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1. УВОД
Информатор о раду Универзитета у Београду - Грађевинског факултета сачињен је на
основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени
гласник Републике Србије број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и
објављивање информатора о раду државног органа (Службени гласник Републике Србије
68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је први пут објављен у априлу 2013. године.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ
2.1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
У складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног
органа (Службени гласник Републике Србије 68/10) за тачност и потпуност података у
Информатору, правилну израду и објављивање Информатора и његово редовно ажурирање,
одговоран је декан Факултета, проф. др Владан Кузмановић, дипл. инж. грађ.
Информатор се може преузети у електронском облику са сајта Факултета, на адреси
www.grf.bg.ac.rs.
По захтеву заинтересованог лица, електронска копија Информатора може бити снимљена
на одговарајући медиј.
2.2. ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ
Факултет је основан Уредбом Владе Народне Републике Србије број 388 од 21. јуна 1948.
године. Факултет је високошколска јединица са својством правног лица у саставу
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет) која своју образовну, научну и
истраживачку делатност остварује у складу са Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета и Статутом Факултета. Факултет као високошколска јединица
Универзитета у правном промету иступа под називом Универзитета и својим називом.
Факултет делује самостално на принципима академских слобода и академске аутономије, а
послове у оквиру својих делатности обавља под називом "Универзитет у Београду Грађевински факултет" (у даљем тексту Факултет). Седиште Факултета је у Београду, ул.
Булевар краља Александра бр. 73. Факултет је уписан у судски регистар Привредног суда у
Београду, у регистарском улошку 5-12-00. Матични број Факултета је 07006454. Факултет
у правном промету са трећим лицем иступа самостално, а за преузете обавезе одговара свим
својим средствима којима располаже (потпуна одговорност). Факултет је према Статуту
Универзитета, разврстан у групацију техничко-технолошких наука. Факултет организује и
изводи академске студије на основу акредитованих студијских програма за стицање високог
образовања и развија научни и стручни рад у области грађевинарства и геодезије, у складу
са законским и другим прописима и Статутом Факултета. Оснивач Факултета је
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Република Србија. Назив Факултета се исписује на српском језику, ћириличним писмом. У
коресподенцији са иностранством назив Факултета се може исписивати и на енглеском
језику - University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering.

Уредба о издвајању Техничког факултета из састава Универзитета у самосталну Техничку
велику школу 1948. године

Факултет је акредитован као високошколска и научна установа и поседује дозволу за рад
бр: 612-00-01091/2009-04 од 09.04.2010. године, као и допуну дозволе за рад бр.: 612-0001021/2014-04 од 19.12.2014. године, издату од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Основни подаци о Факултету:
Назив: Универзитет у Београду - Грађевински факултет
Седиште: Ул. Булевар краља Александра 73, 11 000 Београд
Матични број: 07006454
Порески идентификациони број: 100251144
E-mail: dekanat@grf.bg.ac.rs
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор:
декан Факултета проф. др Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж.
Датум првог објављивања Информатора: Април 2013. године
Датум последње измене и допуне: 04.07.2019. године
Web адреса: www.grf.bg.ac.rs
Напомена: Увид у Информатор може се извршити у просторији Факултета,
у Служби за опште послове.
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
Ради обављања делатности и стручних послова из своје надлежности Факултет у свом
саставу има организационе јединице, и то:
наставно-научне јединице,
научноистраживачке јединице, и
ненаставне јединице.
3. 1. НАСТАВНО - НАУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА
Катедре
Катедра је основна наставно-научна јединица Факултета. Катедре се оснивају као јединице
у функцији наставног и научног рада за једну или више сродних ужих научних области.
Катедре обављају своје активности на свим врстама и нивоима студија као и
научноистраживачке послове, перманентно образовање и остале активности из делатности
Факултета.
На Факултету су организоване следеће катедре:
1. Катедра за материјале и конструкције,
2. Катедра за техничку механику и теорију конструкција,
3. Катедра за грађевинску геотехнику,
4. Катедра за путеве, аеродроме и железнице,
5. Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство,
6. Катедра за управљање пројектима у грађевинарству,
7. Катедра за геодезију и геоинформатику, и
8. Катедра за математику, физику и нацртну геометрију
Распоред предмета по катедрама одређује Наставно-научно веће Факултета својом
одлуком.
Чланови катедре су наставници, сарадници и истраживачи у научном звању који су у
радном односу на Факултету и који обављају наставно-научни рад из истих или сродних
ужих научних области.
Катедру представља и руководи њеним радом шеф катедре који се бира на период од три
године.
Задаци катедре:
- предлаже програме предмета који су јој поверени,
- предлаже покретање поступка за избор у звање и заснивање радног односа
наставника и сарадника,
- разматра предреферат и доставља Изборном већу своје мишљење о испуњености
услова за предлагање расписивања конкурса за унапређење наставника и сарадника
у више звање,
- предлаже састав комисије за припрему извештаја за избор у звање и заснивање
радног односа наставника и сарадника,
- предлаже распоред наставника по предметима за сваки семестар,
- предлаже чланове комисије за одобравање теме за магистарску тезу, односно
докторску дисертацију, и предлаже чланове комисије за оцену и одбрану
магистарске тезе, односно докторске дисертације,
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- предлаже ангажовање гостујућих професора, професора емеритуса, наставника и
сарадника других факултета,
- разматра и предлаже одобравање учешћа чланова катедре у извођењу наставе на
другим факултетима у земљи,
- прихвата предложену тему и текст задатка дипломског рада, одређује наставника за
вођење дипломског рада и комисију за одбрану дипломског рада,
- даје мишљење о студијским програмима Факултета,
- подноси извештај о реализацији наставе и испита Већу Факултета најмање једном
годишње,
- даје мишљење о програмима научних истраживања на Факултету,
- даје мишљење о научним радовима и научним пројектима у којима учествују
наставници и сарадници катедре,
- стара се о редовном одвијању наставе, као и њеној покривености уџбеницима и
потребном литературом,
- именује рецензенте уџбеника и других публикација, разматра и прихвата рецензије
истих,
- подноси предлоге и извештаје из делокруга свог рада на захтев Већа Факултета и
декана,
- даје мишљење о захтевима наставника и сарадника за одсуства у трајању преко 30
дана, и
- обавља и друге послове који проистичу из делокруга катедре, односно у складу са
Статутом и општим актима Факултета.
Катедра обавља послове из свог делокруга на седницама, а одлучује већином гласова
укупног броја чланова који имају право гласања. По правилу Катедра доноси одлуке јавним
гласањем, а по о одређеном питању може одлучивати и тајним гласањем.

3. 2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА
Институти су научноистраживачке организационе јединице које обављају креативне и
специфичне научноистраживачке и високо стручне послове од заједничког интереса на
Факултету као целини, а могу бити укључени и у пружању комерцијалних услуга, у оквиру
делатности Факултета.
Научноистраживачка и високостручна делатност института обавља се кроз:
- израду научноистраживачких пројеката и тема које финансира надлежно
Министарство, односно друга заинтересована институција,
- израду и ревизију инвестиционо техничке документације, и
- израду студија, експертиза и лабораторијских и теренских испитивања из области
грађевинарства и геодезије.
На Факултету су организовани следећи институти:
1.
Институт за материјале и конструкције,
2.
Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство,
3.
Институт за саобраћајнице и геотехнику,
4.
Институт за геодезију и геоинформатику,
5.
Институт за математику, физику и нацртну геометрију,
6.
Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструкција, и
7.
Институт за управљање пројектима у грађевинарству.
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У оквиру Института за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, под
покровитељством UNESCO-a делује Међународни центар за воде у градским срединама
IRTCUD (International Research and Training Centre on Urban Drainage).
У саставу института образују се одговарајуће лабораторије у којима се изводе вежбе и
обавља практичан рад са студентима, врше истраживања, експертизе и друге комерцијалне
услуге за трећа лица, у складу са важећим прописима и општим актима Факултета.
У оквиру института, на Факултету су образоване следеће лабораторије:

Институт за материјале и конструкције:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лабораторија за материјале,
Лабораторија за конструкције,
Лабораторија за бетон и геологију,
Лабораторија за метале,
Лабораторија за керамику, опекарске производе и друге неметале,
Лабораторија за испитивање крупних модела,
Лабораторија за оптичко-напонску анализу, и
Рачунарска лабораторија

Лабораторија за конструкције

Лабораторија за материјале

Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство:
1.
2.
3.
4.

Лабораторија за комуналну хидротехнику и квалитет вода,
Лабораторија за механику флуида и мерење запремине протекле течности,
Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова, и
Лабораторија за хидрометрију и хидрологију.

Институт за саобраћајнице и геотехнику:
1. Лабораторија за механику тла,
2. Лабораторија за коловозне конструкције, и
3. Лабораторија за пројектовање саобраћајница.

Институт за геодезију и геоинформатику:
1. Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију,
2. Лабораторија за картографију,
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3.
4.
5.
6.

Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине, и
Лабораторија за премер,
Лабораторија за развој геопросторних технологија отвореног кода,
Лабораторија за ГИС.

Институт за математику, физику и нацртну геометрију:
1. Лабораторија за грађевинску физику, и
2. Лабораторија за електронику.

а)

б)
ц)
Лабораторија за механику тла а), коловозне конструкције б) и метрологију ц)

Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструкција:
1. Лабораторија за нумеричку анализу конструкција.
Радом Института руководи управник, а у случају његове одсутности, заменик управника.
Управника института именује декан на предлог института из реда наставника на период од
три године, а заменика управника из реда наставника или сарадника.

3. 3. НЕНАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ФАКУЛТЕТА
Заједничке службе Факултета чине ненаставне организационе јединице које обављају
правне, административне, финансијско-материјалне, техничке и остале послове и задатке у
вези са укупном делатношћу Факултета.
Заједничке службе чине следеће организационе јединице:
1. Кабинет декана,
2. Општа служба,
3. Служба за студентска питања,
4. Библиотека,
5. Службена за материјално-финансијске послове,
6. Техничка служба и
7. Центар за информационе технологије.
Заједничке службе извршавају следеће послове:
- утврђују резултате пословања Факултета,
- финансијске и друге административно-техничке послове,
- правне, кадровске и опште послове,
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-

пратe законодавну активност која је од интереса за рад и пословање Факултета, и дају
стручне информације у домену законских прописа, обављају послове у вези сарадње
са другим факултетима и другим асоцијацијама из области науке, наставе и струке,
послове уписа студената на Факултет и друге послове у вези са студентима,
учествују у припреми и организовању консултативних састанака, семинара,
административне и архивске послове и задатке Факултета,
послове отпреме и допреме пошиљки и курирске послове,
обезбеђује изворе информација и набавку документације у домену својих послова и
задатака,
обавља библиотечку и библиографску обраду документације,
текуће послове заштите на раду и послове противпожарне заштите,
обезбеђење зграде и имовине у њој,
врше документалистичку обраду документације библиотеке,
врше набавку по усвојеном плану и програму библиотечког материјала,
брину се о библиотечком фонду,
учествују у организовању успостављања сарадње са привредним организацијама,
учествују у организовању симпозијума и конгреса,
штампарске, књиговезачке и послове умножавања,
послове набавке, ускладиштења и издавања материјала и средстава за обављање
послова на Факултету,
хардварско и софтверско одржавање информационог система Факултета,
текуће послове хигијене у просторијама Факултета,
и друге послове у вези са укупном делатношћу Факултета.

Радом Заједничких служби руководи секретар Факултета, а детаљније информације о раду
појединих организационих делова у оквиру Заједничких служби, уређени су Правилником
о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету из јула 2018.
године.
3.3.1. Кабинет декана
Кабинет декана обавља сложене и разноврсне послове и задатке у вези са радом декана
Факултета, и то:
- координира рад декана и продекана са шефовима катедара и руководиоцима
организациних јединица,
- стара се о роковима извршавања преузетих обавеза декана и продекана,
- припрема акте које доноси декан,
- обавља стручне и административне послове који се односе на израду одговарајућих
одлука Савета Факултета, Наставно-научног већа, Изборног већа, Стручног
колегијума и Колегијума управника организационих јединица, и
- заказује састанке према програму декана и продекана.
3.3.2. Општа служба
Општа Служба обавља правне послове, кадровске послове, послове у вези са радом органа
управљања и опште послове.
Правни послови обухватају стручне послове у вези са организовањем Факултета према
важећим прописима и у вези са статусним променама које се врше на Факултету, уписима
у судске и друге регистре и земљишне књиге, уређивањем пословних и других правних
односа са пословним партнерима, спољним сарадницима и другим лицима, применом
општих аката и појединачних одлука органа Факултета.
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Кадровски послови обухватају стручне послове у вези са заснивањем радног односа,
стручним обарзовањем и усавршавањем радника, распоређивањем радника, остваривањем
и заштитом права, обавезама и одговорностима радника, престанком радног односа и
другим питањима из области радних односа. Општи послови обухватају послове архиве и
курирске послове.
3.3.3. Служба за студентска питања
Служба за студентска питања обавља стручне и техничко-административне послове и
задатке везане за наставно-научну делатност Факултета, и то:
- упис студената на основне, мастер и докторске студије,
- организацију основних, мастер и докторских студија,
- испуњеност услова за оверу семестра,
- израђује распоред часова за текућу школску годину,
- обавештава студенте и наставнике о утврђеним испитним роковима и распореду
полагања испита,
- прима пријаве за израду специјалистичких, магистарских радова и докторских
дисертација и припрема материјале за Наставно-научно веће,
- издаје дипломе, златне дипломе и златне индексе,
- конкурс за студентске домове,
- конкурс за студентске кредите,
- признавање стране високошколске исправе, и
- преласке са других факултета.
3.3.4. Библиотека
Библиотека обавља документационо - информативне послове и задатке везане за наставнонаучну и научноистраживачку делатност Факултета.
Документационо-информативни послови и задаци везани су за:
- набавку, сређивање и стручно oбрађивање, чување и давање на коришћење
библиотечког материјала (књиге, периодичне публикације и други библиотечки
материјал),
- израду програма и планова набавке библиотечког материјала, документације и
информација,
- пружање библиографских информација корисницима библиотеке, осталим
библиотекама и појединцима,
- обучавање корисника за самосталан рад са базама података и другим изворима
информација,
- издвање информационих билтена о приновљеним публикацијама,
- израду библиографија и библиографских пописа радова наставника и сарадника
Факултета,
- чување депозитних примерака одбрањених докторских дисертација, магистарских и
специјалистичких радова, као и објављених научних и стручних радова наставника
и сарадника Факултета,
- посебно чување и заштиту библиотечког материјала као културног добра сходно
одредбама Закона о заштити културних добара,
- међубиблиотечку позајмицу, као и размену публикација, усклађивање набавке
библиотечког материјала са сродним и осталим библиотекама у оквиру
Универзитета,
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-

достављање, на основу позитивних законских и других прописа, података о свом
библиотечком фонду Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић", Народној
библиотеци Републике Србије и одговарајућим статистичким службама,
обраду картица за све врсте картотека библиотеке (каталоге-регистре) и руковање
картотекама - регистрима библиотеке, и
издавање библиотечког материјала и пружање информација корисницима.

3.3.5. Финансијско-материјална служба
Финансијско-материјална служба обавља стручне финансијско-материјалне послове за
Факултет као целину, и то:
- утврђује и распоређује укупан приход и расход,
- исказује резултате пословања и рада запослених,
- израђује анализе о раду и пословању,
- прати рокове доспелости потраживања и обавеза,
- прати кретање средстава за задовољавање заједничких и општих потреба и
билансирање средстава за те потребе,
- израђује упутства о пословању Факултета у циљу спровођења рационалнијег и
економичнијег извршавања послова и задатака,
- прати законске прописе и друга акта која се односе на финансијско пословање
Факултета,
- припрема извештаје о пословању организационих јединица и Факултета као целине,
- врши фактурисање услуга и наплату потраживања,
- обавља послове исплате зарада, ауторских хонорара, прековременог рада и уговора
о делу,
- координира рад са Управом за трезор и осталим финансијским институцијама,
- израђује финансијски план, периодичне обрачуне и завршни рачун Факултета у
роковима предвиђеним законским прописима,
- врши аналитичку евиденцију материјала, ситног инвентара, основних средстава и
заштитне одеће по врсти и количини и задужења,
- води аналитичку евиденцију потраживања и обавеза, трошкова по месту настанка и
врсти, аконтације по путном налогу,
- води послове осигурања имовине и лица Факултета ,
- обавља девизно пословање у складу са законским прописима,
- прати све настале финансијске промене на Факултету и по организационим
јединицама Факултета,
- обавља благајничко пословање,
- врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,
- врши припрему за годишњи попис имовине Факултета као и послове у вези
расходовања,
- организује и врши послове у вези набавке крупног и ситног инвентара и потрошног
материјала,
- организује и обавља послове магацинског пословања, и
- организује и обавља послове умножавања.
3.3.6. Техничка служба
Техничка служба у оквиру Заједничких служби обавља следеће административно-техничке
послове и задатке за Факултет:
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-

стара се о хигијени, физичкој безбедности и исправности инсталација у свим
просторијама које припадају Факултету,
врши израду пројектне документације за инвестиционо одржавање,
обавља послове одржавања постојећег инвентара Факултета у исправном стању,
стара се о исправности против-пожарних уређаја и води бригу о њиховом
обнављању,
обавља послове чувања и обезбеђивања објекта и имовине, и
организује портирску службу и обавља друге послове из делокруга рада Службе.

3.3.7. Центар за иформационе технологије
Центар за информационе технологије (ЦИТ) је одговоран за хардверско и софтверско
одржавање рачунарских ресурса из домена надлежности, за унапређивање и развој истих,
развој и одржавање информационих система Факултета, као и обављање функције helpdesk-a запосленима на Факултету.
У области хардверског одржавања ЦИТ покрива следеће домене:
-

активну и пасивну опрему локалне рачунарске мреже Факултета,
серверски подсистем,
PC станице у четири рачунарске лабораторије (учионице),
презентациону технику и рачунарску опрему у свечаној сали Факултета,
рачунарску опрему у просторијама Заједничких служби Факултета, и
информационе киоске постављене по ходницима.

У областима софтверског одржавања ЦИТ покрива следеће домене:
-

активну опрему локалне рачунарске мреже (оперативни системи рутера, switch-ева и
управљивих hub-ова),
оперативне системе на серверском подсистему,
оперативне системе и корисничке апликације на PC станицама у четири рачунарске
лабораторије,
оперативне системе и корисничке апликације на PC станицама у Заједничким
службама Факултета, и
оперативне системе информационих киоска.

У оквиру Центра за информационе технологије (ЦИТ) постоје следеће лабораторије:
-

Четири рачунарске лабораторије за редовну наставу, и
Рачунска лабораторија за последипломску наставу, курсеве за иновацију знања и
перманентно образовање.
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Организациона схема служби Грађевинског факултета у Београду (Статут 2018)

Грађевински факултет у Београду
Организациона шема наставно - научног процеса (2019)
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3. 4. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
3.4.1 Савет Факултета
Савет Факултета је орган управљања Факултета.
Савет Факултета има 27 члана, од којих 15 бирају запослени на Факултету, осам чланова
именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета.
Од 15 чланова представника Факултета, 12 чланова су из реда наставног особља, а три члана
из реда ненаставног особља.
Мандат Савета траје три године, чланова Савета - представника студената траје једну
годину, а осталих чланова Савета три године и тече од дана конституисања.
Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата
Савета.
Избор чланова Савета представника Факултета
Савет доноси одлуку о расписивању избора за чланове Савета из реда представника
Факултета, најкасније три месеца пре истака свог мандата.
Кандидате за чланове Савета из реда запослених у настави предлажу катедре. Кандидате из
реда ненаставног особља предлажу запослени у Заједничким службама и ненаставно
особље у институтима.
За чланове Савета могу се предложити само кандидати који су у радном односу са пуним
радним временом на Факултету.
Одлуку о избору чланова Савета из реда запослених у настави доноси Веће Факултета,
тајним гласањем, већином укупног броја чланова Већа.
Одлуку о избору чланова Савета из реда запослених у ваннастави доноси скуп ненаставног
особља, тајним гласањем, већином гласова укупног броја запослених у ваннастави.
Студентски парламент Факултета бира чланове Савета из реда студената који су по први
пут уписали годину, у школској години у којој се избор врши.
Конституисање Савета врши се најкасније 1. октобра.
Савет има председника и заменика председника који замењује председника у његовој
одсутности. Председник руководи радом Савета.
Председник Савета бира се из реда чланова - представника Факултета у звању наставника.
Председника и заменика председника Савет бира тајним гласањем, већином гласова
укупног броја чланова. Исто лице може бити изабрано за председника Савета, највише два
пута узастопно.
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Надлежност и рад Савета
Савет Факултета:
- доноси Статут на предлог Већа Факултета,
- бира и разрешава декана и продекана,
- доноси финансијски план Факултета, на предлог Већа Факултета,
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Већа Факултета,
- усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета,
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
- доноси одлуку о висини школарине, на предлог Већа Факултета,
- подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње,
- врши избор експертног ревизора финансијског пословања,
- бира и разрешава председника и заменика председника Савета,
- доноси одлуку о организовању унутрашњих организационих јединица,
- оснива центре за трансфер технологије, иновационе центре, пословне технолошке
паркове, фондације и фондове у складу са Законом и Статутом Факултета,
- одлучује у другом степену по приговорима на одлуке стручних органа,
- именује представнике Факултета у органима управљања организација чији је
оснивач,
- предлаже Универзитету статусну промену, промену назива и седишта Факултета,
- доноси пословник о свом раду и друга општа акта која спадају у његову
надлежност, и
- обавља и друге посове у складу са законом, другим прописима и Статутом
Факултета.
Савет може образовати сталне и ad hoc комисије као стручна и саветодавна тела, ради
разматрања и припремања за дневни ред питања из своје надлежности.
Седница Савета може се одржати ако седници Савета присуствује већина укупног броја
чланова.
Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Савета.
3.4.2 Декан Факултета
Декан је први човек Факултета, његов руководилац и орган пословођења. Декан има права
и обавезе прописане Законом, другим прописима и Статутом Факултета.
Права и обавезе декана
Декан:
-

заступа и представља Факултет;
руководи, организује и координира рад пословања Факултета;
предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
предлаже и припрема дневни ред Већа Факултета и председава Изборним и
Већем Факултета;
доноси опште акте Факултета у складу са законом, другим прописима и овим
статутом;
предлаже Већу Факултета и Савету мере за унапређење рада Факултета;
именује руководиоце на научноистраживачким пројектима Факултета;
наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
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-

-

-

предлаже Већу Факултета финансијски план Факултета и коришћење средстава
за инвестиције;
закључује уговоре и споразуме у име Факултета;
подноси извештај Већу Факултета о пословању и годишњем обрачуну;
подноси извештај Већу о реализацији плана коришћења средстава за
инвестиције;
стара се о законитости рада и пословања Факултета и испуњености обавеза
Факултета предвиђених законом и уговорима;
стара се о примени општих аката Факултета;
стара се о извршењу одлука Савета, Већа Факултета и других стручних органа,
као и органа Универзитета које се односе на Факултет;
одговоран је за законитост рада Факултета;
предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа
јавне набавке мале вредности утврђеног законом, а у вредности преко тог износа
- уз сагласност Савета;
поставља и разрешава руководиоце ненаставних организационих јединица;
доноси одлуку о потребни заснивања радног односа, распоређивању и обављању
послова ненаставног особља;
врши избор кандидата за послове ненаставног особља;
закључује и отказује уговоре о раду и друге уговоре за обављање послова за
потребе Факултета;
одлучује о правима и обавезама запослених у складу са законом, Статутом и
другим општим актима Факултета;
именује комисије и одређује време полагања испита по жалби студената;
са ректором Универзитета потписује дипломе првог, другог и трећег степена
академских студија Факултета које издаје Универзитет у Београду, као и додатак
дипломе;
обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета, овим
статутом и другим општим актима Факултета.

Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад је одговоран
Савету.
Декан најмање једном годишње подноси извештај Савету.
Декан учествује у раду Савета, без права одлучивања.
Саветодавна тела декана су: Декански колегијум, Колегијум шефова катедара и Колегијум
управника института.
Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.
Колегијум шефова катедара чине декан, продекани Факултета и шефови катедара.
Колегијум управника института чине декан, продекани Факултета и управници института.
Студент продекан учествује у раду Деканског колегијума када се разматрају питања из
његове надлежности.
На Деканском колегијуму се разматрају питања од значаја за усклађивање рада свих
организационих јединица Факултета.
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Услови за избор декана
Избор декана обавља се без конкурса, из реда редовних професора, који су у радном односу
са пуним радним временом на Факултету.
За декана не може бити изабрано лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје факултет или примања
мита у обављању послова на факултету, односно које је правоснажном пресудом осуђено
на казну затвора за друго кривично дело, лице које је прекршило кодекс професионалне
етике, као ни лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу,
органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, у органу политичке странке, као ни
лице које је члан Националног савета за високо образовање, члан Комисије за акредитацију
и проверу квалитета и лице које је запослено у Националном телу за акредитацију и проверу
квалитета у високом образовању.
Декан се бира на период од три школске године, са могућношћу једног поновног избора.
Покретање поступка
Одлуку о покретању поступка за избор декана доноси Савет Факултета, најкасније пет
месеци пре истека мандата.
Одлуком о расписивању избора образује се Комисија за спровођење избора декана и
утврђују се рокови за обављање свих изборних радњи у поступку избора декана.
Комисија има пет чланова, и то: три из реда чланова Савета Факултета, једног из реда
чланова Савета које именује Влада Републике Србије и једног из реда чланова Савета –
представника студената.
Изборне радње
Поступак избора декана садржи следеће изборне радње:
- евидентирање кандидата за декана,
- утврђивање предлога кандидата на Већу Факултета, и
- гласање за избор декана на Савету.
Продекани
Декану у раду помажу продекани, у складу са одредбама Статута Факултета.
Факултет има три продекана из реда наставника који су у радном односу са пуним радним
временом на Факултету и једног из реда студената, и то:
- продекана за наставу,
- продекана за науку,
- продекана за материјално-финансијско пословање, и
- студента продекана.
Продекане бира Савет на предлог декана, тајним гласањем, већином гласова укупног броја
својих чланова на истој седници на којој је изабран декан.
Студента продекана бира Савет Факултета на предлог Студентског парламента Факултета.
Мандат студента продекана траје једну школску годину.
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Мандат продекана траје колико и мандат декана на чији предлог је изабран и може се само
једном поновити.
Надлежност продекана
Продекани:
- организују, координирају и воде послове у одређеним областима за које их декан
овласти,
- замењују декана у његовој одсутности, и
- обављају и друге послове за које их овласти декан.
Студент продекан:
- координира рад студентских организација на Факултету,
- информише студенте о свим факултетским одлукама и питањима од значаја за
студенте,
- у сарадњи са студентима прикупља информације везане за студенте и студије и о
томе информише одговорна лица и органе Факултета,
- заступа интересе студената на Факултету,
- обавља послове координације између Студентског парламента и других органа
Факултета.
Продекани учествују у раду Савета без права одлучивања. За свој рад продекани одговарају
декану и Савету.

3. 5. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Стручни органи Факултета јесу: Изборно веће Факултета, Веће и Веће одсека.
3.5.1 Изборно веће Факултета
Изборно веће Факултета:
- утврђује предлог за избор у звање наставника,
- врши избор у звање сарадника, и
- одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника
и сарадника.
Поред напред наведених, Изборно веће, на предлог катедре, доноси одлуку о:
- расписивању конкурса за избор у звање наставника и сарадника, и
- предреферату за унапређење наставника и сарадника у више звање.
Изборно веће чине наставници и асистенти који су у радном односу са најмање 70% радног
времена на Факултету, при чему Изборно веће чине наставници у истом и вишем звању у
које се наставник бира, односно код избора сарадника, наставници и сарадници у истом и
вишем звању од звања у које се сарадник бира.
Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно
сарадника састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем
из уже научне области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један
није у радном односу на Факултету. Чланови Комисије су у истом или вишем звању од
звања у које се наставник бира.
Декан је председник Изборног већа по функцији.
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Изборно веће пуноважно одлучује на седницама на којима присуствује најмање две трећине
укупног броја чланова.
Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да
одлучују.
У укупан број чланова Изборног већа не улазе наставници и асистенти којима мирују права
и обавезе и изборни период у складу са Законом и Статутом Факултета.
3.5.2 Наставно-научно веће Факултета
Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће) је највиши стручни орган
Факултета.
Веће Факултета чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти који су у радном
односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Декан и продекани су чланови Већа Факултета по функцији. Декан је председник Већа
Факултета по функцији.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја
ЕСПБ бодова, у раду Већа Факултета учествује 20% представника студената, од укупног
броја чланова Већа, које бира Студентски парламент Факултета, укључујући и
представнике сарадника у настави.
Број представника студената утврђује се до 15. априла текуће године. Мандат представника
студената почиње да тече 1. октобра и траје једну годину.
Веће Факултета:
- утврђује предлог Статута Факултета;
- утврђује предлог кандидата за декана;
- покреће поступак за разрешење декана;
- одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
- предлаже студијске програме, укључујући и студијске програме за стицање
заједничке дипломе;
- предлаже признавање стране високошколске исправе;
- даје предлог ужих научних области;
- ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
- одобрава теме доктората;
- утврђује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину који
се изводи на Факултету;
- доноси нормативе и стандарде рада;
- доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
- утврђује заједно са деканом, јединствену политику чији је циљ стално унапређење
квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
- предлаже Савету усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну;
- предлаже Савету усвајање плана о коришћењу средстава за инвестиције;
- утврђује мерила и предлаже Савету доношење одлуке о висини школарине;
- одлучује о питањима стратегије развоја Факултета;
- уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване
студијске програме које организује Факултет;
- предлаже број студената који се уписују на студијске програме;
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-

-

утврђује предлог одлуке о оснивању или укидању катедара и одсека;
предлаже Универзитету доношење одлуке о утврђивању матичности Факултета;
одређује комисије и доноси одлуке о извештајима за пријем теме, као и
извештајима за оцену и одбрану мастер радова и докторских дисертација;
бира представнике у органима Универзитета;
бира чланове Савета Факултета из реда запослених у настави;
прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника са других факултета и о
позивању гостујућих професора, професора емеритуса и других истакнутих
научника и стручњака за учествовање у остваривању дела наставно-научне
делатности Факултета, на предлог катедре;
врши распоред наставника, асистената и сарадника за извођење наставе, на
предлог катедре;
даје сагласност за ангажовање наставника и сарадника на предлог катедре за рад
у настави и другим наставним институцијама, ван Факултета;
именује чланове и усмерава и прати рад комисија Већа Факултета;
утврђује план издавачке делатности Факултета;
доноси пословник о свом раду;
доноси општа акта Факултета из своје надлежности, у складу са законом, овим
статутом и другим прописима;
обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета, овим
статутом и општим актима Факултета.

Веће Факултета пуноважно одлучује на седницама на којима присуствује најмање две
трећине укупног броја чланова.
Наставно-научно Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, по
правилу јавним гласањем, осим при утврђивању предлога кандидата за декана када одлуку
доноси тајним гласањем.
У укупан број чланова Већа Факултета не улазе наставници и асистенти којима мирују
права и обавезе и изборни период у складу са законом и Статутом Факултета.
Наставно-научно веће Факултета образује сталне и повремене комисије као стручна и
саветодавна тела, ради разматрања и припремања за дневни ред питања из своје
надлежности.
Сталне Комисије су:
- Наставна комисија за основне, мастер и специјалистичке академске студије;
- Комисија за докторске студије;
- Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету;
- Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету;
- Комисија за праћење и унапређење квалитета докторских студија;
- Дисциплинска комисија о утврђивању дисциплинске одговорности
студената предвиђена општим актом Универзитета;
- Етичка комисија предвиђена општим актом Универзитета;
- Статутарна комисија.
Сталне комисије бирају се на период од три године.
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По потреби Веће Факултета може формирати и повремене комисије. Одлуком о формирању
таквих комисија утврђује се њихов састав и делокруг рада.
3.5.3 Веће Одсека
Веће Одсека обавља следеће послове:
- утврђује садржаје предмета који припадају студијском програму који се изводи на
Одсеку,
- прати остваривање студијских програма који се изводе на Одсеку,
- анализира успех студената на Одсеку,
- предлаже услове и начин извођења наставе на Одсеку,
- разматра примедбе и предлоге студената у вези са процесом извођења и
организације предавања, вежби и других облика наставе,
- предлаже награђивање најбољих студената на Одсеку, и
- обавља и друге послове које му повери Веће Факултета.
На Факултету се образују:
- Веће Одсека за конструкције које чине чланови Катедре за материјале и
конструкције и Катедре за техничку механику и теорију конструкција, као и сви
наставници и сарадници, чланови других катедара, који учествују у настави на том
Одсеку;
- Веће Одсека за хидротехнику и водно еколошко инжењерство које чине чланови
Катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, као и сви наставници и
сарадници, чланови других катедара, који учествују у настави на том Одсеку;
- Веће Одсека за путеве и железнице које чине чланови Катедре за путеве, аеродроме
и железнице и Катедре за грађевинску геотехнику, као и сви наставници и
сарадници, чланови других катедара, који учествују у настави на том Одсеку;
- Веће Одсека за геодезију и геоинформатику које чине чланови Катедре за геодезију
и геоинформатику, као и сви наставници и сарадници, чланови других катедара
који учествују у настави на том Одсеку; и
- Веће Одсека за управљање пројектима у грађевинарству које чине чланови Катедре
за управљање пројектима у грађевинарству, као и сви наставници и сарадници,
чланови других катедара, који учествују у настави на том Одсеку.
Радом Већа Одсека руководи шеф одсека кога предлаже одговарајуће веће, а именује Веће
Факултета на период од три године.
Исто лице не може бити бирано више од два пута узастопно на функцију шефа одсека.
Веће одсека пуноважно одлучује када је присутно најмање две трећине укупног броја
чланова Већа, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Већа одсека.
Шефу одсека помаже у раду секретар одговарајуће катедре.
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3. 6. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА
Састав и избор Студентског парламента
Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и
штите своје интересе на Факултету. Студентски парламент Факултета бирају непосредно,
тајним гласањем, студенти уписани у школској години у којој се врши избор на студијске
програме који се остварују на Факултету.
Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се у априлу, најкасније до 10. у
месецу, односно истовремено са избором чланова Студентског парламента Универзитета.
Општим актом ближе се уређује начин избора и број чланова Студентског парламента
Факултета. Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Факултета
одржава се 1. октобра.
Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана. Члану Студентског
парламента Факултета коме је престао статус студента на студијском програму који се
остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се
спроводе у складу са одредбама општег акта којим се ближе уређује избор чланова
Студентског парламента Факултета.
Надлежност Студентског парламента
Студентски парламент Факултета:
-

-

-

бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента,
доноси општа акта о свом раду,
бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета,
предлаже Савету кандидата за студента продекана,
доноси план и програм активности Студентског парламента,
разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом квалитета
наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања,
унапређивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената,
подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и
унапређењем студентског стандарда,
организује и спроводи програм ваннаставних активности студената,
учествује у поступку самовредновања Факултета,
остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу,
бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа,
удружења и организација у којима су заступљени представници студената
Факултета,
усваја годишњи извештај о раду студента продекана,
усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског
парламента,
усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента,
и
обавља и друге послове у скаду са законом, Статутом Факултета и општим
актима Факултета.
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА
Подаци о надлежности декана Факултета и других стручних органа и органа управљања
наведени су у претходном поглављу Информатора – Организациона структура Факултета,
Статуту Факултета (Савет, 2018) и у Правилнику о организацији и систематизацији
послова на Грађевинском факултету у Београду из 2018. године.
4.1. ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Декан руководи радом Факултета, организује и усклађује образовну, наставну и научноистраживачку делатност, и стара се о поштовању одлука Савета Факултета.
Декана Факултета бира и разрешава Савет Факултета, под условима и на начин предвиђен
Законом о високом образовању и Статутом Факултета.
4.2. ПРОДЕКАН ФАКУЛТЕТА
У обављању послова и радних задатака из делокруга руковођења Факултетом, Декану
помажу продекани. Статутом Факултета утврђен је број продекана на Факултету и
њихови задаци.
4.3. УПРАВНИК ИНСТИТУТА
Управник института руководи радом института у складу са Законом о високом образовању,
Статутом Факултета. Права, обавезе, одговорности и задаци управника института су
наведени у Правилнику о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду из 2018. године.
4.4. ШЕФ КАТЕДРЕ
Шеф катедре руководи радом Већа катедре, у складу са Законом о високом образовању, и
Статутом Факултета. Шеф катедре обавља следеће послове:
-

руководи, организује и координира рад у наставно – научним активностима
чланова катедре;
предлаже и припрема дневни ред и председава седницама катедре;
предлаже Већу Факултета мере за унапређење рада катедре;
стара се о испуњењу радних обавеза чланова катедре, и подноси декану Факултета
годишњи извештај о раду катедре.

4.5. ШЕФ ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА
Шеф заједничких служби Факултета руководи радом служби у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету у Београду (јул,
2018). Шеф заједничких служби Факултета обавља следеће послове:
-

организује извршење послова и радних задатака службе,
стара се да послови и радни задаци службе буду обављени благовремено и
квалитетно у ком циљу даје инструкције за обављање појединих послова и задатака,
обезбеђује и остварује сарадњу са другим службама и организационим деловима на
Факултету,
стара се о правилној примени општих аката Факултета, закона и других прописа,
одговоран је за извршење задатака у служби утврђених програмом рада, и
стара се и одговоран је за радну дисциплину у служби.
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4.6. ШЕФ ОПШТЕ СЛУЖБЕ
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду (Савет Факултета, 2018) обавља врло сложене и разноврсне послове
и задатке организовања и оперативног руковођења процеса рада у Служби, и то:
- организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских,
административних и општих послова;
- развија, дефинише и координира припрему и извршење програма и планова рада
из области правних, кадровских и административних послова;
- доноси одлуке о начину реализације правних, кадровских и административних
послова;
- прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из
делокруга рада;
- обавља имовинско - правне послове;
- прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте;
- контролише припрему уговора и њихову реализацију и доноси одлуку о
предузимању правних мера;
- решава радне, дисциплинске и друге поступке и управља другим правним
пословима;
- надзире рад запослених на правним, кадровским и административним пословима,
- координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду;
- координира осмишљавање и успостављање система управљања ризицима као и
система интерних контрола;
- анализира проблеме у вршењу послова и припрема смернице и упутства
запосленима за уједначавање и примену најбоље праксе;
- прима налоге декана, продекана и секретара Факултета за рад Службе и израђује
план послова и радних задатака у Служби,
- усклађује и координира рад и извршење послова и радних задатака,
- издаје налоге и упутства за рад радницима у Служби;
- прати извршење задатака, контолише рокове, квалитет и ажурност послова, по
потреби учествује у раду органа Факултета;
- израђује извештаје о извршавању послова и о раду Службе и друге извештаје,
непосредно обавља најсложеније послове из делокруга рада Службе;
- припрема информације, извештаје и предлоге одлука и других аката о
организовању Факултета према важећим прописима и статусним променама које
се врше на Факултету;
- сачињава све врсте одлука и решења из радних односа;
- обавља послове у вези заснивања и престанка радног односа као и распоређивања
запослених;
- одговоран је за рад на кадровским пословима из области радних односа,
- израђује статистичке извештаје из делокруга рада Службе;
- стара се о евиденцији и ажурирању општих аката Факултета;
- подноси прописане пријаве о повредама на раду;
- прибавља, сређује и прати законске прописе и судску праксу и другу стручну
литературу;
- доставља Финансијско-материјалној служби извештај о присутности на раду за
запослене у Служби, у складу са општим актом Факултета;
- замењује по потреби секретара Факултета;
- обавља и друге послове и радне задатке за потребе Факултета као целине и
организационе јединице, као и послове и задатке одређене општим актима
Факултета у оквиру свог знања и струке, који му се ставе у задатак.
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4.7. ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду (Савет Факултета, 2018) обавља врло сложене и разноврсне послове
организовања и координирања процесом рада Службе, и то:
- прима налоге декана, продекана за наставу и секретара Факултета за рад Службе и
израђује план послова и радних задатака у Служби,
- усклађује и координира рад и извршење послова и радних задатака запослених у
Служби и контролише рокове, квалитет и ажурност послова,
- предлаже мере за развој делатности, студијских програма, наставе, сарадње,
истраживања;
- по потреби учествује у раду Наставно-научног већа и других органа Факултета,
- припрема информације, извештаје и предлоге одлука и других аката према важећим
законским прописима и општим актима Факултета и Универзитета из делокруга
послова Службе,
- прати законске прописе и општа акта Факултета и Универзитета и обезбеђује и
одговара за правилно и ажурно пословање Службе у складу са прописима,
- учествује у изради општих аката Факултета који се односе на утврђивање регулативе
из делокруга рада Службе,
- води евиденцију и контролу уписа буџетских и самофинансирајућих студената, на
свим нивоима студијама,
- издаје (потписује) све врсте потврда, уверења, решења о мировању статуса
студената, и других аката на свим нивоима студија,
- обавља све послове везане за организацију и реализацију пријемног испита и
испитних рокова,
- врши унос резултата пријемног испита и испитних рокова у електронску базу
података,
- поставља обавештења из надлежности Службе на сајт и огласну таблу Факултета,
- врши надзор над издавањем докумената и података из досијеа студената и одговара
за поступање у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и
других сродних прописа,
- врши проверу веродостојности уверења о завршеним студијама,
- пружа информације о планираном броју, току уписа и почетку наставе студената
специјалистичких академских и докторских академских студија,
- све послове везане за упис студената на специјалистичким академским и докторским
академским студијама,
- води евиденцију о завршеним стручним пракасама студената специјалистичких
студија,
- све послове у вези са докторским студијама и израдом докторске дисертације од
пријаве теме до одбране докторске дисертације и промоције доктора наука,
- води евиденцију одбарањених специјалистичких радова и докторских дисертација,
- издаје уверења о дипломирању студената специјалистичкх академских и докторских
академских студија,
- доставља све статистичке податке у вези студената докторских студија,
- на основу приложених докумената утврђује материјални статус студента, и те
податке уноси у електронску базу података ради рангирања студената који су
конкурисали за смештај у студентски дом, као и друге послове у вези са смештајем
студената у студентским домовима,
- доставља Финансијско-материјалној служби извештај о присутности на раду за
запослене у Служби, у складу са општим актом Факултета,
- обавља и друге послове и задатке за потребе Факултета као целине и организационе
јединице у оквиру свог знања и струке који му се ставе у задатак.
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6.8. ШЕФ БИБЛИОТЕКЕ
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду (Савет Факултета, 2018) обавља врло сложене и разноврсне послове
организовања и координирања процеса рада Библиотеке, и то:
- креира и спроводи набавну политику библиотеке попуњавањем фондова свим
видовима набавке и формира и води посебне збирке;
- обрађује све облике библиотечко-информационе грађе и извора, формира рефералне
и друге базе података;
- организује и спроводи едукативну и стручну помоћ корисницима;
- планира, организује и реализује међународну сарадњу, међубиблиотечку позајмицу;
- израђује критеријуме за категоризацију, води регистре и ради на осталим пословима
заштите старе и ретке библиотечке грађе;
- планира, организује и реализује програм односа са јавношћу;
- креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне збирке и базе
података;
- утврђује и спроводи концепцију чувања и ревизије библиотечко- информационе
грађе и извора;
- осмишљава и реализује научноистраживачке пројекте у библиотечкоинформационој делатности;
- води статистику и евиденције, анализира, прати стање и предлаже мере за
унапређење делатности,
- послови унапређења и развоја библиотечке и информационе делатности и заштите
библиотечке грађе,
- унапређивање система каталога и система класификације и редиговање регистара,
праћење примене међународних стандарда,
- пружање стручне помоћи у набавци и обради библиотечке грађе,
- одржавање и проширивање информационог система,
- израда, формирање и редакција лисних и аутоматизованих каталога (библиографскокаталошки опис према међународним стандардима, анализа садржаја, формулисање
предметних рубрика и утврђивање УДК бројева),
- израда каталошких записа у публикацији (библиографско-каталошки опис и
садржинска обрада),
- спровођење програма топографске евиденције и смештаја библиотечког материјала,
као и издавање публикација којима је потребна превентивна техничка или
конзерваторско- рестаураторска заштита,
- стара се о примени јединственог начина обраде библиотечког материјала, као и
правилном и уредном вођењу књига,
- предлаже Правилник о раду Библиотеке,
- подноси годишњи извештај рада Библиотеке,
- предлаже годишњи план набавке публикација и програм рада Библиотеке,
- организује набавку каталога и осталих информација о изворима информација и
документације у земљи и иностранству,
- предлаже попуњавање библиотечког фонда књигама и часописима из иностранства
и земље и, с тим у вези, припрема реферате и дописе за одобрење куповине, врши
контролу извршених наруџби,
- врши коресподенцију у вези са набавком и рекламацијама,
- врши послове око пријема сигнирања и каталошког опис књига и часописа према
усвојеним правилима - инвентарисање,
- врши послове око часописа - евиденције приспелих периодичних публикација и
континуација,
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-

-

организује и обавља рад са корисницима Библиотеке, (пружање рутинских
библиотечких информација, издавања публикација и задуживање, пријем враћених
и раздуживање, учлањивање, издавање потврда о раздужењу дипломираним
студентима),
послови око међубиблиотечке позајмице у земљи и иностранству, вођење картотеке
задужења књига и личне картотеке наставног особља,
стара се о уплати чланарина и котизација разним друштвима, врши сравњивање
рачуна набављених књига и часописа са одговарајућом службом,
уређује интернет и интранет сајт Факултета, као и презентације Факултета на
друштвеним мрежама по налогу Управе Факултета;
доставља Финансијско-материјалној служби извештај о присутности на раду за
запослене у Служби у складу са општим актом Факултета,
обавља и друге послове и радне задатке из процеса рада Факултета као целине и
организационе јединице из домена струке и знања који му се ставе у задатак.

6.9. ШЕФ ФИНАНСИЈСКО - МАТЕРИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду (Савет Факултета, 2018) обавља врло сложене послове и задатке
организовања и оперативног руковођења процесом рада у Служби и непосредно извршава
најсложеније послове и задатке који се обављају у Служби:
- организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова,
- развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих
и појединачних аката из области свог рада,
- координира израду и припрему финансијских извештаја,
- сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна
обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима,
- доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова,
- прати, проучава и примењује прописе из области финансијско- материјалног
пословања,
- контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења
финансијских средстава,
- контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја,
- пројектује приливе и одливе новчаних средстава,
- координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и
извештавањем,
- руководи припремом и израдом завршног рачуна и одговоран је за благоворемено
достављање надлежном органу Факултета,
- контролише формирање документације за пренос новачних средстава,
- предлаже унапређење организационе структуре и процедуре рада у оквиру Службе,
- учествује у изради програма инвестиционог и текућег одржавања,
- одобрава уговоре и даје мишљење у делу који се односи на финансије и
инвестиционе радове
- извештава Управу и Савет Факултета о финансијском пословању Факултета,
- контролише финансијско пословање на реализацији инвестиционих планова и
изграђује коначни обрачун инвестиционих улагања,
- коригује отпис основних средстава при попису и помаже књиговођама да се усагласе
аналитике са синтетиком,
- сравњује стање при попису са књиговодственим стањем и утврђује стварно стање.
- сачињава извештај о присутности на раду за запослене у Служби, у складу са општим
актом Факултета;
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-

обавља и друге послове и радне задатке за процес рада Службе, организационе
јединице и Факултета као целине у оквиру свог знања и струке који му се ставе у
задатак.

6.10. ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском
факултету у Београду (Савет Факултета, 2018) обавља врло сложене и разноврсне послове
и задатке организовања и оперативног руковођења процеса рада у Служби, и то:
- координира припрему општих и појединачних аката из надлежности Службе;
- израђује измене и допуне акта о процени ризика на радним местима и у радном
окружењу;
- израђује акте о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања;
- прати и контролише средства и опрему за личну заштиту на раду и средства и опрему
за заштиту од пожара;
- контролише и даје савете управи Факултета у планирању, избору, коришћењу,
одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава за заштиту на раду;
- организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду
и заштите лица, имовине и пословања;
- организује периодична испитивања услова радне околине и здравствене прегледе
запослених;
- прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима и води
одговарајућу евиденцију;
- организује и спроводи обуку запослених из области заштите од пожара;
- организује спровођење мера за благовремено отклањање утврђених недостатака;
- контролише спровођење утврђених мера заштите од пожара и превентивно техничке
заштите;
- организује евакуацију запослених и спашавање имовине угрожене пожаром или
другим обликом ванредне ситуације;
- организује и саставља извештаје у вези са ванредним догађајима из области заштите,
безбедности и здравља на раду,
- свакодневно издаје налоге за рад: домару, техничару инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и опреме, портирима, помоћним радницима и
спремачицама и контролише њихово извршење,
- контролише квалитет изведених-радова свих запослених у Служби и даје сугестије
за побољшање услова рада радника и примену свремених машина и технологија у
процесу текућег одржавања;
- одговорно је лице за спровођење мера противпожарне заштите и безбедности и
здравља на раду;
- посебно се брине о безбедности зграде за време ванредних ситуација, односно
нерадних дана (недељом и државним празницима) и организује потребно дежурство,
- даје одобрења за продужен боравак у згради запослених на лични захтев уз
сагласност декана Факултета коме припадају,
- посебно указује на недостатке у заједничким деловима зграде који су такви да
представљају опасност од пожара или повреде,
- стара се о наменском коришћењу дворишта, а нарочито о организовању портирске
службе која регулише улаз путничких возила и у том циљу организује са Центром за
информационе технологије штампање и продају налепница за стално запослене у
згради техничких факултета,
- пише захтеве за набавку алата и средстава за одржавање хигијене на Факултету,
- спроводи мере дезинсекције и дерaтизације и организује рад запослених Техничке
службе у току дезинфекције и деретизације,
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припрема предлоге за инвестиционо одржавање свих делова зграде који припадају
Грађевинском факултету и доставља их декану на разматрање,
координира радом на изради пројектне документације за инвестицоно одржавање,
омогућава рад извођача у току извођења радова на инвестиционом одржавању,
спроводи стручни надзор над радом портирске службе факултета или ангажованог
обезбећења;
доставља Финансијско-материјалној служби извештај о присутности на раду за
запослене у Служби, у складу са општим актом Факултета,
обавља и друге послове и радне задатке за процес рада Службе, радне јединице и
Факултета као целине у оквиру свог знања и струке који му се ставе у задатак.

6.11. ШЕФ ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Шеф Центра за информационе технологије (ЦИТ) руководи радом ЦИТ у складу са
Правилником о организацији и систематизацији послова на Грађевинском факултету у
Београду (Савет Факултета, 2018). Обавља врло сложене и разноврсне техничке послове и
задатке, који се обављају на мрежи и рачунарима везаних на мрежу:
- организује, координира и контролише функционисање информационо комуникационих технологија и послова;
- развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова;
- координира израду и припрему ИКТ извештаја;
- доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова;
- прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног
трошења ИКТ ресурса;
- контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања
уговора;
- координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје
мишљење о њима;
- координира израду ИКТ прегледа и анализа;
- координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева;
- дефинише политике и мере безбедности у информационом систему,
- остварује комуникационе везе са светом;
- учествује у пројектовању и развоју мрежне инфраструктуре и серверских
оперативних система;
- врши администрирање мреже;
- врши заштиту мреже од спољних упада;
- одржава инфраструктуру мреже у исправном стању од ЦИТ-а до прикључка по
просторијама;
- прати нова достигнућа и њихову примену на мрежи;
- одржава факултетски интранет;
- обавља и друге послове и задатке везане за процес рада Центра и Факултета као
целине у оквиру знања и струке, који му се ставе у задатак.
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5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Факултета је јаван. Јавност рада Факултета утврђена је Статутом Универзитета и
Статутом Факултета. Факултет обавештава јавност о обављању своје делатности путем
медија и средстава јавног информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем
на интернет презентацији Факултета, на огласним таблама и сл.
Рад седница органа Факултета је јаван. Седнице Савета Факултета, Наставно-научног већа
и других стручних органа су по правилу јавне. Савет Факултета, Наставно-научно веће и
други стручни органи могу своје седнице прогласити затвореним за јавност када је то у
интересу чувања пословне тајне и безбедности, а сагласно важећим законским прописима.
Прописима Републике Србије, Статутом и другим општим актима Факултета је утврђено
шта се сматра пословном тајном и који се подаци не могу саопштавати
Настава на Факултету одвија се од 8:00 до 20:00 часова, према утврђеном распореду часова
који је објављен на интетнет страници Факултета. Радно време Заједничких служби
Факултета је од 7:30 до 15:30 часова, Библиотеке од 8:00 до 16:00 и Рачунског центра од
8:00 до 20:00.
Подаци од значаја за јавност рада:
Декан Факултета
Проф. др Владан Кузмановић, дипл. грађ. инж.
Телефон: 3218-553
vladak@grf.bg.ac.rs
Продекан за науку
В. проф. др Иван Игњатовић, дипл. грађ. инж.
Телефон: 3218-553
nauka@grf.bg.ac.rs
Продекан за наставу
Доц. др Ненад Фриц, дипл. грађ. инж.
Телефон: 3218-553
nastava@grf.bg.ac.rs
Продекан за финансије
Доц. др Александар Ђукић, дипл. грађ. инж.
Телефон: 3218-553
djukic@grf.bg.ac.rs
Секретар Факултета
Тамара Ковачевић, дипл. прав.
Телефон: 3218-520
seкretar@grf.bg.ac.rs
Студент продекан
Стефан Мицић
Телефон: 062/84-33-509
stefansmicic@gmail.com
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ШЕФОВИ КАТЕДАРА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Катедра

Звање, име и презиме шефа катедре

телефон

Катедра за материјале и
конструкције

Проф. др Снежана Маринковић

3218-547

547

Катедра за техничку механику и
теорију конструкција

Проф. др Растислав Мандић

3218-544

544

Катедра за грађевинску
геотехнику

В.проф. др Мирјана Вукићевић

3218-569

569

Катедра за путеве, аеродроме и
железнице

Проф. др Горан Младеновић

3370-171

503

Катедра за хидротехнику и
водно еколошко инжењерство

Проф. др Душан Продановић

Катедра за управљање
пројектима у грађевинарству

Проф. др Ненад Иванишевић

3218-636

636

Катедра за геодезију и
геоинформатику

Проф. др Бранислав Бајат

3218-579

579

Катедра за математику, физику
и нацртну геометрију

В.проф др Љиљана Брајовић

3218-585

585

3218-530

локал

530

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА
Име и презиме

Радно место

Тамара Ковачевић

Секретар

Телефон
3218-520

Локал
520

КАБИНЕТ ДЕКАНА
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Вана Васиљевић

Шеф кабинета декана

3218-606

606

Зорица Петровић

Технички секретар

3218-553

553

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Љиљана Станковић

Руководилац правних, кадровских и
административних послова - Шеф
службе

3218-524

524

Милена Роквић

Службеник за јавне набавке

3218-638

638

Емилија Продановић

Виши стручнотехнички сарадник за
остале делатности

3218-638

638

Петар Ђукановић

Виши стручнотехнички сарадник за
остале делатности

3218-527

527

Радојка Радуловић

Референт за правне, кадровске и
административне послове

3218-638

638

Александар Костић

Референт за правне, кадровске и
административне послове

3218-638

638
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Никола Богдановић

Курир

3218-638

638

Ружица Вуковић

Техничар штампе

3218-507

507

Радно место

Телефон

Локал

Тамара Вукша

Самостални стручнотехнички сарадник
за студије и студентска питања – Шеф
службе

3218-640

640

Јасмина Петровић

Стручнотехнички сарадник за студије и
студентска питања

3218-526

526

Данијела Булић

Самостални стручнотехнички сарадник
за студије и студентска питања

3218-526

3218-526

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
Име и презиме

ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНА СЛУЖБА
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Никола Младеновић

Руководилац финансијскорачуноводствених послова – Шеф
службе

3218-525

525

Вера Тејић

Референт за финансијскорачуноводствене послове

3218-528

528

Олга Алексић

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар

3218-528

528

Јована Адамов

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник

3218-528

528

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Име и презиме

Радно место

Телефон

Руководилац послова заштите,
безбедности и здравља на раду – Шеф
службе

3218-527

527

Зоран Шуменковић

Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине

3218-508

508

Милета Шљиванчанин

Техничар инвестиционог / техничког
одржавања/одржавања уређаја и опреме

3218-506

506

Милован Крстић

Техничар инвестиционог/техничког
одржавања/одржавања уређаја и опреме

3218-506

506

Дејан Анђелковић

Домар / мајстор одржавања

3218-599

599

Мица Арбутина

Портир / чувар

3218-601

601

Јелена Романовић

Портир / чувар

3218-601

601

Немања Козић

Портир / чувар

3218-601

601

Марко Машојевић

Портир / чувар

3218-601

601

Драгутин Тодоровић

Портир / чувар

3218-601

601

Гојко Минић

Локал
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Иван Вукићевић

Портир / чувар

3218-601

601

Малиша Козић

Портир / чувар

3218-601

601

Александар Смиљанић

Портир / чувар

3218-601

601

Катарина Гајтановић

Спремачица

3218-625

625

Јулија Здравковић

Спремачица

3218-625

625

Марта Илић

Спремачица

3218-625

625

Марина Крстић

Спремачица

3218-625

625

Снежана Мемаровић

Спремачица

3218-625

625

Стојанка Антанасијевић

Спремачица

3218-625

625

Лидија Бузов

Спремачица

3218-625

625

Биљана Живковић

Спремачица

3218-625

625

Дрена Јевтић

Спремачица

3218-625

625

Гордана Јовић

Спремачица

3218-625

625

Александра МалешевићДелић

Спремачица

3218-625

625

Сунчица Нешић

Спремачица

3218-625

625

Марина Петровић-Костић

Спремачица

3218-625

625

Марина Петровић

Спремачица

3218-625

625

Јасмина Тодоровић

Спремачица

3218-625

625

Драгица Ћатић

Спремачица

3218-625

625

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Бојан Тепавчевић

Руководилац послова информационих
система и технологија – Шеф службе

3218-619

619

Никола Панић

Руководилац послова
телекомуникационих система

3218-634

634

Стеван Стевић

Програмер

3218-634

634

Никола Тејић

Администратор телекомуникационих
система

3218-634

634

Дрита Хајрај

Интернет оператер

3218-506

3218-506

БИБЛИОТЕКА
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Ксенија Савић

Дипломирани библиотекар – Шеф
службе

3218-554

554

Данијела Урошевић

Самостални књижничар

3218-554

554
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ИНСТИТУТ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ГЕОТЕХНИКУ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Доц. др Сања Фриц

Управник Института

3218-562

562

Урош Ђурић, асистент

Заменик управника Института

3218-587

587

Марко Орешковић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-503

503

Милош Марјановић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-567

567

Добривоје Симић

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-566

566

Момчило Јакшић

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-503

503

ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
Доц. др Предраг Петронијевић

Управник Института

3218-595

595

Вељко Пујевић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-567

567

ИНСТИТУТ ЗА ХИДРОТЕХНИКУ И ВОДНО-ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

В.проф. др Ненад Јаћимовић

Упраник Института

3218-530

530, 593

В. проф. др Милош Станић

Заменик управника Института

3218-530

530, 593

Невена Грбић

Стручнотехнички сарадник за остале
делатности

3218-607

530, 593

Љиљана Јанковић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-530

530

Нада Цвијетић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-557

557

Дамјан Иветић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-530

530

Ивор Кокотовић

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-530

530

ИНАСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

В. проф. др Бранко
Миловановић

Упраник Института

3218-537

537

Доц. др Милутин Пејовић

Заменик управника Института

3218-537

537

Ненад Вишњевац

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-624

624

Виши стручнотехнички сарадник за рад
у лабораторијама или центрима

3218-534

534

Биљана Радовановић
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ИНСТИТУТ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

Проф. др Златко Марковић

Управник Института

3218-505

611, 626

Доц. др Бранко Милосављевић

Заменик управника Института

3218-505

505, 619

Младен Јовић

Виши стручнотехнички сарадник за рад
у лабораторијама или центрима

3218-502

502

Мирјана Костић

Стручнотехнички сарадник за остале
делатности

3218-505

505

Срђан Космач

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-501

501, 617

Саво Ставњак

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-615

615

Миодраг Стојановић

Самостални стручнотехнички сарадник
за рад у лабораторијама или центрима

3218-501

501

Стоја Тодоровић

Стручнотехнички сарадник за рад у
лабораторијама или центрима

3218-610

610

ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И НАЦРТНУ ГЕОМЕТРИЈУ
Име и презиме

Радно место

Телефон

Локал

В. проф. др Александра Ерић

Управник Института

3218-549

549; 577

Марко Пешовић

Заменик управника Института

3218-577

577; 549

ИНСТИТУТ ЗА НУМЕРИЧКУ АНАЛИЗУ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА
Име и презиме
В. проф. др Марија НефовскаДаниловић

6.

Радно место

Телефон

Локал

Управник Института

3218-552

552

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

Најчешће тражене информације од Факултета су:
- услови уписа на студијске програме које Факултет организује,
- режим студирања,
- висина школарине,
- број места одобрених за упис на буџет и самофинансирање,
- контакт телефони служби и наставника,
- акредитација нових студијских програма, и
- издавање нових диплома и услови издавања.
Информације се траже од Факултета најчешће телефоном, непосредно у просторијама
Факултета, електронском поштом запосленима на Факултету, као и подношењем захтева за
приступ информацијама од јавног значаја. Током 2018. године захтеви за приступ
информацијама од јавног значаја односили су се на проверу диплома стечених на Факултету
и издатим мастер дипломама у поступку усаглашавања са Законом о високом образовању.
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7. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
Факултет је образовна и научна установа која у оквиру обављања своје образовне
делатности организује основне академске, мастер академске, специјалистичке академске, и
докторске академске студије, као и облике студија за иновацију знања и стручног
образовања и усавршавања.
Факултет самостално, или у сарадњи са другим организацијама, обавља основна,
примењена и развојна истраживања, као и истраживања која су у функцији развоја
образовне делатности Факултета. У сарадњи са другим научним и стручним организацијама
из области грађевинарства и геодезије обавља следеће делатности:
- Високо образовање – шифра 85.42
- Остало образовање – шифра 85.59
- Помоћне образовне делатности – шифра 85.60
- Услуге припреме за штампу – шифра 18.13
- Израда грађевинских пројеката – шифра 41.10
- Испитивање терена бушењем и сондирањем – шифра 43.13
- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра 47.61
- Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама – шифра 47.62
- Издавање књига – шифра 58.11
- Издавање именика и адресара – шифра 58.12
- Издавање новина – шифра 58.13
- Издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
- Остала издавачка делатност – шифра 58.19
- Издавање осталих софтвера – шифра 58.29
- Рачунарско програмирање – шифра 62.01
- Консултантске делатности у информационим технологијама – шифра 62.02
- Управљање рачунарском опремом – шифра 62.03
- Остале услуге информационе технологије – шифра 62.09
- Обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11
- Web портали – шифра 63.12
- Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета – шифра 66.21
- Делатност агенција за некретнине – шифра 68.31
- Правни послови – шифра 69.10
- Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем –
шифра 70.22
- Инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12
- Техничко испитивање и анализе – шифра 71.20
- Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
– шифра 72.19
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења – шифра 73.20
- Фотографске услуге – шифра 74.20
- Остале стручне, научне и техничке делатности – шифра 74.90
- Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована
канцеларијска подршка – шифра 82.19
- Организовање састанака и сајмова – шифра 82.30
- Делатности библиотека и архива – шифра 91.01
- Делатности струковних удружења – шифра 94.12.
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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:
- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 8/2017, 27/2018, 73/2018),
- Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05,
50/06, испр. 18/10 и 112/15),
- Закон о иновационој делтаности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10 и 55/13);
- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/18), и
- Закон о библиотечкој - информационој делатности („ Службени гласник РС“ бр.
52/11).
Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у следећем поглављу
- Навођење прописа.

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Факултет у свом раду примењује следеће законске приписе:
- Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и
83/05),
- подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 8/2017, 27/2018, 73/2018),
- Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и
50/06, 18/10 и 112/15),
- Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10, 55/13),
- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/18),
- Закон о библиотечкој - информационој делатности („Службени гласник РС“ бр.
52/11),
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018),
- Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени
гласник РС“ бр. 36/09),
- Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91,
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10, 47/18, 48/18),
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 –
одлука УСЈ и 57/89, „Службени гласник СРЈ“ бр. 31/93 , 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99),
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17, 95/18),
- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11),
- Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09 и 99/11,
119/12, 29/16),
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 и 99/11),
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 25/19),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09)
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- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 91/15,
113/17 - подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на
раду
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник РС“ бр. 30/10),
- Закон о пензијском и и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03,
64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука
УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и
142/14, 73/18, 46/19),
- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 –
испр., 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15 и 10/16),
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“
бр. 34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др. Закона, 92/11 и 99/11, 10/13,
55/13, 99/14 i 21/16),
- Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за
делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02,
100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 –
испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05,
109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08,
9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10,91/10, 20/11,
65/11, 100/11, и 11/12),
- Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“ бр. 54/07, 104/09, 36/10)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 95/18),
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19),
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14),
- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06)
- Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 93/12 -Уредба о
одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза евидентирања
промета преко фиксалне касе („Службени гласник РС“ бр. 18/09, 61/10, 101/10 и
94/11)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08,
53/10, 66/11 – одлука Уставног суда),
- Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10,
55/13, 27/18, 10/19),
- Општи колективни уговори („Службени гласник РС“ бр. 50/08 и 104/08 – Анекс I,
8/09 – Анекс II),
- Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 40/09 и 69/11),
- Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника,
сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
- Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска
установа („Службени гласник РС“ бр. 40/09 и 69/11),
- Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
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- Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколске установе („Службени гласник РС“ бр. 88/17),
- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа („Службени гласник РС“ бр. 88/17),
- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 88/17),
- Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника,
Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр.
30/07),
- Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник
РС“ бр. бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19),
- Статут Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 201 од
28.02.2018. год. и бр. 207 од 1.03.2019,
- Статут Грађевинског факултета Универзитета у Београду од децембра 2018.
године.

10. УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
Делатност високог образовања остварује се кроз академске студије на основу одобрених,
односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.
На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава
студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.
Студије првог степена су:
- Основне академске студије – 180 или 240 бодова.
Студије другог степена су:
- Мастер академске студије – 60 или 120 бодова,
- Специјалистичке академске студије – 60 бодова.
Студије трећег степена су:
- Докторске академске студије – 180 бодова.
Настава се остварује путем предавања, вежби, семинара, консултација, научног рада,
стручне праксе, менторског рада, као и на основу других облика образовно-научног рада,
утврђених студијским програмима и Статутом Факултета.
Облици наставе из претходног става, ако није другачије регулисано, изводе се у
просторијама Факултета према распоредима који се истичу на огласним таблама појединих
студијских програма.
Стручна пракса је предвиђена планом студија, као облик наставе, и остварује се у
одговарајућим установама и привредним организацијама.
Факултет на одговарајући начин информише студенте о начину, времену и месту
одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о садржајима, методама,
критеријумима и мерилима испитивања, о начину обезбеђивања јавности на испиту и
начину остваривања увида у резултате, као и о другим питањима од значаја за студенте. На
Страна 38

Информатор о раду
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 2019. година

одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се
уписати кандидати под условима и на начин утврђен Статутом Факултета и Законом.
Универзитет расписује конкурс за упис на студије. Кандидати који конкуришу за упис у
прву годину основних академских студија полажу пријемни испит. Редослед кандидата за
упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Основне и специјалистичке академске студије се завршавају полагањем свих предвиђених
испита и довршавањем осталих студијских обавеза, предвиђених студијским програмом, и
израдом и одбраном завршног рада.
Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и
довршавањем осталих студијских обавеза, израдом и одбраном завршног рада у складу са
студијским програмом.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном
одбраном докторске дисертације.
Факултет у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог
живота за иновацију знања и стручно образовање и усавршавање кадрова, ван оквира
студијских програма за које је добио дозволу за рад, а за које је матичан.
Под иновацојм знања подразумева се организовање курсева за иновацију знања, као и
укључивање полазника у програмске садржаје студија у циљу стицања одређених знања.
По завршетку курса, односно наставе, кандидат полаже испите предвиђене наставним
планом и програмом, након чега му Факултет издаје уверење.
Факултет самостално, или у сарадњи са другим организацијама, обавља основна,
примењена и развојна истраживања, као и истраживања која су у функцији развоја
образовне делатности.
10.1. АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ
Установа је акредитована одлуком Комисије за акредитацију број 612-00-02732/2013-04 од
28.03.2014. године
Поред одлуке о акредитацији Установе, акредитовани су и следећи студијски програми:
- основне академске студије: Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика
- мастер академске студије: Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика
- специјалистичке академске студије: Грађевинарство и Енергетска ефикасност, одржавање
и процена вредности објеката у високоградњи, и
- докторске студије: Грађевинарство и Геодезија и геоинформатика (на српском и
енглеском језику)
10.2. ДОЗВОЛА ЗА РАД
На захтев Факултета, Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Факултету је
доставила Одлуку и Уверење о акредитацији седам напред наведених студијских програма,
и то:
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.бр.
Студијски програм
1.
2.

Грађевинарство
Геодезија и геоинформатика

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.бр.
Студијски програм
1.
Грађевинарство
2.
Геодезија и геоинформатика

Број студената

Акредитација

340
60

Акредитован
Акредитован

Број студената
200
60

Акредитација
Акредитован
Акредитован

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.бр.
Студијски програм
Број студената
1
Енергетска ефикасност,
30
одржавање и процена вредности
објеката у високоградњи
2
Грађевинарство
30
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.бр.
Студијски програм
1.
Грађевинарство
2.
Геодезија и геоинформатика

Број студената
20
5

Акредитација
Акредитован

Акредитован

Акредитација
Акредитован
Акредитован

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Табела: Услуге Факултета
Ред. број

Назив процеса
1. Пружање услуга високог образовања

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема
предлога текста конкурса, објављивање)
Организовање пријемног испита
Израда распореда наставе (предавања и вежби)
Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)
2. Извођење наставе

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Предавања
Вежбе
Практична настава
Израда семинарских радова
Израда пројектних задатака
Консултације
Стручна пракса
3. Организација испита

3.1.
3.2.
3.3.

Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале, дежурни...)
Извођење писменог испита
Извођење усменог испита
Страна 40

Информатор о раду
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 2019. година

3.4.
3.5.

Полагање испита пред комисијом
Поништавање испита
4. Израда и одбрана радова

4.1.
4.2.
4.3.

Израда и одбрана завршних радова (основне академске, дипломске академске и
специјалистичке академске студије)
Израда и одбрана магистарских теза
Израда и одбрана докторских дисертација
5. Пружање административних услуга корисницима

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Упис (упис године и овера семестра)
Пријављивање испита
Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица, потврда и
уверења)
Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата
Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове
Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија
6. Пружање услуга истраживања

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Планирање истраживања
Основна истраживања
Примењена истраживања
Развојна истраживања
Израда пројеката
7. Организовање стручног усавршавања

7.1.
7.2.
7.3.

Планирање семинара, курсева, обука и тренинга
Извођење семинара, курсева, обука и тренинга
Издавање сертификата о стручном усавршавању
8. Пружање посебних интелектуалних услуга

8.1.
8.2.
8.3.

Експертизе
Консалтинг
Рецензије
9. Пружање услуга библиотеке

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван
библиотеке
Коришћење библиотечког простора – читаонице
Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за претраживање
каталога
Коришћење КoБСОН сервиса у библиотеци и приступ електронским
часописима
Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника, реферати
за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, тезе и дисертације)
Издавање потврде о незадужености
10.

10.1
10.2

Издавачка делатност

Издавање уџбеничке литературе
Издавање часописа
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12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
12.1. РАД ФАКУЛТЕТА
12.1.1. Активности органа управљања
У протеклом извештајном периоду од 01.10.2017. до 01.10.2018. године, Савет
Грађевинског факултета одржао је 7 седница. На седницама Савета Фалултета донета је
одлука о доношењу Правилника о изменама и допунама Правилника о мерилима за
утврђивање висине школарине и пружање услуга, одлука о ослобађању плаћања и умањењу
школарине за школску 2017/2018. годину, као и нова Одлука о висини школарине и осталих
накнада на Грађевинском факултету, Правилник о изменама и допунама Правилника о
обрачуну и исплати зарада, накнада и других примања запослених на Грађевинском
факултету. Разматран је и усвојен Извештај о раду Грађевинског факултета за школску
2016/2017. годину, Финансијски план Грађевинског факултета за 2018. годину, План јавних
набавки за 2018. годину, одлука о утврђивању висине буџета за рад Студентског парламента
Грађевинског факултета за школску 2017/2018. годину, као и Елаборат Централне пописне
комисије о попису имовине и обавеза Грађевинског факултета са стањем на дан 31.12.2017.
године. Донета је одлука о покретању поступка за избор декана и три продекана
Грађевинског факултета за школску 2018/2019., 2019/2020. и 2020/2021. годин, разматран
је предлог и донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о обрачуну и исплати
зарада, накнада зарада и других примања запослених на Грађевинском факултету и утврђен
је пречишћен текст овог правилника. Размотрена је и донета одлука по Пресуди Управног
суда, број: 20 У 15518/16 од 08.12.2017. год. у предмету мр Стојанке Бранковић из Београда,
као и одлука о избору студента продекана Грађевинског факултета за школску 2017/2018.
годину. Разматран је предлог и донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о
обрачуну и исплати зарада, накнада зарада и других примања запослених на Грађевинском
факултету и утврђен је пречишћен текст овог правилника, а донета је одлука и о давању
сагласности на предлог Правилникa о организацији и систематизацији послова на
Грађевинском факултету.
На седници Савета Факултета одржаној 25. 5. 2018. године, донета је одлука о избору декана
Грађевинског факултета Универзитета у Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и
2020/2021. годину, као и одлука о избору продекана Грађевинског факултета у Београду за
мандатни период од три године. Усвојен је и Статут Грађевинског факулета Универзитета
у Београду на предлог Наставно – научног већа Факултета, а донета је и одлука и о
расписивању избора за чланове Савета Грађевинског факултета у Београду за мандатни
период од четири године. Верификација мандата нових чланова Савета Факултета, избор
председника и заменика председника Савета Факултета, као и студент продекан
Грађевинског факултета за школску 2018/2019. годину извршен је на седници Савета која
је одржана 28.9.2018. године.
12.1.2. Активности органа пословођења
У протеклом извештајном периоду, активности Декана Факултета биле су усмерене на
обављање редовних активности Факултета у оквиру наставне, научне и привредне сарадње
са сродним високошколским установама у земљи и у свету и привредним организацијама у
земљи. Све реализоване активности су пропраћене одговарајућим кратким саопштењима и
налазе се на сајту Факултета.
Реализовано је више редовних активности усмерених на побољшање услова рада
наставника, сарадника и студената Факултета. Инсистирало се на строгом поштовању
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правила студија и услова за упис наредне године студија на свим нивоима, уз истовремено
стварање бољих услова за студенте заинтересоване за програме размене и мобилности.
Неопходне попуне и реорганизације служби реализоване су отежано, у складу са законским
ограничењима (Уредба о забрани запошљавања), природним одливом запослених и
потребама ефикаснијег пословања. Измене и допуне постојећих општих и појединачних
аката Факултета (Статут, и Правилник о организацији и систематизацији послова на
Грађевинском факултету, и др.) стални је задатак Установе и овај посао је реализован
успешно, у складу са динамиком измена и допуна Статута Универзитета и других
правилника и одлука. Настављена је и веома успешна сарадња са РТБ Бором, ЕПС-ом,
Коридорима Србије, НИС-ом, Београдом на води, као и значајним бројем других
привредних субјеката. Конституисани су сви органи Факултета и комисије.
Већина представника Факултета је се редовно одазивала и присуствовала седницама органа
и тела чију су чланови.
12.1.3. Рад стручних органа Факултета
Стручни органи Факултета у извештајном периоду од 1.10.2017. до 1.10.2018. године
одржавали су седнице динамиком којa је захтевалa разматрање наставник, научник и
стручних питања, као што су организација наставе и научних активности. Дискутовало се о
реализацији основних академских, мастер академских, специјалистичких и докторских
студија, изради и одбрани докторских теза, кадровској политици и потребама за
расписивањем конкурса за избор наставника и сарадника, евалуацији студијских програма,
унапређењу и контролу квалитета, као и осталим питањима из домена рада Факултета, у
складу са захтевима организационих јединица, Универзитета и др.
Наставно-научно веће Факултета
У периоду од 01.10.2017. до 01.10.2018. године, одржано је 11 редовних седница Наставнонаучног већа Факултета. Наставно-научно веће је разматрало питања и предлоге Катедара,
Стручног колегијума шефова Катедара, наставника и сарадника Факултета и у складу са
тим доносило одговарајуће одлуке.
На седницама Наставно - научног већа Факултета у школској 2017/2018. години, усвојен је
предлог одлуке о начину уписа студената Грађевинског факултета на модуле школске
2017/2018. године, затим Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада
наставника за зимски и летњи семестар школске 2017/2018. године. Разматран је и усвојен
План ангажовања наставника и сарадника Грађевинског факултета за летњи семестар
школске 2017/2018. године, као и предлог одлуке о условима преласка студената основних
академских студија на студијском програму Грађевинарство са наставног плана из 2008.
године на наставни план из 2014. године, мењани су поједини чланови Већа научних
области при Универзитету у Београду. На седници одржаној 5. 4. 2018. године,
евидентирани су кандидати за декана Грађевинског факултета за школску 2018/2019.,
2019/2020. и 2020/2021. школску годину, усвојен је предлог Правилника о полагању испита
и оцењивању на испиту на основним, мастер и специјалистичким академским студијама, а
именовани су и чланови Комисије за контролу квалитета докторских студија.
Утврђен је предлог Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду на седници
одржаној 10.5.2018. године, док је на седници Наставно - научног већа одржаној 17.5.2018.
године, утврђен предлог кандидата за декана Грађевинског факултета Универзитета у
Београду за наредни мандатни период. На седници НН већа разматрани су и предлози
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катедара Факултета о кандидатима за чланове Савета Факултета из реда наставника и
сарадника за мандатни период од четири године.
На седници НН већа која је одржана 13. септембра 2018. године, гласано је о предлозима
кандидата за шефове и секретаре Катедара на Грађевинском факултету у Београду за
наредни мандатни период, именовани су представници Грађевинског факултета у Београду
у органима Универзитета у Београду за наредни мантадни период, усвојен је предлог одлуке
о условима уписа у наредне године студија у школској 2018/2019. години, План ангажовања
наставника и сарадника Грађевинског факултета за зимски семестар школске 2018/2019.
године, Календар наставе за школску 2018/2019. годину, за основне и мастер академске
студије, као и молба студената oсновних и мастер академских студија Грађевинског
факултета у Београду да се омогући допунски испитни рок - октобар 1. Разматране су молбе
кандидата и доношене одлуке о расписивању конкурса и формирању комисија за писање
извештаја по расписаним конкурсима за изборе истаживача приправника и сарадника, као
и одлуке о изборима у истраживачка звања.
Пријављено је 11, а одбрањено 11 докторских дисертација.
На захтев других високошколских установа, донете су одлуке о давању сагласности за
ангажовање наставника и сарадника Грађевинског факултета на другим високошколским
установама за школску 2017/2018. годину, а дате су и сагласности за ангажовање
наставника и сарадника на Грађевинском факултету Универзитета у Београду за школску
2017/2018. годину.
Напомена: Целокупан материјал одржаних седница Наставно-научног већа Грађевинског
факултета налази се на сајту Факултета www.grf.bg.ac.rs.
Изборно веће Факултета
У извештајном периоду, од 01.10.2017. до 01.10.2018. године, одржано је 10 редовних
седница Изборног већа Факултета на коме су разматрани предлози катедара и доношене
одлуке о расписивању конкурса и формирању комисија за писање реферата о пријављеним
кандидатима по расписаним конкурсима за изборе наставника и сарадника, као и одлуке и
предлози одлука након разматрања и усвајања реферата кандидата предложеним за избор
тајним гласањем од стране чланова Изборног већа Факултета.
У школској 2017/2018. години, спроведен је поступак за избор укупно 17 наставника и 7
сарадника, односно, 3 редовна професора, 8 ванредних професора, 6 доцената и избор 7
сарадника у звању асистента. Поново су изабрана 5 ванредних професора, 6 доцената и 10
сарадникa у звању асистента.
Напомена: Целокупан материјал одржаних седница Изборног већа Грађевинског
факултета налази се на сајту: www.grf.bg.ac.rs.

12.1.4. Особље Факултета
У академској 2017/2018 години, структура запослених на Факултету на дан 30.09.2018. год
била је следећа:
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Табела: Структура запослених на Факултету на дан 30.09.2018.
НАСТАВНО ОСОБЉЕ –
укупно 149
Редовни професори: 19
Ванредни професори: 34
Доценти: 51
Асистенти са докторатом: 0
Асистенти магистри: 2
Асистенти студенти докторских
студија: 43

Ненаставно особље – укупно 43, у сталном радном односу
Секретар факултета: 1
Деканат: 2
Служба за опште послове : 5
Служба за студентска питања: 2
Финансијско-материјална служба: 4
Техничка служба : 13
Центар за информационе технологије: 2
Библиотека: 2
Институт за саобраћајнице и геотехнику: 2
Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство:
2
Институт за материјале и конструкције: 7
Институт за геодезију и геоинформатику: 1

12.2. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Наставно-образовна делатност на Факултету одвијала се у складу са усвојеним планом рада.
У академској 2017/2018. години настава је реализована на два акредитована студијска
програма основних академских студија, два акредитована студијска програма мастер
академских студија, два акредитована студијска програма докторских студија и једном
акредитованом специјалистичком академском програму.
12.2.1. Основне академске студије
У прву годину студија на оба студијска програма уписано је 390 студенaта, од тога 280 у
статусу студената који се финансирају из буџета. Настава за студенте свих година основних
академских студија на Грађевинском факултету почела је 25. септембра 2017. године.
Укупан број уписаних студената на основне академске студије Грађевинског факултета
износи 2132 и то:
- студијски програм Грађевинарство 1934 студената, од чега 681 у статусу студената
који се финансирају из буџета, и
- студијски програм Геодезија и геоинформатика 198 студента, од чега 96 у статусу
студената који се финансирају из буџета.
У периоду од 1. октобра 2017. до 30. септембра 2018. године, на оба судијска програма
основних академски студија дипломирало је укупно 232 студента, и то:
- студијски програм Грађевинарство 195 студената, и
- студијски програм Геодезијаи геоинформатика 41 студент.
Мастер академске студије
У прву годину мастер академских студија први пут је уписано укупно 263 студената, од
тога 210 у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије. Настава за
студенте на мастер академским студијама почела је 16. октобра 2016. године.
Укупан број уписаних студената на мастер академским студијама Грађевинског факултета
износи 601, и то:
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-

студијски програм Грађевинарство 440 студената, од чега 170 у статусу студената
који се финансирају из буџета, и
студијски програм Геодезија и геоинформатика 161 студент, од чега 80 у статусу
студента који се финансира из буџета.

У периоду од 1. октобра 2017. до 30. септембра 2018. године на оба судијска програма
мастер академских студија дипломирало је укупно 156 студената, и то:
- студијски програм Грађевинарство113 студента, и
- студијски програм Геодезија и геоинформатика 43 студента.
Докторске академске студије
По Конкурсу за упис у прву годину докторских академских студија за школску 2017/2018.
уписано је 15 кандидата. Број уписаних кандидата на докторске студије, по студијским
програмима:
- Грађевинарство – 10 на терет буџета Републике Србије и,
- Геодезија и геоинформатика 3 на терет буџета Републике Србије и 2 кандидат на
самофинсирању.
Укупно на докторским студијама, на свим семестрима, уписано је 47 студента (први пут
уписано), од тога 39 на терет буџета Републике Србије и 8 самофинансирајућих. Укупан
број студената уписаних на свим семестрима на студијском програму Грађевинарство је 79,
а на студијском програму Геодезија и геоинформатика 24 студената.
Одбрањене докторске дисертације у школској 2017/18:
Презиме
Зиндовић
Тошић
Лазовић
Недељковић
Петојевић
Драгаш
Ковачевић
Маринковић
Радишић
Мр Миловановић
Мр Мирковић

Име
Будо
Никола
Марија
Ђорђе
Зорана
Јелена
Миљан
Марко
Марко
Бојан
Милан

Датум одбране
28.02.2018.
08.03.2018.
09.05.2018.
06.07.2018.
28.09.2018.
28.09.2018.
28.09.2018.
29.09.2018.
30.09.2018.
27.09.2018.
30.09.2018.

Специјалистичке академске студије
Школске 2017/2018. године је у прву годину специјалистичких академских студија
студијског програма Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у
високоградњи уписано 5 студента.
Остале наставно-образовне активности
Предавања професора по позиву
У академској 2017/2018 одржанo је више предавања и радионица. Подаци о предавачима и
називима предавања и радионица налазе се на сајту Факултета.
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12.3. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Научно-истраживачки рад у протеклом периоду реализован је на основу усвојеног
Програма, а у складу са одредбама Закона о високом образовању, Закона о
научноистраживачкој делатности, Статута Факултета и Универзитета, и Етичког
кодекса Универзитета у Београду.
Активности у домену научно-истраживачке делатности имале су за циљ, са једне стране,
развој науке и стваралаштва, усавршавање научног подмлатка и увођење студената у
научно-истраживачки рад, и, са друге стране, унапређивање квалитета наставе и стварања
услова за даљи развој Факултета.
Активности у домену научно-истраживачке делатности обухватале су:
- реализацију научноистраживачких пројеката, посебно из програма основних
истраживања Министарства просвете и науке Републике Србије, али и других
истраживачких програма и пројеката, као и индивидуална истраживања и
публиковање резултата истраживања наставника и сарадника Факултета,
- презентацију резултата истраживања на научним скуповима у земљи и
иностранству,
- издавачку делатност и публикације,
- израду и одбрану магистарских теза и докторских дисертација,
- организовање научних скупова ,
- организовање предавања, семинара и трибина, и
- различите видове међународне сарадње.
12.3.1. Научно-истраживачки пројекти
Научно-истраживачки рад у протеклом периоду реализован је на основу усвојеног
Програма, а у складу са одредбама Закона о високом образовању, Закона о
научноистраживачкој делатности, Статута Факултета и правила и прописа
Универзитета у Београду.
Активности у домену научно-истраживачке делатности имале су за циљ, са једне стране,
развој науке и стваралаштва, усавршавање научног подмлатка и увођење студената у
научно-истраживачки рад и са друге стране, унапређивање квалитета наставе и стварања
услова за даљи развој Факултета.
Активности у домену научно-истраживачке делатности обухватале су:
- реализацију научноистраживачких пројеката, посебно из програма технолошког
развоја и интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, али и других
истраживачких програма и пројеката, као и индивидуална истраживања и
публиковање резултата истраживања наставника и сарадника Факултета,
- презентацију резултата истраживања на научним скуповима у земљи и
иностранству,
- издавачку делатност и публикације,
- израду и одбрану докторских дисертација,
- организовање научних скупова ,
- организовање предавања, семинара и трибина, и
- различите видове међународне сарадње, укључујући учешће у међународним
истраживачким пројектима.
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Поред наведених активности формирана је и база научних референци у Бибтех формату
кроз Веб сервис на сајту Грађевинског факултета и тиме је формирана могућност
перманентног праћења научних активности како наставника појединачно тако и по
катедрама и на нивоу целог факултета. Листа последњих референци је доступна на
страници http://www.grf.bg.ac.rs/nauka/nnr .
Такође, је формирана и Алумни страница користећи LinkedIn мрежу која се перманентно
увећава, а тренутни број чланова Алумни групе је 625. Алумни страница је доступна преко
сајта факултета на страници: http://www.grf.bg.ac.rs/nauka/al или
https://www.linkedin.com/school/18069595/
Пројекти које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије
Укупно 125 наставника и сарадника Факултета учествује у реализацији два пројекта
основних истраживања, 16 пројеката технолошког развоја и десет пројеката интегралних и
интердисциплинарних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије за конкурсни период од 2011. до 2019 године.
Грађевински факултет носилац је пет пројеката технолошког развоја и једног пројекта
интегралних и интердисциплинарних истраживања, а партнер је у реализацији преостала 22
пројекта. Грађевински факултет је учестововао на два пројекта који су финансирана из
Зеленог фонда за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката
у области заштите животне средине у 2018. години.
Наставници и сарадници Факултета учествују у реализацији следећих научноистраживачких пројеката:
Пројекти основних истраживања:
Шифра
пројекта

Наслов пројекта

171028

Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта примене у
квантним технологијама и интерпретацијама система

174017

Простори функција и оператори на њима

Пројекти технолошког развоја којима руководи Грађевински факултет
Шифра
пројекта

Наслов пројекта

Руководилац пројекта

36020

Унапређење геодетске основе Србије за потребе
савременог државног премера

Проф. др Иван Алексић

36046

Истраживање утицаја вибрација од саобраћаја на
зграде и људе у циљу одрживог развоја градова

Проф.др Мира
Петронијевић

36048

Истраживање стања и метода унапређења
грађевинских конструкција са аспекта
употребљивости, носивости, економичности и
одржавања

В.проф.др Зоран
Мишковић

37009

Мерење и моделирање физичких, хемисјких,
биолошких и морфодинамичких парметара река и
водних акумулација

В.проф.др Зорана
Науновић

37010

Системи за одвођење кишних вода као део урбане и
саобраћајне инфраструктуре

Доц. др Ања Ранђеловић
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Пројекти технолошког развоја у којима учествује Грађевински факултет
Шифра
пројекта

Наслов пројекта

36002

Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода
рачунарске интелигенције

36008

Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу
високоекономичних конструктивних система применом нових технологија

36009

Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности
инфраструктурних објеката и терена

36012

Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе
оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева
Европске уније

36017

Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у
бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу
промоције одрживог грађевинарства у Србији

36028

Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на
основу теоријских и експерименталних истраживања

36035

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и
климатске промене – међусобни утицаји

36038

Развој методе израде пројектне и извођачке документације инсталационих
мрежа у зградама компатибилне са BIM процесом и релевантним
стандардима

36043

Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени
сигурности постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији

37005

Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије

37013

Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања којима руководи Грађевински
факултет
Шифра
пројекта

Наслов пројекта

Руководилац пројекта

42012

Побољшање енергетске ефикасности зграда у Србији
и унапређење националних регулативних капацитета
за њихову сертификацију

Проф. др Драгослав
Шумарац

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања у којима учествује
Грађевински факултет
Шифра
пројекта

Наслов пројекта

42008

Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора
у зградама образовних установа у Србији са утицајем на здравље

43007

Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину:
праћење утицаја, адаптација и ублажавање

43009

Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од
штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења

44002

Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама
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Шифра
пројекта

Наслов пројекта

44006

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем
напредних математичких метода, са применама у медицини,
телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и
образовању

45003

Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени

45016

Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у
биомедицини и информатици

47014

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалноих развојних
докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања

47017

Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно образовног
система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, примери)

Међународни пројекти
Један од главних приоритета у активностима Факултета у протеклом периоду било је
интензивирање и ширење свих видова сарадње са образовним и научним институцијама од
интереса за Факултет, а нарочито међународне сарадње, будући да је повезивање са
различитим институцијама у региону, Европи и свету изузетно значајно за унапређење
квалитета наставе и научно-истраживачког рада. Подаци о сарадњи Факултета са
међународним и домаћим академским институцијама објављују се на сајту Факултета
(http://www.grf.bg.ac.rs).
Активности за развијање академске сарадње у домаћем академском простору и
међународне сарадње обухватале су неколико области:
● Уговори о академској сарадњи са сродним институцијама, ради размене студената,
наставника и сарадника, организовања заједничких истраживачких или стручних
пројеката, развијања заједничких студијских програма, заједничких научних часописа
и публикација, и других облика сарадње,
● Сарадња са међународним организацијама, амбасадама и иностраним културним
центрима,
● Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним пројектима у
области образовања и науке. Грађевински факултет је финансиран на два Horizon 2020
пројеката, а активан је и у више других пројеката који су дати у наредној Табели
Табела: Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним пројектима
у области образовања и науке Грађевинског факултета који су реализовани у
току 2017/2018. године
Тип
пројекта

Период

"Harmonization of UAS techniques for
1 agricultural and natural ecosystems
COST CA16219
monitoring" (HARMONIOUS)

COST

2017-2022

H2020 Call: H2020-MSCAWat-Qual - Water Quality in Drinking RISE-2017 (Marie Sklodowska2
Curie Research and innovation
Water Distribution Systems
staff exchange)

H2020

2018-2019

РБ Назив пројекта

Програм
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Тип
пројекта

Период

H2020-EU.2.1.6. - INDUSTRIAL
APOLLO- Advisory platform for small LEADERSHIP - Leadership in
3
farms based on earth observation
enabling and industrial
technologies – Space

H2020

2016-2019

Quality specifications for roadway
4 bridges, standardization at a European COST Action TU1406
level

COST

2015-2018

РБ Назив пројекта

Програм

Resilient Kraljevo: Management of the SCOPES (Scientific co-operation
5 Post-Earthquake Community
between Eastern Europe and
Reconstruction Effort
Switzerland)
GEOWEB - Мodernising geodesy
education in Western Balkan with
6
focus on competences and learning
outcomes

2015-2018

ERASMUS+ KA2

Erazmus

2015-2018

7

Mobility for learners and staff Higher
Education Student and Staff Mobility

ERASMUS+ KA1

Erazmus

2015 -2018

8

Erasmus Mobility of Individuals with
West Balkan Partner Universities

ERASMUS+ KA1

Erazmus

2016 -2018

Inter-institutional agreement between
University of Belgrade and University
9
ERASMUS+ KA1
of Pardubice (Mobility for Learners
and Staff)

Erazmus

2017-2019

"Research challenges in implementing
and operating high-speed railways in Bilateralni projekat između
10 Central and East Europe: Transfer of Univerziteta u Beogradu i
knowledge from China and its
Jiaotong Univerziteta u Pekingu
adjustment to European rail market"

Bilateralni

2017-2019

DSPF InterFloodCourse - International
DSPF (Danube Strategic Project
11 Postgraduate Course on Flood
Fund)
Management

INTERREG

2018-2019

EPSRC

2015-2018

DEG KfW

2016-2018

COST

2015-2019

Bilateralni

2018-2019

RAMB-Risk Assessment of Masonry
Bridges under Flood Conditions:
Hydrodynamic Effects of Debris
12
Blockage and Scour.
Project leader: University of Exeter,
UK. 2015-2017.

EPSRC Project EP/M017354/1
funded by the UK Engineering
and Physical Sciences Research
Council.

DeveloPPP - Projekat PPP koji
13 sprovodi firma Barthauer Software
GmbH (Braunschweig, Nemačka)

PPP uz finansijsku podršku
Federalnog ministarstva za
ekonomsku saradnju i razvoj
(BMZ)

14

i2MHB - Innovation in Intelligent
Management of Heritage Buildings

COST Action TD1406

Program bilateralne naučne i
Energetski i ekološki efikasno
tehnološke saradnje, Ministarstvo
15 korišćenje resursa u izgradnji betonskih
prosvete, nauke i tehnološkog
konstrukcija
razvoja, Srbija i Portugal
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РБ Назив пројекта

Програм

Тип
пројекта

Период

Procena seizmičnog odgovora
16 postojećih objekata u Srbiji i Austrijiocena stanja, ojačanje i sanacija

Program bilateralne naučne i
tehnološke saradnje, Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja, Srbija i Austrije

Bilateralni

2018-2019

Multilateralni

2018-2019

Multilateralni

2018

17

IMSAFE - Improved safety through
NATO Science for Peace and
safer cementation of hazardous wastes Security

Making concrete green: customized
DFG Initiation of International
18 concrete structures optimised for longCollaboration
term loadings

12.3.2. Научне публикације наставника и сарадника Факултета
У току 2018. године, наставници и сарадници Факултета имали су значајну научну
продукцију, о чему сведочи број публикација и радова објављених у међународним и
националним зборницима и часописима, и учешће на националним и међународним
научним скуповима. У току 2018. године наставници и сарадници Факултета објавили су
182 радa.
Табела: Број објављених радова наставника и сарадника Грађевинског факултета у
2017/18., по категоријама
Kатегорија
M13 поглавље(или рад) у М11
M14 поглавље(или рад) у М12
M21a врхунски међун. часопис
M21 врхунски међун. часопис
M22 истакнути међун. часопис
M23 међун. часопис
M24 међун. часопис верификован посебном одлуком
M31 предавање по позиву са међун. скупа штампано у целини
M33 саопштење са међун. скупа штампано у целини
M34 саопштење са међун. скупа штампано у изводу
M51 водећи часопис националног значаја
M52 часопис националног значаја
M53 научни часопис
M63 саопштење са националног скупа штампано у целини
M64 саопштење са националног скупа штампано у изводу
M71 одбрањена докторска дисертација
Уџбеничка литература
Укупно

Сума
3
2
12
5
8
16
7
1
69
6
7
3
1
26
7
7
2
182

Организовање научних скупова
У протеклом извештајном периоду, Грађевински факултет је био суорганизатор
националних и међународних научних скупова, и то:
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Табела: Научни и стручни скупови у чијој је (су)организацији учествовао Грађевински
факултет у 2017/18
Назив скупа

Организатор(и)

Конгрес друштва
грађевинских
конструктера
18. научно саветовање
Српског друштва за
хидрауличка
истраживања и
Српског друштва за
хидрологију

Грађевински факултет;
Друштво грађевинских
конструктера
Српско друштво за
хидрауличка
истраживања, Српско
друштво за хидрологију,
Грађевински факултет
Универзитета у Београду
Грађевински факултет
Универзитета у Београду,
Српско друштво за путеве
“Виа-Вита”, Јавно
предузеће “Путеви
Србије”, Саобраћајни
факултет Универзитета у
Београду

Трећи српски конгрес
о путевима

Карактер
скупа

Датум

Место

Међународнирегионални

06.Златибор
09.09.2018.

Национални

25.Ниш
26.10.2018.

Међународнирегионални

14-15.06.
2018.

Београд

Предавања, трибине и промоције
Велики број трибина, јавних предавања и промоција књига организован је у протеклом
извештајном периоду. Ове активности организоване су, углавном, на иницијативу или уз
помоћ Студентског парламента Грађевинског факултета, чији су се представници посебно
ангажовали на организације ових активности. Подаци о одржаним манифестацијама налазе
се на сајтовима Факултета (http://www.grf.bg.ac.rs), студената Грађевинског факултета
(http://www.grfic.com) и Удружења студената геодезије (http://usg-grf.com).
12.5. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Грађевински факултет континуирано прати, одржава и унапређује квалитет у свим
областима наставног процеса и научно-истраживачког рада. У овом континуираном
процесу, Грађевински факултет Универзитета у Београду обезбеђује и унапређује
поштовање стандарда усвојених на националном нивоу који су у великој мери
компатибилни са европским стандардима и саставни су део Болоњског процеса.
У циљу унутрашњег осигурања квалитета који организује и успоставља сама институција
високог образовања, Грађевински факултет у Београду је израдио и усвојио низ стратешки
опредељених докумената доступних јавности којима се обавезује на унапређење квалитета
високошколске установе.
Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: Савет Факултета, Научнонаставно веће Факултета, студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље. Субјекти
обезбеђења квалитета на Факултету имају право и обавезу да учествују у процесу и
поступцима обезбеђења и континуираног унапређења система квалитета.
Посебну пажњу Грађевински факултет поклања активној партиципацији студентске
популације у процесу евалуације и њиховом укључивању у процес доношења одлука које
се тичу унапређења квалитета.
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Грађевински факултет има формиране две комисије које имају конкретну одговорност и
задужења за унутрашње обезбеђивање квалитета у установи: Комисија за праћење и
унапређење квалитета наставе на Факултету и Комисија за обезбеђивање и унапређење
квалитета на Факултету.
Комисије за обезбеђење и унапређења квалитета наставе на Факултету системски прати и
анализира студијске програме, квалитет наставе, ефикасност студирања и врши евалуацију
стицања ЕСПБ, предлаже мере и активности за унапређивање квалитета наставе и реформе
студијских програма. Комисија за обезбеђивање и унапређење квалитета на Факултету
промовише културу квалитета на Факултету, планира и анализира поступке вредновања
целокупног система високог образовања и научноистраживачког рада, израђује предлог
Стратегије за обезбеђивање квалитета и прати њено остваривање и предлаже мере и
активности за унапређивање рада на Факултету.
12.6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У протеклом периоду, издавачка делатност Факултета одвијала се према утврђеном плану,
у складу са Правилником о издавачкој делатности и потребама наставног процеса.
Издавачка делатност била је усмерена на припрему и објављивање монографија, уџбеника,
приручника и других публикација, углавном наставника и сарадника Грађевинског
факултета, али и наставника и сарадника других факултета са којима је направљен уговор
о заједничким или узајамним издањима.
У школској 2017/18. години, у виду нових или репринт издања, објављено је 11 уџбеника,
5 монографија, 6 практикума, 2 збирке задатака, 1 приручник.
12.7. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
12.7.1. Библиотека
Осим редовних послова које Библиотека обавља у складу са Законом о библиотечкој
делатности, у 2017/2018. години реализован је и низ активности, предвиђених планом рада.
Сходно томе, уз сагласност и помоћ управе, набављен је конференцијски сто за
професорску читаоницу, израђени су челични граничници на шинама за полице на којима
се чува актуелна периодика, обезбеђена је расвета између редова полица на галерији и у
деловима просторије где се чувају докторски и магистарски радови.
Запослене у Библиотеци редовно похађају акредитоване програме сталног стручног
усавршавања.
Књижни фонд
У академској 2017/2018. години књижни фонд библиотеке је увећан за 254 публикације, од
чега је купљено 98 књига и 5 наслова часописа, а 151 јединица је добијена на поклон од
издавача и аутора, међу којима је и 12 наслова часописа.
Информације о књижном фонду Библиотеке доступне су путем COBISS електронског
каталога, лисних каталога (топографског, ауторског и предметног), а на сајту Факултета се
налази списак приновљених публикација који се ажурира полугодишње или годишње, у
зависности од динамике прилива.
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Библиотека набавља штампане домаће и стране научне часописе на предлог Библиотечког
одбора који се састаје у просеку два пута годишње. Страни часописи су доступни и у
електронском облику преко сервиса КоБСОН. Корисници могу приступити сервису из
рачунарске учионице, а запослени, као и стипендисти Министарства науке, имају приступ
и од куће уз одговарајуће лиценце. Библиотека тренутно (март 2019.) располаже са 41290
библиотечких јединица.
Рад са корисницима
Библиотека има у просеку око 40 корисника дневно и изда на коришћење приближно
истоветан број библиотечких јединица. Корисници добијају од библиотекара стручну
помоћ при проналажењу научних информација. Посебно се настоји да се студенти упуте у
активније коришћење електронских извора информација, укључујући и електронски
каталог Библиотеке. Све информације о базама података, као и линкови ка домаћим и
страним библиотекама и порталима доступни су на сајту Факултета.
За наставнике и докторанде Факултета, Библиотека на захтев обавља међубиблиотечку
позајмицу са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду, Народном
библиотеком Србије, и осталим библиотекама чланицама COBISS система.
Простор и услови за рад
Библиотека има одговарајући простор за рад. Библиотекари раде у простору који је
истовремено магацински простор и простор за рад са корисницима. Главне просторије
Библиотеке налазе се на првом спрату зграде Факултета, са централном просторијом у
канцеларији 149. Због недостатка простора, део грађе је смештен на Институту за
хидротехнику, у два велика плакара у холу Факултета као и у додатном магацину на трећем
спрату.
Читаоница је реновирана, савремено и функционално дизајнирана, има 58 места
укључујући и део на галерији а сва места су опремљена рачунарима. Путем свих рачунара
омогућен је приступ највећим електронским сервисима доступним преко КоБСОН-а, па
самим тим и коришћење референтних библиотечких материјала у електронском облику.
Читаоница ради целодневно а места су попуњена у највећем делу дана.
Сарадња са другим библиотекама
Библиотека сарађује са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду
која је наша матична библиотека и која је задужена за стручну помоћ и координацију рада
свих факултетских библиотека Универзитета у Београду. Библиотека такође сарађује са
Народном библиотеком Србије, Факултетом техничких наука у Новом Саду, Грађевинским
факултетом у Суботици, Институтом за водопривреду ''Јарослав Черни'', као и
Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.
Посебно плодоносна сарадња остварује се са Библиотеком Института техничких наука
САНУ, а у оквиру Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије, уз чију
помоћ се организују серије предавања за докторанде и све заинтересоване на тему
проналажења и коришћења извора научних информација, и других области везаних за
научно-истраживачки рад.
Библиотека Грађевинског факултета је члан Заједнице високошколских библиотека Србије.
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12.7.2. Центар за информационе технологије ЦИТ
Грађевински факултет је у протеклом периоду у обиму нешто мањем него раније улагао у
развој информационих технологија са циљем побољшања квалитета наставе и квалитета
рада на факултету уопште. Активности су биле усмерене на набавку нових рачунара за
рачунарске учионице, замену старих сервера новим, као и на развој и унапређење
информационих система, мреже, сервиса и ИТ подршке.
Поред обављања дневно-оперативних послова, запослени у центру за информационе
технологије факултета су били ангажовани на инсталацији, одржавању и решавању
проблема у раду рачунарске опреме и локалне рачунарске мреже услед софтверскохардверских оштећења или неправилног коришћења. Поред тога, након завршетка сваког
семестра обављано је превентивно сервисирање и комплетна реинсталација рачунара у
рачунарским учионицама.
Интернет сервиси су редовно контролисани и тестирани, обављани су послови на
одржавању рачунарске мреже, ажурирању и одржавању веб портала и безбедносној и
антивирусној заштити локалне рачунарске мреже. Посебно ангажовање Центар за
информационе технологије је имао на пословима у време спровођења пријемних испита на
основним и мастер студијама, током уписа студената и сачињавања извештаја.
После вишегодишњег рада на преносу целокупног информационог система студентске и
опште службе Факултета, са застареле на савремену верзију базе података, крајем новембра
2017. године је коначно пуштен у рад нови информационог систем. Практично одмах по
пуштању у рад, нови инфромациони систем студентске службе је повезан са
информационим системом финансијске службе чиме је, путем генерисања јединствених
позива на број за уплату сваког студента, коначно обезбеђено аутоматско евидентирање
студентских уплата уз потпуну елиминацију људског фактора у том процесу, чиме је такође
елиминисана и могућност злоупотреба током ручног уношења података о уплатама у
информациони систем. Поред тога, развијен је и систем за праћење и контролу
финансијских токова везаних за студентске уплате, као и за генерисање одговарајућих
извештаја.
Нови информациони систем студентске и опште службе је омогућио повезивање и са
другим информационим системима на Грађевинском факултету и Универзитету, што је
омогућило увођење већег броја нових сервиса који омогућавају ефикаснији и квалитетнији
рад, од којих пре свега треба поменути директно уношење у базу информационог система
података о списковима, потписима и оценама од стране наставника кроз факултетски
интранет, пријављање пријемног испита преко web-а, као и е-заказивање термина уписа.
Маја 2018. године ЦИТ је, у рекордном року и не чекајући крај јула и велику летњу паузу,
заменио рачунаре у рачунарским учионицама 125 и 126 са укупно 42 нова рачунара, које је
Факутет набавио у текућем и претходном наставном периоду. Нови рачунари су опремљени
савременим i5 процесорима са 16GB RAM-a, што је омогућило квалитетно одвијање
наставе на савременим програмским пакетима који захтевају велику количину оперативне
меморије и савремен оперативни систем.
Од четрдесет старих рачунара из учионица 125 и 126, ЦИТ је комплетно реинсталирао 20
комада, побољшао их меморијама и другим деловима преосталих рачунара, те их поделио
катедрама, институтима и запосленима на Факултету, чиме су у великој мери смањени
трошкови за набавку нових рачунара.
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12.8. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
12.8.1. Опремање факултета, уређивање простора
Грађевински факултет за сврху одржавања наставе располаже са једним амфитеатром са
238 места и 21 учионицом са укупно 1380 места, као и са осам лабораторија.
Свечана сала, амфитеатар, 18 учионица, као и сала за одбрану дипломских радова су
опремљене фиксним видео-пројекторима. Током ове школске године обављена је замена 2
пројектора у учионицама због дотрајалости. Због непрестане крађе се, на жалост, VGA
каблови (за везу рачунара са пројекторима), мењају практично на недељном нивоу.
Факултет поседује Свечану салу са 232 места, којој је 2015. године активна аудио опрема
замењена новом. Замена великог пројектора у свечаној сали због дотрајалости, иако
планирна, није спроведена због недостатка финансијских средстава, односно превисоке
цене истог. Мећутим, у протеклом периоду су замењене старе аналогне инсталације за
видео опрему у свечаној сали дигиталним, што омогућава квалитетнији пренос сигнала од
рачунара на говорници до пројектора на крају сале. Замена великог пројектора планира се
за наредни период, уколико финансијска средства за ову набавку буду обезбеђена.
У свечаној сали су постављена 4 AP (Access Point) уређаја за бежични приступ интернету за
госте.
У аули Факултета на 1. спрату постављено је 8 великих телевизора-монитора и 8 пратећих
рачунара за оглашавање сваке наставне групације, као и 4 видео камере за надзор уграђене
опреме. Изведена је комплетна рачунарска мрежа у том простору за рачунаре и камере, а
припадајући мрежни switch-еви су замењени новим.
За потребе извођења наставе Факултет тренутно располаже са пет рачунарских учионица и
електронском читаоницом, са укупно 171 рачунаром и то (табела 4):
Табела: Опремљеност учионица
Рачунара
21
21
31
24
58
16

Сала
125
126
Докторске
Темпус
Читаоница
322

CPU
i5-7500
i5-7500
Q8300
C2D7200
Atom
i3

RAM
16GB
16GB
2GB
2GB
2GB
8GB

HDD
1ТB
1ТB
300GB
300GB
300GB
1ТB

У периоду академске 2017-2018. године изведена је и комплетно нова мрежна
инфраструктура у Лабораторијама за коловозне конструкције у собама 5а и 47, као и
Лабораторији за картографију и Лабораторији за развој геоинформационих технологија
отвореног кода у соби 38 у сутерену.
Током лета 2018. Теленор је, уз значајно ангажовање ЦИТ-а, а на основу Уговора о
пословно-техничкој сарадњи, поставио базне станице са 12 антена на зидове Факултета,
што је у великој мери побољшало квалитет сигнала мобилне телефоније овог оператера у
зони зграде. Пројекат је реализован уз потпуно поштовање свих захтева прописаних
Законом о безбедности и заштити на раду, укључујући ограничење нивоа електромагнетог
зрачења, што је потврдио и "Извештај о испитивању електромагнетног поља на локацији
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БГ - Грађевински факултет" које је спровела фирма ЛАБИНГ д.о.о, која је од стране државе
Србије лиценцирана да спроводи испитивања те врсте.
12.8.2. Активности Студентског парламента и студентских организација
Поред својих независних активности у студентским организацијама, студенти су укључени
у рад Факултета у готово свим областима преко представника Студентског парламента
Грађевинског факултета.
Студентски парламент
За потребе рада студентских организација и студентског парламента, на Факултету је
издвојен посебан простор.
Студентски парламент, који представља мост између студената и управе Факултета,
заинтересован је првенствено за она питања која се тичу права и обавеза студената,
побољшања услова студирања, али и реформе студијских програма у болоњском процесу.
Студентски парламент у протеклом извештајном периоду био је врло активно укључен у
рад Факултета, преко студента-продекана и представника студентског парламента.
Конститутивна седница Студентског парламента Факултета је одржана 26. октобра 2018.
где је након верификације мандата (15 мандата) за председника Студентског парламента
изабран Стево Куриџа, са мандатом од једне године. Такође од стране Студентског
парламента предложен је кандидат за студента-продекана Мицић Стефан.
Поред тога што су представници студентског парламента чланови различитих тела, органа
и комисија Факултета, и тако непосредно укључени у одлучивање о релевантним питањима,
сарадња управе Факултета и студентског парламента у протеклом периоду обухватала је
организовање бројних догађаја, промоција и одржавања курсева. Факултет је финансијски
помагао и организовање културних, забавних и спортских догађаја у организацији
студената (Грађевинијада, студентске журке, екскурзије,спортски турнири).
Неке од активности које је организовао или иницирао Студентски парламент Факултета у
протеклом периоду биле су:
Регионално окупљање представника студената Грађевинских факултета
Регионално окупљање представника студената одржало се у Београду у периоду од 23.-25.
фебруара 2018. године. Огранизатор догађаја био је Студентски парламент Грађевинског
факултета Универзитета у Београду. Циљ окупљања био је састанак поводом Грађевинијаде
2018. На састанку представника студената одлучено је да се Грађевинијада одржи у
Сунчевом Брегу, Бугарска у периоду од 01.-05. маја 2018. године. Састанку је
присуствовало преко 50 представника са 25 факултета.
Грађевинијада 2018
Грађевинијада - традиционално окупљање студената грађевине и геодезије које обухвата
такмичења у знању и спорту, стручна предавања и радионице, као и дружења студената ове
године одржана је у Сунчевом Брегу,Бугарска. Главни организатор овогодишње
Грађевинијаде био је Студентски парламент Грађевинског факултета Универзитета у
Београду. Учествовало је преко 1000 студената са 25 факултета, како из наше земље тако и
из региона.
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Конгрес студената технике 2018
Циљ пројекта јесте подизање свести студената техничких факултета из земље и региона о
достигнућима модерних технологија из области машинства, пољопривреде, рударства,
енергетике, грађевине, авио индустрије, роботике, архитектуре и др. Пројекат томе
доприноси кроз организовање Kонгреса студената технике. Професори који су стручњаци
у овој области и млади проналазачи, реализавали су низ предавања о научним достигнућима
и проблемима приликом њихове примене у стварном животу. Циљна група пројекта су
студенти техничких факултета из земље и региона, заинтересовани да стекну нова знања из
области инжењерских наука. У оквиру реализације Конгреса, факултети из земље и региона
представили су могућности и начине на који се студенти могу уписати на мастер и
докторске студије.
Ове године је Студентски парламент Грађевинског факултета имао 10 представника на
Конгресу студената технике, који је одржан на Златибору у периоду од 06-09.04.2018.
Бесплатна школа страних језика
У сарадњи са Студентским парламентом Филолошког факултета, током зимског семестра,
одржана је бесплатна школа страних језика за студенте нашег Факултета. Организовани су
курсеви немачког, кинеског, руског и енглеског и учествовало је преко 150 студената.
Међународна студентска конференција "We Build The Future"
"We build the Future" је међународна студентска конференција у организацији Асоцијације
студената модерног инжењерства, Студентског парламента Грађевинског факултета у
Београду и Студентског парламента Архитектонског факултета у Београду. Као и прошле
године и ове године конференција је одржана на Златибору, у периоду од 18. до 21. октобра.
На конференцији је учествовало преко 400 студената, професора и представника из
привреде.
Циљ пројекта је да окупи студенте Грађевинских, Геодетских и Архитектонских факултета
који ће се срести са савременим трендовима науке и упознати са различитим начинима
приступа и решавања конкретних проблема у области грађевинарства, архитектуре,
урбанизма, просторног планирања и заштите животне средине. Кроз вишедневни програм,
еминентни стручњаци су својим знањем и искуством на предавањима студентима дали
прилику да стекну нова знања, индивидуално напредују и стручно се усаврше. На овај
начин, наука се промовише директно кроз инвестиције у знање, а самим тим и будућност
следеће генерације научника и истраживача.
Међународно такмичење "How strong is the bridge"
"How strong is the bridge" је међународно студентско такмичење у прављењу мостова од
шпагета које се одржало у Марибору. Поред студената из целе Европе, на такмичењу је
учествовало 2 тима са Грађевинског факултета у Београду.
Пројекат "Concrete your way to Belgrade"
Поред активности у оквиру Студентског парламента, веома значајне активности имали су
и студенти чланови удружења “IACES” који су организовали пројекат “Concrete your way
to Belgrade”. Пројекат је реализован у периоду од 4.-11. марта 2018. године на Грађевинском
факултету. Циљ пројекта је био да окупи студенте из локалних комитета широм света и да
их током шестодневног програма едукативног карактера упознају са грађевинарством у
Србији, са нашом традицијом и културом, као и размену искустава стечена током
студирања. Студентски парламент је помогао овај догађај у виду финансијске подршке из
буџета којим се финансирају активности студентског парламента.
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IACES - међународно удружење студената грађевинарства
IACES (International Association of Civil Engineering Students) је међународно удружење
студената грађевине основано септембра 1989. у Делфту, данас броји више од 20 локалних
комитета у Европи, 28 у Латинској Америци и 10-ак у Африци. Локални комитет Београд
постоји од 1991. године и до сада је успешно организовао и присуствовао великом броју
међународних активности, од којих су најзначајније размене студената. Поред студентских
размена, бави се организацијом разних предавања и семинара о најзанимљивијим темама
из грађевинске струке. Такође, чланови удружења стичу могућност да ступе у контакт са
најпрестижнијим грађевинским компанијама широм света, а неретко се дешава да баш у
њима одраде стручну праксу.
Подаци за контакт: е-пошта: iaces.lcbelgrade@gmail.com
адреса сајта: http://www.iaces-belgrade.org.rs/sr/

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
13.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018
Финансијско пословање Факултета је у академској 2017/18. години било је стабилно.
Средстава оснивача, која су у 2017. години износила укупно cca. 336.279.000,00 дин.
коришћена су према Табели 6, датој у наставку текста. Факултет је знатан део својих
активности финансирао из средстава стечених на основу сопствених прихода, у складу са
релевантним законским прописима и правилницима. Укупан удео средстава из сопствених
прихода, у пословању Факултета у 2018. години процењен је, закључно са 31.12.2018.
године, на 344.104.000,00 дин. Сопствени приходи факултета су већи у односу на претходну
годину за око 27 %. Четврту годину за редом је уписан мањи број самофинансирајућих и
буџетских студената у односу на дозвољене уписне квоте за ГРФ.
Грађевински факултет је своје обавезе према интерним и екстерним корисницима
измиривао уредно, према установљеној динамици, и у складу са важећим прописима и
текућим изменама. Водећи рачуна о одржању ликвидности, Грађевински факултет је
истовремено успео да одржи и стандард запослених и да доноси одлуке у циљу побољшања
материјалног положаја запослених на Грађевинском факултету, у складу са својим
могућностима.
Установљен је принцип суфинансирања активности које иницирају организационе јединице
Факултета и појединци. Факултет је из сопствених прихода партиципирао у набавци опреме
и уређењу простора са минимално 50% у свим набавкама иницираним од стране
организационих јединица и појединаца а за потребе науке и наставе.
Започета је набавка и уградња систама за дојаву пожара на трећем спрату и иницирана је
набавка нових сервера за рачунски центар. Настављене су активности на попису пројектне
докумнетације која се налази у архиву Грађевинског факултета.
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Зараде и накнаде зарада
У протеклом периоду зараде су исплаћиване редовно, на основу утврђених коефицијената.
Део зарада који се исплаћује из сопствених прихода факултета усклађиван је оствареним
приходима.
Накнаде зарада по основу породиљских боловања и боловања преко 30 дана су уредно
исплаћиване на терет Факултета, а затим накнадно рефундиране од одговарајућих фондова.
Уговори по основу ангажовања наставника за извођење наставе
Факултет је, на основу добијених сагласности Наставно-научног већа за школску 2017/2018
годину закључио 4 уговора са наставницима других високошколских установа. У зимском
семестру школске 2017/2018. године, за извођење наставе на Факултету ангажовано је 1
наставника са других високошколских установа. У летњем семестру за извођење наставе на
Факултету била су ангажована такође 3 наставника.
Годишња давања за ангажовање наставника и сарадника са других факултета школске
2017/2018. године износила су око 1.377.772,00 дин.
Јавне набавке
За финансијску 2018. годину планирано је укупно 16 поступака јавних набавки, и то 2
отворена поступка и 14 поступака јавних набаки мале вредности, у складу са Планом јавних
набавки за 2018. годину. У току 2018. године успешно је спроведено 14 поступака јавних
набавки. За планиране поступке набавке услуге домаћинства као и набавке консултантских
услуга поступак јавне набавке није спроведен.
У 2018. години укупно је планирано 49.600.000,00 динара без ПДВ-а. У 9 планираних и
спроведених поступака, закључени су оквирни споразуми са више понуђача са отварањем
конкуренције међу понуђачима, у циљу постизања уштеда.
Издавачка делатност
Значајан део финансијских средстава Грађевински факултет одваја за финансирање
штампања публикација наставника и сарадника Факултета. Публикације се штампају код
штампарије која је доставила најповољнију понуду у спроведеном поступку јавне набавке.
Подаци о објављеним публикацијама налазе се у одговарајућим приказима Библиотеке.
Сарадња са привредом
Сопствених прихода из сарадње са привредном у 2018. години су већи у односу на ниво
прихода из 2017. године. (детаљни подаци биће дати су у финансијском извештају). У
Табели 5 приказани су најзначајнији послови реализовани са привредом у 2018 години.
Треба посебно напоменути да су у другој половини године склопљени послови у вредности
од око 70 милиона динара чија се реализација очекује у 2019. години.
Очекивани приходи од купаца у земљи су на нивоу од око 185.000.000,00 динара. у 2018.
години остварени су и приходи од купаца из иностранства у износу од 22.000.000,00 динара,
закључно са 31.12.2018. године.
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Табела: Подаци о приходима из сарадње са привредом на Факултету у 2018. год.
Р.Б.

НАЗИВ ПАРТНЕРА

ИЗНОС

1

КОРИДОРИ СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД

47.792.450,15

2

ZIJIN BOR COPPER DOO, БОР

26.288.419,68

3

ZIJIN BOR COPPER DOO, БОР

14.364.000,00

4

ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА ДОО, БЕОГРАД

12.567.456,00

5

CEEFOR DOO, БЕОГРАД

10.800.000,00

6

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ЕНТЕЛ АД, БЕОГРАД

10.710.170,28

7

ЈЕДИНСТВО АД МПП, СЕВОЈНО

9.417.605,68

8

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ, ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

7.044.000,00

9

ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ, БИЈЕЉИНА

6.987.844,00

10

БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ СИСТЕМИ ДОО, НОВИ БЕОГРАД

6.504.000,00

11

ИНСТИТУТ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД

6.602.284,19

12

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП, БЕОГРАД

5.700.000,00

13

RIO SAVA EXPLORATION, БЕОГРАД

5.581.473,00

14

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

5.580.000,00

15

AZVI S.A.- ОГРАНАК НОВИ САД, НОВИ САД

5.034.000,00

16

COWI A/S, DENMARK

4.935.548,00

17

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП, БЕОГРАД

4.697.154,00

18

НОВКОЛ АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, МОНТАЖУ И ИНЖЕЊЕРИНГ,
БЕОГРАД

4.078.680,00

19

БЕОГРАД НА ВОДИ ДОО, БЕОГРАД

2.454.336,46

20

ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН

2.310.000,00

21

BW KULA DOO, БЕОГРАД

2.224.697,14

22

ФЕРБИЛД ДОО, БЕОГРАД

2.114.400,00

23

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА СА П.О.,
БЕОГРАД

1.980.000,00
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Tabela: Процењени подаци о укупним приходима и расходима факултета у 2018.год.
Конто
742
771
791
823

3117
411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
441
470
482

511
512
515
523

Опис
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ
УКУПНО ПРИХОДИ
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ
УКУПНО ТРОШКОВИ
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ИЗДАЦИ ЗА НЕ ФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2018.

Сопствена
средства

Буџет
0,00
0,00

339.458.000,00 339.458.000,00
3.493.000,00

336.279.000,00
0,00
336.279.000,00
0,00
208.622.000,00
37.973.000,00
0,00
1.538.000,00
6.401.000,00
19.081.000,00
2.605.000,00
6.100.000,00
42.659.000,00
2.949.000,00
1.542.000,00
0,00

Укупно

3.493.000,00
336.279.000,00

1.153.000,00

1.153.000,00

344.104.000,00 680.383.000,00
30.526.000,00

30,526.000,00

43,388,000,00 252,010,000,00
7.158.000,00

45.131.000,00

414.000,00
414.000,00
3.781.000,00
5.319.000,00
2.340.000,00
8.741.000,00
7.218.000,00 26.299.000,00
9.967.000,00 12.572.000,00
228.287.000,00 234.387.000,00
5.979.000,00 48.638.000,00
10.046.000,00 12.995.000,00
6.211.000,00
7.753.000,00
371.000,00
371.000,00

0,00

1.197.000,00

1.197.000,00

0,00

302.000,00

302.000,00

329.470.000,00

326.659.000,00 656.129.000,00

505.000,00
5.936.000,00
368.000,00
0,00

0,00
9.255.000,00
863.000,00
571.000,00

505.000,00
15.191.000,00
1,231.000,00
571.000,00

6.809.000,00

10.689.000,00

17.498.000,00

0,00

37.282.000,00

37.282.000,00

13.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019
Као индиректни буџетски корисник, чији је директни корисник ресорно
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, финансијски план за 2019. годину
урађен је на начин и условима који су прописани Законом о буџетском систему, Законом о
буџетском рачуноводству, Законом о систему плата запослених у јавном сектору, Уредбе о
нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се
финансирају из буџета, Правилницима факултета и другим прописима који регулишу ову
област.
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● Приходи и расходи из буџета Републике Србије
Средства из буџета Републике Србије намењена су за финансирање:
1. зарада запослених;
2. доприноса на зараде на терет послодавца;
3. накнада за запослене;
4. материјалних трошкова;
5. наставе на докторским студијама;
6. научно-истраживачких пројеката
Средства за зараде, укључујући и доприносе на зараде на терет послодавца, планирани су
на основу нето основице за обрачун зарада која је утврдила Влада Републике Србије за 2019.
годину и Уредбe о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за
делатности које се финансирају из буџета. Министарство није доставило обрачун средстава
за зараде, па су средства планирана на основу података достављених Министарству, у
складу са Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за
делатности које се финансирају из буџета.
Нормативи и коефицијенти сложености рада по Уредби представљају основ за
финансирање рада факултета и универзитета. Факултети и универзитети својим
појединачним колективним уговорима и општим актима уређују расподелу овако добијених
средстава. Средства добијена за покриће расхода из чл. 25. до 31. ове уредбе не могу се
користити за плате запослених.
Износ средстава за плате наставника и сарадника, утврђен на основу чл. 34. до 41. ове
уредбе представља минимални ниво средстава којима држава финансира рад факултета и
универзитета. Исплата зарада запослених планирана је у складу са Законом о систему плата
запослених у јавном сектору.
Накнаде за запослене и материјални трошкови планирани су на основу средстава за ове
намене предложених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
стварних трошкова неопходних за рад Факултета. Расходи пословања факултета, планирани
су до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства
просвете науке и технолошког развоја у укупном приходу факултета.
Средства за докторске студије планирана су на основу одобреног броја студената
докторских студија.
Средства за финансирање научно истраживачких пројеката (бруто накнаде истраживачима
и режијски трошкови Факултета) планирана су на основу одобрених средстава за јануар
2018. године и обрачуната за 12 месеци 2018.године.
Директни материјални трошкови за Пројекте планирани су у истом износу као и 2017.
године
Расходи на терет напред наведених прихода планирани су у истим износима, према намени
буџетских средстава.
● Приходи из других извора и расходи на терет прихода
Приходи из других извора (сопствени приходи) планирани су на основу:
планираног броја самофинансирајућих студената на основним, академским,
специјалистичким и докторским студијама;
- очекиваног прилива од потписаних уговора из сарадње са привредом који су у току;
- рефундације за исплаћене накнаде;
- прихода од продаје књига и осталих прихода.
-

Страна 64

Информатор о раду
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 2019. година

Расходи из сопствених прихода планирани су на према Правилницима Грађевинског
факултета којима је регулисан начин расподеле сопствених прихода и :
- остварених расхода у ранијим годинама;
- планираних набавки за несметано одвијање наставе;
- предвиђених улагања за инвестиционо и текуће одржавање и
- потребних средстава за извршење уговорених обавеза из сарадње са привредом.
Збирни преглед свих планираних прихода и расхода Факултета у 2019. години приказан је
у наредној табели.
Табела: Укупни планирани приходи, расходи и издаци за нефинансијску имовину у 2019.
Кто 791

ПРИХОДИ
Зараде запослених - просвета, наука
Доприноси на терет послодавца
Материјални трошкови - просвета, режијски
трошкови наука
Накнаде
Докторске студије
Научни пројекти и технолошки развој специјализоване услуге
Научни пројекти и технолошки развој материјални трошкови пројекта
Суфинансирање по конкурсима

Приходи из
буџета
245,037,377
42,023,910

Сопствени
приходи

Укупно
245,037,377
42,023,910

11,440,680

11,440,680

1,646,796
3,286,000

1,646,796
3,286,000

43,142,724

43,142,724

10,965,488

10,965,488

950,000

950,000

Укупно приходи :
Приходи од школарина,испити,пријемни
Последипломске студије
Сарадња са привредом
Међународни уговори и пројекти
Остали приходи
Рефундација накнада-меморандумске ставке
Приходи од продаје књига

358,492,976
84,000,000
1,500,000
220,000,000
15,000,000
3,900,000
3,500,000
1,100,000

358,492,976
84,000,000
1,500,000
220,000,000
15,000,000
3,900,000
3,500,000
1,100,000

358,492,976

329,000,000

687,492,976

411
4111

Укупно приходи
РАСХОДИ
Плате, додаци и накнаде запослених
Плате, додаци и накнаде запослених

232,174,614
232,174,614

51,110,202
51,110,202

283,284,816
283,284,816

412
4121
4122
4123

Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост

39,817,947
27,860,954
11,956,993
0

8,765,400
6,133,224
2,632,175
0

48,583,347
33,994,178
14,589,168
0

413
4131

Накнаде у натури
Накнаде у натури

0
0

350,000
350,000

350,000
350,000

414

Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова
Расходи за образовање деце запослених
Отпремнине и помоћи

0

6,732,000

6,732,000

0

4,400,000

4,400,000

0
0

732,000
1,200,000

732,000
1,200,000

742

771
823
400

4141
4142
4143
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ПРИХОДИ

4144

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

415
4151

Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене

Приходи из
буџета

Сопствени
приходи

Укупно

0

400,000

400,000

3,553,200
3,553,200

4,906,800
4,906,800

8,460,000
8,460,000

0

1,200,000

1,200,000

0

1,200,000

1,200,000

4161

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Награде запосленима и остали посебни расходи

421
4211
4212
4213
4214
4215
4216

Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп опреме и сала

7,296,005
495,384
3,808,800
2,256,154
735,667
0
0

20,247,684
408,164
12,473,840
3,013,680
1,692,000
2,300,000
360,000

27,543,689
903,548
16,282,640
5,269,834
2,427,667
2,300,000
360,000

422
4221
4222
4223
4224
4229

Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта

4,880,000
1,940,000
2,180,000
0
760,000
0

16,770,000
5,692,000
9,330,000
348,000
1,300,000
100,000

21,650,000
7,632,000
11,510,000
348,000
2,060,000
100,000

423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239

Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство
Репрезентација
Остале опште услуге

14,603,275
424,196
686,819
3,196,747
1,482,696
3,671,817
450,000
0
4,691,000

178,535,202
660,000
900,000
3,333,767
1,220,000
167,971,435
1,000,000
3,000,000
450,000

193,138,477
1,084,196
1,586,819
6,530,514
2,702,696
171,643,252
1,450,000
3,000,000
5,141,000

424
4242
4243

49,748,504
977,650
0

4,448,000
800,000
320,000

54,196,504
1,777,650
320,000

47,292,744

1,100,000

48,392,744

4249

Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге
Остале специјализоване услуге

1,478,110

2,228,000

3,706,110

425
4251
4252

Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме

720,000
720,000
0

7,115,000
6,045,000
1,070,000

7,835,000
6,765,000
1,070,000

426
4261

Материјал
Административни материјал
Материјали за образовање и усавршавање
запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали

3,904,431
1,351,114

4,424,312
866,312

8,328,743
2,217,426

495,511

100,000

595,511

31,000
0
0
942,377

60,000
0
109,200
1,260,800

91,000
0
109,200
2,203,177

416

4246

4263
4264
4265
4266
4267
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ПРИХОДИ

4269

Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство
Материјали за посебне намене

48
4819
4821
4822

Дотације,таксе,порези
Дотације непрофитним организацијама
Остали порези
Таксе

4268

УКУПНИ РАСХОДИ
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА

512
5122
5122
5122
5122
5122
5124
5125
5128

УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Машине и опрема
Рачунарска опрема
Видео опрема
Канцеларијски намештај
Клима уређаји
Бела техника
Хтз опрема
Лабораторијска опрема
Опрема за противпожарну заштиту

515
5151

Нематеријална имовина
Нематеријална имовина

523
5231

Залихе робе
Залихе робе за даљу продају

Кто

Вишак - мањак прихода

Приходи из
буџета

Сопствени
приходи

Укупно

644,753

528,000

1,172,753

439,676

1,500,000

1,939,676

0
0
0
0

150,000
50,000
100,000

150,000
0
50,000
100,000

356,697,976
1,795,000

304,754,600
24,245,400

661,452,575
26,040,400

1,795,000

24,245,400

26,040,400

1,795,000
1,795,000
0
0
0
0
0
0

21,066,400
6,081,400
500,000
1,867,000
500,000
500,000
500,000
9,318,000
1,800,000

22,861,400
7,876,400
500,000
1,867,000
500,000
500,000
500,000
9,318,000
1,800,000

0
0

2,679,000
2,679,000

2,679,000
2,679,000

500,000
500,000

500,000
500,000

0

0

0

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
14.1. ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2018. ГОДИНИ
У складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/15) и Планом набавки за
2018. годину, успешно је спроведено 14 поступака јавних набавки, у којима је у 9 поступака
закључен оквирни споразум са више понуђача, са отварањем конкуренције, ради постизања
уштеда. Спроведени су следећи поступци јавних набавки, од којих:
• Два отворена поступка јавних набавки у којима су закључени оквирни споразуми са
отварањем конкуренције:
1. Поступак јавне набавке рачунара и рачунарске опреме: закључен је оквирни споразум
са 6 добављача са отварањем конкуренције, уговорена вредност која је и планирана
Планом ЈН за 2018. годину: 7.500.000,00 дин. без ПДВ-а. Оквирни споразум је при
крају реализације планираних и уговорених средстава, у току је нов поступак, који ће
се реализовати по плану, у априлу месецу 2019. године.
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2. Поступак јавне набавке услуге посредовања у обезбеђивању авио и других превозних
карата, смештаја: закључен је оквирни споразум са два испоручиоца са отварањем
конкуренције, уговорена је вредност која је и планирана: 14.500.000,00 дин. без ПДВа. Од планираних и уговорених средстава реализовано је 4.500.000,00 динара, једна
трећина, па ће реализација оквирног споразума бити и у 2019. години, те зато и није
предвиђен овај поступак у Плану јавних набавки за 2019. годину.
• Шест поступака јавних набавки мале вредности- набавке добара:
- Администрaтивни материјал (уговорена вредност: 1.000.00,00 дин. без ПДВ-а)
- Систем за аутоматску дојаву пожара (постигнут оквирни споразум са 2 добављача
са отварањем конкуренције, уговорена и реализована вредност: 2.500.000,00 дин. без
ПДВ-а)
- Средства за одржавање хигијене (закључен је оквирни споразум са 4 добављача,
уговорена вредност: 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а)
- Рачунарски програмски пакети (набавка права коришћења програма Kaspersky,
Robot, Plaxis, Leica cyclone, уговорена укупна вредност: 1.165.854,00 дин. без ПДВа)
- Потрошни материјал за одржавање зграде (закључен је оквирни споразум са 3
добављача, уговорена вредност: 1.500.000,00 дин. без ПДВ-а)
- Канцеларијски намештај (закључен је оквирни споразум са 3 добављача, са
отварањем конкуренције, уговорена вредност: 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а.
Реализација споразума је при крају, у плану за 2019. годину је набавка намештаја за
учионице ради побољшања квалитета услуга Факултета).
• Два поступака јавних набавки мале вредности- набавке услуга:
- Услуге ресторана (закључен оквирни споразум са 8 ресторана, уговорена вредност:
2.000.000,00 дин. без ПДВ-а),
- Услуге штампања (закључен оквирни споразум са отварањем конкуренције са 5
испоручиоца, уговорена вредност: 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а, реализована је мала
вредност од уговорене набавке, оквирни споразум се може реализовати и у 2019.
години)
- Услуге осигурања (за осигурање од професионалне одговорности закључен оквирни
споразум са 3 осигуравајућа друштва са отварањем конкуренције, уговорена
вредност: 1.986.000,00 дин. без ПДВ-а, реализована је мала вредност од
уговореневредности набавке, оквирни споразум се може реализовати и у 2019.
години).
• Један поступак јавне набавке мале вредности – набавка радова:
- Радови на одржавању зграде Факултета (уговорено је 3.496.150,00 дин. без ПДВ-а).
Подаци о јавним набавкама мале вредности дати су закључно са 31.12.2018. год. Стање
средстава (Табела 5, 6 и 7) је дато на основу процене стручних служби Факултета. Сви
наведени подаци у овом извештају биће поновљени у финансијском извештају који ће у
складу са важећим прописима бити прослеђен Савету Факултета на усвајање.
14.2. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Спровођење свих набавки вршиће се у складу са правилником и важећим законским
решењима. Планом су обухваћени захтеви свих катедри и института Грађевинског
факултета. План јабних набавки за 2019. годину приказан је у наредној табели.
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Табела: План јавних набавки за 2019. годину
Рд.
број
1

Предмет набавке

ДОБРА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ
1.1 (Административни)
МАТЕРИЈАЛ

Процењена
вредност (укупно,
на годишњем
нивоу)

Оквирни датум
реализације
набавке

Разлог и оправданост
набавке, намена, начин
утврђивања процењене
вредности

Напомена - опис
предмета набавке

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Набавка је неопходна ради
обављања редовних
делатности запослених,
основна средства за рад

Поступак јавне
набавке мале
вредности
Поступак јавне
набавке мале
вредности

27,172,200.00 RSD

2,000,000.00 RSD

КАНЦЕЛАРИЈСКИ
НАМЕШТАЈ

1,867,000.00 RSD

5/2019/,
5/2019.5.2020.

Набавка је неопходна ради
замене дотрајалог намештаја

РАЧУНАРИ И
РАЧУНАРСКА
1.3 ОПРЕМА, копир
апарати, штампачи,
скенери

7,876,400.00 RSD

3/2019/,
4/2019.4.2020.

Рачунари ће замeнити
постојеће старе више од 12 Отворени поступак
год. као и за нове запослене

Отворени поступак

1.2

ЛАБОРАТОРИЈСК
А ОПРЕМА

9,318,000.00 RSD

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Неопходна средства за рад
лабораторија.
Лабораторијска опрема је
неопходна за потребе
реализације наставних
активности и пружања
услуге трећим лицима.

СИТНА
ЛАБОРАТОРИЈСК
1.5
А ОПРЕМА И
ХЕМИКАЛИЈЕ

1,260,800.00 RSD

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Неопходна средства за рад
лабораторија

Отворени поступак

3/2019/,
4/2019.4.2020.

Годишње лиценце за
постојеће рачунарске
програме Robot, Sofistic,
Plaxis, Diana, Kasperski,
Leica Edu, апликација за
обраду ГНСС података

Поступак јавне
набавке мале
вредности

3/2019/,
4/2019.4.2020.

Средства за одржавање
хигијене су неопходна за
редовно обављање
делатности

Поступак јавне
набавке мале
вредности

3/2019/,
4/2019.4.2020.

Набавка алата и ситног
инвентара за потребе
обављања редовних
делатности запослених

Поступак јавне
набавке мале
вредности

1.4

РАЧУНАРСКИ
ПРОГРАМИ И
1.6
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

2,100,000.00 RSD

СРЕДСТВА ЗА
ЧИШЋЕЊЕ,
1.7 ОДРЖАВАЊЕ
1,250,000.00 RSD
ХИГИЈЕНЕ И
ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ
НАБАВКА
ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА,
1.8 СИТНОГ АЛАТА И 1,500,000.00 RSD
ИНВЕНТАРА,
ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА
2

УСЛУГЕ

УСЛУГЕ
2.1 ШТАМПАЊА

7,600,000.00 RSD
1,000,000.00 RSD

Поступак јавне
набавке мале
вредности

9/2019/,
9/2019.9.2020.

2.2

УСЛУГЕ
РЕСТОРАНА

3,000,000.00 RSD

4/2019/,
5/2019.5.2020.

2.3

КЕТЕРИНГ
УСЛУГЕ

1,000,000.00 RSD

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Набавка је неопходна ради
обезбеђења услуга ресторана
запосленима , као
презентације Факултета за
потребе сарадње Института
са привредним субјектима
Набавка је неопходна ради
обезбеђења услуга кетеринга
запосленима , као
презентације Факултета за

Поступак јавне
набавке мале
вредности

Поступак јавне
набавке мале
вредности

Страна 69

Информатор о раду
Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 2019. година
Рд.
број

Предмет набавке

ЕТАЛОНИРАЊЕ И
СЕРВИСИРАЊЕ
2.4
ЛАБОРАТОРИЈСК
Е ОПРЕМЕ
Уградња
инсталација за
2.5
ручну и аутоматску
дојаву пожара
3

РАДОВИ

Процењена
вредност (укупно,
на годишњем
нивоу)

800,000.00 RSD

1,800,000.00 RSD

Оквирни датум
реализације
набавке

Разлог и оправданост
набавке, намена, начин
утврђивања процењене
вредности
потребе сарадње Института
са привредним субјектима

Напомена - опис
предмета набавке

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Еталонирање лабораторијске
опреме се врши у циљу
обезбеђења тачности
резултата испитивања

Поступак јавне
набавке мале
вредности

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Обавеза из Плана ЗОП-а

Поступак јавне
набавке мале
вредности

4/2019/,
5/2019.5.2020.

Реконструкција просторија
факултета

Отворени поступак

6,045,000.00 RSD

ГРАЂЕВИНСКИ
3.1 РАДОВИ ОРН:
45000000
УКУПНО

6,045,000.00 RSD
40,817,200.00 RSD

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).

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Обрачун зарада за запослене на Факултету врши се у складу са Уредбом о 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),
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002...79/2009) и Одлуком о утврђивању
коефицијената за обрачун зарада запослених на Грађевинском факултету у Београду
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Одлука о коефицијентима и функционалним додацима на Грађевинском факултету
у Београду
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
Процењено стање средстава за рад на дан 31.12.2018. године дато је у наредној табели.
Табела: Процењено стање средстава за рад на дан 31.12.2018. године
Облик имовине
Садашња вредност имовине
Зграде и грађевински објекти
146,953,360.00
Опрема за образовање
47,175,000.00
Остала нематеријална имовина
5,446,055.00
Залихе робе за даљу продају
11,025,000.00
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18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и
електронској форми и налазе се у службама и архиви Факултета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификација и архивирање,
смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање
регистраторског материјала уређено је Правилником и канцеларијском пословању, а у
складу са Законом о културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94).
Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе
категорија регистатурског материјала са роковима чувања, за коју постоји сагласност
Архива Србије.
На интернет презентацији Факултета 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.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на
активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у одељцима 10. и 11.
Информатора.

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, 68/12 и 107/12) 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“.
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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
21.1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Факултета,
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 на Писарници
Факултета. 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 инфорамције. 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 реку од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а
недостатци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет ће донети закључак о
одбацивању захтева као неуредног.
У прилогу је дат образац за подношење захтева. Факултет ће размотрити и захтев који није
сачињен на том обрасцу.
21.2. 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, и
- изда му или упути копију тог документа (копија документа је упућена тражиоцу
даном напуштања писарнице Факултета).
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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 инфомацију, 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 информацијима
од јавног значаја.
Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи
тражену инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија дикумента 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).
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Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ул. Булевар краља Александра бр. 73, 11000 Београд

ЗАХТЕВ
за приступ информацији и од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Факултета захтевам*:
□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију;
□ копију документа који садржи тражену информацију;
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
o поштом
o електронском поштом
o факсом
o на други начин:*** ______________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
________________________________
Тражилац информације/ Име и презиме

________________________________
адреса

________________________________
други подаци за контакт

________________________________
потпис

У ________, дана________20__ године
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.
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