комуникација 514 509 

2161 421500 Трошкови осигурања 236 220 

2162 421600 Закуп имовине и опреме 67 51 

2163 421900 Остали трошкови   

2164 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 515 1.439 

2165 422100 Трошкови службених путовања у земљи 486 832 

2166 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 29 88 

2167 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада   

2168 422400 Трошкови путовања ученика  519 



 

2169 422900 Остали трошкови транспорта   

2170 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 5.059 3.262 

2171 423100 Административне услуге 3.166 860 

2172 423200 Компјутерске услуге 138 139 

2173 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 223 450 

2174 423400 Услуге информисања 608 668 

2175 423500 Стручне услуге 234 517 

2176 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 88 133 

2177 423700 Репрезентација 105 80 

2178 423900 Остале опште услуге 497 415 

2179 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 17.167 18.726 

2180 424100 Пољопривредне услуге   

2181 424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.951 1.472 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2182 424300 Медицинске услуге   

2183 424400 Услуге одржавања аутопутева   

2184 424500 
Услуге одржавања националних паркова и природних 

површина 

  

2185 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 10.660 12.197 

2186 424900 Остале специјализоване услуге 4.556 5.057 

2187 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И 

МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) 
679 1.117 

2188 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 141 420 

2189 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 538 697 

2190 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 1.068 1.285 

2191 426100 Административни материјал 153 176 

2192 426200 Материјали за пољопривреду   

2193 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 229 243 

2194 426400 Материјали за саобраћај 98 190 

2195 426500 Материјали за очување животне средине и науку   

2196 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 76 136 

2197 426700 Медицински и лабораторијски материјали   

2198 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 180 275 

2199 426900 Материјали за посебне намене 332 265 

2200 430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 

(2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213) 

  

2201 431000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 

2204) 

  

2202 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx објеката   

2203 431200 Амортизација опреме   

2204 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме   

2205 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)   

2206 432100 Амортизација култивисане опреме   

2207 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)   

2208 433100 Употреба драгоцености   

2209 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)   

2210 434100 Употребa земљишта   

2211 434200 Употреба подземног блага   

2212 434300 Употреба шума и вода   

2213 435000 
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 

2214) 

  

2214 435100 Амортизација нематеријалне имовине   

2215 440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) 

  

2216 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)   

2217 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности   

2218 441200 Отплата камата осталим нивоима власти   

2219 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама   

2220 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама   

2221 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима   

2222 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи   

2223 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате   

2224 441800 Отплата камата на домаће менице   

2225 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима   



 

2226 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)   

2227 442100 
Отплата камата на хартије од вредности емитоване на 

иностраном финансијском тржишту 

  

2228 442200 Отплата камата страним владама   

2229 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама   

2230 442400 Отплата камата страним пословним банкама   

2231 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима   

2232 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате   

2233 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)   

2234 443100 Отплата камата по гаранцијама   

2235 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)   

2236 444100 Негативне курсне разлике   

2237 444200 Казне за кашњење   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2238 444300 Остали пратећи трошкови задуживања   

2239 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)   

2240 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) 

  

2241 451100 
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

  

2242 451200 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 

  

2243 452000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245) 

  

2244 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама   

2245 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама   

2246 453000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248) 

  

2247 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама   

2248 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама   

2249 454000 
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

(2250 + 2251) 

  

2250 454100 Текуће субвенције приватним предузећима   

2251 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима   

2252 460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) 

  

2253 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)   

2254 461100 Текуће донације страним владама   

2255 461200 Капиталне донације страним владама   

2256 462000 
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(2257 + 2258) 

  

2257 462100 Текуће дотације међународним организацијама   

2258 462200 Капиталне дотације међународним организацијама   

2259 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

(2260 + 2261) 

  

2260 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти   

2261 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти   

2262 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) 

  

2263 464100 
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 

  

2264 464200 
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 

  

2265 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)   

2266 465100 Остале текуће дотације и трансфери   

2267 465200 Остале капиталне дотације и трансфери   

2268 470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

(2269 + 2273) 

  

 
2269 

 
471000 

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) 

  

2270 471100 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

домаћинствима 

  

2271 471200 
Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

пружаоцима услуга 

  



 

2272 471900 
Трансфери другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања за доприносе за осигурање 

  

2273 472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 

2274 до 2282) 

  

2274 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности   

2275 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство   

2276 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу   

2277 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености   

2278 472500 Старосне и породичне пензије из буџета   

2279 472600 Накнаде из буџета у случају смрти   

2280 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт   

2281 472800 Накнаде из буџета за становање и живот   

2282 472900 Остале накнаде из буџета   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2283 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 

2298) 
20 46 

2284 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

(2285 + 2286) 

  

2285 481100 
Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 

  

2286 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама   

2287 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И 

КАМАТЕ (од 2288 до 2290) 
20 46 

2288 482100 Остали порези 13 17 

2289 482200 Обавезне таксе 7 29 

2290 482300 Новчане казне, пенали и камате   

2291 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 

(2292) 

  

2292 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   

 
2293 

 
484000 

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) 

  

2294 484100 
Накнада штете за повреде или штету услед елементарних 

непогода 

  

2295 484200 Накнада штете од дивљачи   

2296 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ 

ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) 

  

2297 485100 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 

  

 
2298 

 
489000 

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПЛАНА (2299) 

  

2299 489100 
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију 

националног инвестиционог плана 

  

2300 500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 

+ 2332 + 2335 + 2343) 
1.473 1.334 

2301 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) 1.473 1.334 

2302 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 266  

2303 511100 Куповина зграда и објеката   

2304 511200 Изградња зграда и објеката   

2305 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 266  

2306 511400 Пројектно планирање   

2307 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 1.207 1.334 

2308 512100 Опрема за саобраћај   

2309 512200 Административна опрема 880 797 

2310 512300 Опрема за пољопривреду   

2311 512400 Опрема за заштиту животне средине   

2312 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 327 303 

2313 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт  234 

2314 512700 Опрема за војску   

2315 512800 Опрема за јавну безбедност   

2316 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема 

  

2317 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)   

2318 513100 Остале некретнине и опрема   

2319 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)   



 

2320 514100 Култивисана имовина   

2321 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)   

2322 515100 Нематеријална имовина   

2323 520000 ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)   

2324 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)   

2325 521100 Робне резерве   

2326 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)   

2327 522100 Залихе материјала   

2328 522200 Залихе недовршене производње   

2329 522300 Залихе готових производа   

2330 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)   

2331 523100 Залихе робе за даљу продају   

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 5 

2332 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)   

2333 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)   

2334 531100 Драгоцености   

2335 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)   

2336 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2337)   

2337 541100 Земљиште   

2338 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2339)   

2339 542100 Копови   

2340 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)   

2341 543100 Шуме   

2342 543200 Воде   

 
2343 

 
550000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА 

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) 

  

 
2344 

 
551000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА 

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) 

  

2345 551100 
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за 

реализацију националног инвестиционог плана 

  

2346  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) 404 4.995 

2347  Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)   

2348 
 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА 

И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) 

  

 
2349 

 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године 

  

2350 
 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за 

набавку нефинансијске имовине 

  

2351 
 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

  

2352 
 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита 

  

2353 
 Износ приватизационих примања и примања од отплате датих 

кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

  

2354 
 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) 

  

2355 
 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 

  

2356 
 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 

  

2357 321121 
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 

2348 - 2347 - 2354) > 0 
404 4.995 

2358 321122 
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 

2354 - 2346 - 2348) > 0 

  

2359 
 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА 

ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) 
404 4.995 

2360 
 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну 

годину 

  

2361 
 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у 

наредну годину 
404 4.995 

 

Датум 23.02.2022. године Лице одоговорно за попуњавање обрасца Наредбодавац 

 



 

 
 

14 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

 

План   јавних набавки за 2022. годину 

План набавки за 2022. годину које не подлежу примени закона 

 

15 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

Факултет не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање 

информатора о раду државних органа („Службени гласник РС" бр. 68/10). 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/013-OGLASENI-DOKUMENTI/2022-JAVNE%20NABAVKE/Plan%20JN%202022.pdf
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/013-OGLASENI-DOKUMENTI/2022-JAVNE%20NABAVKE/Plan%20nabavki%20koje%20ne%20podl%C5%BEu%20primeni%20zakona%202022.pdf


 

16 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

Обрачун зарада за запослене Факултета врши се у складу са Уредбом и нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета 

(„Службени гласник РС“ бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007) за наставно особље 

и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС“ бр 44/2001, 15/2002, 79/2009) за ненаставно особље који садрже елементе 

сложености и услова рада. 

Преглед коефицијената запослених на Факултету према школској спреми и радном месту 

за новембар 2022. године: 

 

Врста послова Коефицијент 

Редовни професор 30,19 

Ванредни професор 28,01 

Доцент 25,65 

Асистент са докторатом 21,75 

Асистент 20,17 

Сарадник у настави 17,91 

Секретар Факултета 17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

материјално-финансијске послове 
17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

правне послове 
17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

рад стручних органа 
17,32 

Шеф кабинета декана 17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

студије и студентска питања 
17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

међународну сарадњу 
17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

рад у центрима 
17,32 

Дипломирани библиотекар 17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

рад у рачунском центру 
17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

издавачку делатност и мултимедијални 

дизајн 

17,32 

Самостални стручнотехнички сарадник за 

рад у лабораторији 
17,32 

Стручнотехнички сарадник за студије и 

студентска питања 
8,62 



 

Стручнотехнички сарадник за студије и 

студентска питања - књижничар 
8,62 

Стручнотехнички сарадник за рад у 

лабораторији 
8,62 

Референт за финансијско-

рачуноводствене послове 
8,62 

Техничар одржавања информационих 

система и технологија 
8,62 

Мајстор одржавања 8,62 

Портир 7,82 

Чувар 7,82 

Чистачица 6,3 

Функционалне додатке имају: декан факултета 30%, продекани 20%, председници већа 

катедри, секретар Факултета, самостално стручно-технички сарадник за материјално-

финансијске послове – руководиоц службе, руководиоци акредитованих лабораторија и 

фуководиоци служби, уколико се обезбеде средства за те намене од надлежног 

Министарства 5%. 



 

17 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Зграда Факултета заштите на раду у Нишу се простире на око 4400 m2. 

Факултет поседује одговарајућу техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему. 

Амфитеатри, учионице и делови лабораторија су опремљени пројекторима са пројекционим 

платнима, за извођење наставе. Рачунарски центар је опремљен серверима и другом 

компјутерском опремом. Факултет је прикључен на еduroam сервис (бесплатан сервис за приступ 

интернету) коју је обезбедила Академска мрежа Србије (АМРЕС), а омогућава свим запосленима 

и студентима приступ интернету преко приступних тачака које су распрострањене широм света. 

Такође, Факултет је обезбедио сталан приступ различитим врстама информација у електронском 

облику преко академске мреже КОБСОН, приступ значајним страним и домаћим стручним и 

научним часописима. 

Лабораторије за експерименталне вежбе студената су опремљене потребном опремом, 

материјалима и прибором неопходним за извођење наставе из одговарајућих предмета. 

Стање појединих облика имовине према последњем годишњем попису дато је у наредној 

табели, са стањем на дан 31.12.2021. године: 

 

Конто Опис 
Садашња 
вредност 

011131 Објекти за потребе Факултета 45.654.204,43 

011133 Складишта, силоси 260.611,52 

011211 Опрема за саобраћај 0 

011222 Рачунарска опрема 2.081.557,96 

011223 Комуникациона опрема 50.150,00 

011252 Лабораторијска опрема 6.007.290,41 

011261 Опрема за образовање 756.100,34 

011281 Опрема за јавну безбедност 21.921,05 

011 Опрема за образовање 54.832.835,71 

016111 Нематеријална улагања 720.462,62 

016 Нематеријална улагања 720.462,62 

016111 Компјутерски софтвер 1.510.682,40 

016121 Књижевна и уметничка дела 1.920.358,44 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ 55.552.298,33 



 

18 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и 

налазе се у архиви Факултета. Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, 

класификацију и архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и 

излучивање регистраторског материјала уређено је Уредбом о канцеларијском пословању органа 

државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016), Упутством о 

канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник“ РС, бр. 10/93, 14/93 - 

исправка, 67/2016 и 3/2017).  

На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези са 

радом, активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. 

Они на сајту остају док траје њихова примена или актуелност. Сајт се редовно одржава. Рачунари 

на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену одговарајућих мера 

заштите. 

Документација о студентима у вези датог предмета (положени испити) чува се у архиви 

студентске службе. 



 

19 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Факултет у свом поседу располаже информацијама које су настале у раду или у вези са 

радом Факултета, а у оквиру регистроване делатности: 

 
1. Матичне књиге уписаних студената; 

2. Матичне књиге дипломираних студената; 

3. Матичне књиге издатих диплома и додатака диплома; 

4. Записници о полагању испита; 

5. Подаци о пријављеним и одбрањеним магистарским тезама и докторским 

дисертацијама; 

6. Пријаве кандидата на конкурс за упис студената; 

7. Ранг листе студената; 

8. Подаци о спроведеним конкурсима за избор у звање; 

9. Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки; 

10. Подаци о научноистраживачким пројектима; 

11. Документација о издавачкој делатности; 

12. Документација о организованим научним и стручним скуповима на Факултету; 

13. Евиденција запослених; 

14. Записници са седница стручних органа и органа управљања; 

15. Подаци о евалуацији и контроли квалитета; 

16. Општа акта Факултета; 

17. Разне молбе запослених и студената; 

18. Подаци који се односе на финансије у складу са прописима које регулишу ову област; 

19. Други подаци који произилазе из рада Факултета. 



 

20 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 

 
Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, 

Факултет ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену 

информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04,54/07, 104/09 и 36/10), 

осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени 

гласник РС“ број: 97/08) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), 

стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб 

презентацији Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која 

је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“. 

Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о 

бројевима текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: 

„орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на 

које се тражена информација лично односи“. 

Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења 

или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед 

Факултета. У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће 

образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама. 



 

21 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

Подношење захтева 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев), може да 

поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу 

информација од јавног значаја. Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом 

захтева у Архиви Факултета, сваког радног дана од 8 до 15 часова. 

Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева 

тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је 

поднет писмено. 

Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације (име, 

презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која 

се тражи и начин достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације. 

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице 

Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да 

достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном 

року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по 

захтеву не може поступити, Факултет ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу. 

 
Одлучивање по захтеву 

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева 

тражиоца обавести: 

- О поседовању информације; 

- Стави му на увид документ који садржи информацију; 

- Изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном 

напуштања писарнице Факултета 

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од 

значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, Факултет ће поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати 

од пријема захтева. 

Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 

пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести 

тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у 

коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја. Факултет ће, 

заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и 

начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије 

документа. 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама 

Факултета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ 



 

изврши у друго време од времена које му је одредио Факултет. Лицу које није у стању да без 

пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини 

уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће издати посебно решење, него ће о томе 

сачинити службену белешку. 

Ако Факултет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 

односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од 

пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да 

у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

Када Факултет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће 

захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом 

знању, документ налази. 

Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи 

тражену информацију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену 

информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, 

а у случају упућивања, и трошкове упућивања. 

Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и 

упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на 

основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се 

налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06). 


