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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И
ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу ( у даљем тексту Факултет) сачињен је
у складу са чланом 39. и 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ( „ Службени гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и одредбама Упутства
за израду и објављивање информатора о раду државног органа, Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС“ бр.
68/10).
Оснивач Факултета је Република Србија. Факултет има статус правног лица и
акредитован је као високошколска и научноистраживачка установа од стране надлежних
органа Ребуплике Србије. Факултет има дозволу за рад.
Адреса: Доситеја Обрадовића бб, 38218 Лепосавић
Матични број: 09034285
ПИБ: 100017631
Е-mail: dif@pr.ac.rs
Лице одговорно за тачност и потпуност података у информатору о раду: проф. др Драган
Поповић, декан Факултета;
Датум објављивања информатора: 15. 06. 2013. године.
Информатор о раду Факултета доступан је на сајту Факултета, на адреси
www.fakfikul.edu.rs , као и у просторијама Факултета.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
•

Шематски приказ организационе структуре Факултета за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу
САВЕТ
ФАКУЛТЕТА
ДЕКАН
ФАКУЛТЕТА
ПРОДЕКАН ЗА
ФИНАНСИЈСКОМАТЕРИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

ПРОДЕКАН
ЗА
НАСТАВУ

ПРОДЕКАН ЗА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ
РАД

НАСТАВНОНАУЧНО
ВЕЋЕ
КАТЕДРЕ

КАТЕДРА
ДРУШТВЕНОХУМАНИСТИЧК
ИХ ПРЕДМЕТА

КАТЕДРА
ТЕОРИЈСКОМЕТОДИЧК
ИХ
ПРЕДМЕТА

КАТЕДРА
БИОЛОШКОМЕДИЦИНСК
ИХ
ПРЕДМЕТА

КАТЕДРА
МЕТОДОЛОШК
ИХ НАУКА

КАТЕДРА
ИНДИВИДУАЛН
ИХ СПОРТОВА

КАТЕДРА
КОЛЕКТИВН
ИХ
СПОРТОВА

КАТЕДРА
ЗА
ПРИМЕЊЕНУ
КИНЕЗИОЛОГ
ИЈУ

СЕКРЕТАРИЈАТ

СЕКРЕТАР

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И

СЛУЖБА
НАСТАВУ

ЗА
И

СЛУЖБА
МАТЕРИЈАЛНО

ЗА
–

БИБЛИОТЕКА

ОДЕЉЕЊЕ
РАЧУНАРСКО-

ЗА
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ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

СТУДЕНТСКА
ПИТАЊА

ФИНАНСИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ

ИНФОРМАЦИОНЕ
ПОСЛОВЕ

СТУДЕНТИ
СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
•

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Наставно-научно веће је на седници одржаној дана 22.10.2013. године донело одлуку о
реорганизацији катедри Факултета ( одлука број:01-968. од 22.10.2013. године). На
Факултету постоје следеће катедре:
Катедра
друштвенохуманистичких
предмета

Катедра
теоријскометодолошких
предмета

Катедра
биолошкомедицинских
предмета

Катедра
индивидуалних
спортова

Катедра
колективних
спортова

2.1. Орган управљања
2.1.1.

Савет Факултета
Орган управљања Факултета је Савет. Има 17 чланова.
-

-

11 представника савета Факултета – 10 представника које бира наставно-научно
веће Факултета и један представник осталих запослених који се бира на
заједничком састанку запослених у ваннастави,
3 представника из редова студентског парламента Факултета,
3 представника оснивача, које именује Влада Републике Србије.

Надлежност савета одређена је Законом о високом образовању.
Савет Факултета обавља следеће радње: доноси Статут Факултета на предлог наставнонаучно већа; усваја финансијски план, извештаје о пословању и годишњи обрачун; одлучује о
коришћењу средстава Факултета за инвестиције; доноси Годишњи програм рада Факултета;
доноси одлуке о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог наставно - научног
већа Факултета; бира председника и заменика председника савета Факултета; бира и разрешава
декана Факултета на предлог наставно - научног већа Факултета; даје сагласност на одлуке о
управљању имовином Факултета; доноси општа акта из своје надлежности, у складу са Законом;
одлучује као другостепени орган у случајевима предвиђеним законом, колективним уговорима и
7
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Статутом Факултета; обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Факултета и другим
општим актима Факултета.
Мандат чланова савета Факултета траје три године, а мандат чланова савета представника
студената траје једну годину.
Председник савета Факултета је доц. др Хаџи Милош Видаковић.
Контакт телефон: 069/550-03-33;
2.2 Стручни органи
2.2.1

Наставно-научно веће Факултета

Наставно - научно веће Факултета је стручни орган одговоран за реализацију научног и
наставног рада на Факултету. Чине га наставници и сарадници који су у радном односу са пуним
радним временом на Факултету. Седницама наставно - научног већа могу присуствовати и
студенти, представници изабрани од стране студентског парламента, када се расправља и одлучује
о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу
ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, и то 20% студената од укупног броја
чланова наставно - научног већа.
Наставно - научно веће Факултета обавља следеће радње: утврђује предлог Статута
Факултета; даје предлоге наставног плана свих облика студија које се одвијају на Факултету и
доставља их Универзитету ради усвајања; доноси наставни план и програм и других облика
стручног образовања и усавршавања; доноси програм научних истраживања, одлучује о
организовању докторских студија и облицима стручног образовања и усавршавања на страном
језику; одобрава теме докторских дисертација, уз сагласност Универзитета; доноси одлуке о
оснивању или укидању катедри; доноси правилнике о раду организационих јединица; бира
представнике Факултета за савет Факултета, савет Универзитета и сенат Универзитета; даје
мишљење Универзитету о броју студената који се уписују на прву годину студија, чије се
образовање финансира из буџета и који плаћају школарину; утврђује мера за подстицање развоја
изразито успешних и даровитих студената; најмање једном годишње разматра извештај о
остваривању програма научних истраживања које доноси Факултет; разматра и припрема предлоге
о питањима о којима одлучује савет Факултета; оснива комисије и друга тела која ће бринути о
обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета; доноси Пословник о свом раду; обавља и друге
послове утврђене Статутом Факултета.
Председник наставно - научног већа Факултета је декан Факултета, по функцији.
2.2.2 Изборно веће Факултета
Изборно веће Факултета је стручни орган, чине га наставници који су у радном односу на
Факулетету. Утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће наставничко звање. Одлучује о
8
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избору сарадника Факултета. Изборно веће формира комисије за писање извештаја о избору у
наставничка и сарадничка звања, усваја оцене предвиђене Законом о високом образовању.
Изборно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова који имају право да
одлучују. За пуноважно одлучивање потребно је да седници изборног већа присуствује најмање
две трећине чланова већа.
Радом изборног већа председава декан Факултета, по функцији.
2.3 Орган пословођења
2.3.1 Декан
Орган пословођења Факултета је декан. Декан се бира на период од три године без конкурса,
из реда редовних професора, који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Предлог за избор декана утврђује наставно - научно веће, а избор и разрешење декана врши савет
Факултета.
Декан Факултета: представља и заступа Факултет у земљи и иностранству; стара се о
законитости рада на Факултету; стара се о примени Статута и других општих аката Факултета;
стара се о извршењу одлука органа Факултета; наредбодавац је за извршење финансијског плана
Факултета; председник је наставно - научног и изборног већа, по функцији; председник је
колегијума Факултета; организује рад на Факултету у складу са законом и одлукама факултетских
органа; доноси акте Факултета из своје надлежности; образује сталне и повремене комисије и
друга помоћна тела из своје надлежности; потписује дипломе о стручним и научним звањима
стеченим на Факултету; стара се о радној дисциплини и изриче дисциплинске мере; доноси и
спроводи одлуке о радним односима у складу са законом и другим прописима; закључује уговоре
у име Факултета; декан учествује у раду савета Факултета, без права гласа; одлучује о службеним
путовањима; одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима наставника, сарадника и
осталих запослених на Факултету, у складу са законом; обавља Статутом предвиђене радње,
везано за законитост одлука савета и других органа Факултета.
Декан Факултета је др Драган Поповић, редовни професор Факулетета.
Контакт телефон: 063/ 510-001;
2.3.2 Продекани
Декану у раду помажу продекани, у скаду са одредбама Статута. Продекане из реда
професора Факултета, који су у радном односу са пуним радним временом, именује и разрешава
декан Факултета. Мандат продекана траје три године.
-

Продекан за финансијско - материјалне послове – др Миладин Петковић,
редовни професор Факултета. Контакт телефон: 064/890-46-01;
Контролише рад службе за материјалне и финансијске послове.
9
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-

Продекан за наставу – др Евагелиа Боли, редовни професор Факултета. Контакт
телефон: 065/418-64-00;
Контролише рад службе за наставу и студентска питања Факултета.

-

Продекан за научно - истраживачки рад – др Верољуб Станковић, редовни
професор Факултета. Контакт телефон: 064/890-46-00;
У надлежности продекана за научно - истраживачки рад је и рад Центра за
мултидисциплинарна истраживања, који се као научно истраживачка јединица у
оквиру Факултета бави истраживањима из научне области физичко васпитање и
спорт.

•

Декан Факултета је дана 26.09.2013. године донео одлуку о именовању проф. др Верољуба
Станковића за продекана за финансијско–материјалне послове ( одлука 01-885. од
26.09.2013. године)

2.4 Организационе јединице
2.4.1 Катедре Факултета
Основне наставно - научне организационе јединице Факултета су катедре. Чланови катедара
су сви наставници и сарадници који обављају образовно – научни рад из сродних предмета за које
је катедра основана. Свака катедра има шефа катедре, заменика шефа катедре и секретара, које
именује декан, на предлог катедре. Катедра ради на седницама које сазива и њима руководи шеф
катедре. Мандат шефа, заменика шефа и секретара катедре траје три године.
Катедра: разматра и одлучује о обављању научног, наставног и истраживачког рада;
организује и уређује извођење наставе и испита, као и других облика рада за остваривање плана и
програма свих видова студија од стране изабраних наставника и сарадника; обавља послове који
се тичу докторских дисертација у оквиру надлежности утврђених Законом и Статутом; предлаже
студијске програме Факултета; предлаже основну и допунску литературу за савлађивање
наставних садржаја и припремање испита; прати наставни и научни рад својих чланова и
изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање; предлаже покретање поступка за избор
наставника и сарадника; предлаже чланове комисије за писање извештаја за избор наставника и
сарадника; организује међукатедарске састанке и сарађује са сродним катедрама других факултета
у земљи; организује научне и стручне састанке; организује различите облике деловања намењених
научном усавршавању наставника, сарадника и студената и популаризацији науке (семинари,
трибине, конференције и сл.); предлаже сарадњу са истакнутим научницима и стручњацима;
подноси годишњи извештај о свом раду наставно - научном већу; обавља друге послове
предвиђене Статутом.
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На Факултету постоје следеће катедре:
• Катедра теоријско – методичких предмета – шеф катедре доц. др Веско
Миленковић, контакт телефон: 064/890-46-09;
• Катедра друштвено – хуманистичких предмета – шеф катедре проф. др Анкица
Хошек Момировић, контакт телефон: 064/890-64-24;
• Катедра биолошко – медицинских предмета – шеф катедре проф. др Биљана
Витошевић, контакт телефон: 064/890-46-25;
• Катедра индивидуалних спортова – шеф катедре проф. др Евагелиа Боли,
контакт телефон: 065/418-64-00;
• Катедра методолошких наука – шеф катедре проф. др Драган Поповић, контакт
телефон: 065/418-64-07;
• Катедра колективних спортова – шеф катедре доц. др Хаџи Саша Илић, контакт
телефон: 064/890-46-04;
• Катедра за примењену кинезиологију – шеф катедре доц. др Слађан Каралеић,
контакт телефон: 064/890-46-05;
•

Наставно-научно веће је на седници одржаној дана 22.10.2013. године донело одлуку о
реорганизацији катедри Факултета ( одлука број: 01-968. од 22.10.2013. године). На
Факултету постоје следеће катедре:
1. Катедра теоријско – методолошких предмета – шеф катедре проф. др Верољуб
Станковић, контакт телефон: 064/890-46-00;
2. Катедра друштвено – хуманистичких предмета – шеф катедре проф. др Евагелиа
Боли, контакт телефон: 065/418-64-00;
3. Катедра биолошко – медицинских предмета – шеф катедре проф. др Бранимир
Мекић, контакт телефон: 064/890-46-15;
4. Катедра индивидуалних спортова – шеф катедре проф. др Драган Поповић, контакт
телефон: 065/418-64-07;
5. Катедра колективних спортова – шеф катедре проф др Љубиша Лилић, контакт
телефон: 064/890-46-07;

2.4.2 Центар за мултидисциплинарна истаживања
Центар за мултидисциплинарна истраживања као научно - истраживачка јединица у оквиру
Факултета бави се истраживањима из научне области физичко васпитање и спорт. Истраживања се
спроводе у циљу развоја спортске науке, унапређења делатности високог образовања, увођења
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студената докторских студија у научно - истраживачки рад, као и стварања материјалних услова
за рад и развој Факултета.
Делатност и одговорност Центра за мултидисциплинарна истраживања организује и реализује
Веће Центра којим председава декан Факултета.
2.4.3 Центар за унапређење квалитета Факултета
Центар за унапређење квалитета је организациона јединица Факултета, без својства правног
лица, који се у оквиру својих надлежности и активности стара о дефинисању стратегије и
политике праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета. Центар обавља организационе и
административе послове везане за самовредновање, као и подизање квалитета студијских
програма, наставе и уопште услова рада Факултета.
У оквиру центра за унапређење квалитета раде органи центра и то:
-

Комисија о самовредновању – обезбеђењу квалитета, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. др Миладин Петковић, председник;
Проф. др Верољуб Станковић – продекан за научно - истраживачки рад;
Доц. др Зоран Савић, члан;
Видосава Арсенијевић, секретар Факултета;
Никола Милосављевић, студент;
Миљан Маловић, студент и
Ђорђе Аничић, студент;

Комисија је дужна да сачини писмени извештај о самовредновању – обезбеђењу квалитета
установе, у складу са важећим прописима.
-

Комисија за праћење и унапређење студирања, у следећем саставу:
1. Проф. др Евагелиа Боли, председник;
2. Доц. др Хаџи Саша Илић, члан и
3. Душан Јанковић, студент;

Комисија је дужна да сачини писмени извештај о праћењу и унапређењу студирања, у
складу са важећим прописима.
-

Комисија за односе са студентима, у следећем саставу:
1. Проф. др Евагелиа Боли, председник;
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2. Доц. др Раде Стефановић, члан и
3. Петар Јанковић, студент;
Комисија дужна да сачини
важећим прописима.

писмени извештај за односе са студентима, у складу са

Центар за унапређење квалитета има право и обавезу да сарађује са комплементарним телом
које се образује на нивоу Универзитета. Факултет има представника у комисији за обезбеђење и
унапређење квалитета Универзитета – проф. др Евагелиа Боли. Задатак овог тела је да прати
квалитет студијских програма, наставе и услова рада на Универзитету, и да једном годишње
сачињава извештај о стању квалитета на Универзитету, са предлогом мера за његово унапређење.
2.4.4 Секретаријат
Секретаријат
Факултета обавља управно - извршне, материјалне и финансијске,
библиотекарске, административне и помоћно - техничке послове, као и опште послове у циљу
обезбеђења делатности Факултета, на основу законских прописа и општих аката Факултета.
Послови Секретаријата се групишу у групе:
1. Служба за опште и правне послове;
2. Служба за наставу и студентска питања;
3. Служба за материјално - финансијко пословање;
Радом секретаријата руководи секретар Факултета.
2.4.4.1 Секретар Факултета
Секретар Факултета је лице са посебним овлашћењима и одговорностима и обавља послове
по налогу и овлашћењу декана Факултета, као и послове који су прописани Правилником о
организацији и систематизацији радних места на Факултету.
Секретар Факултета: извршава одлуке савета Факултета и декана, организује, по овлашћењу,
наредби или упутству декана, рад радника секретаријата; стара се о организацији седница,
припремању материјала за седнице органа и организује израду и достављање одлука органа
Факултета; чува печате и поверава их овлашћеним радницима на употребу; присуствује седницама
савета, наставно - научног већа и колегијума; координира рад стручних служби секретаријата и
рад свих ненаставних радника на Факултету; обавља и друге послове предвиђене Законом,
Колективним уговором, Статутом и другим општим актима.
Секретар Факултета – Видосава Арсенијевић, дипломирани правник, контакт телефон: 028/83-771;
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2.4.4.2 Служба за опште и правне послове
Обавља правне послове, израђује предлоге одлука и остале правне регулативе, води
кадровску евиденцију и обавља остале правне послове из области радних односа запослених.
2.4.4.3 Служба за наставу и студентска питања
Обавља послове везане за упис студената, оверу семестра, издавање потврда и уверења
студентима, води матичну књигу студената, припрема документацију и доставља је надлежним
органима везано за завршне, дипломске, магистарске радове и докторске дисертације, као и друге
послове везане за рад са студентима.
Шеф службе за наставу и студентска питања је Џеладин Љубица, контакт телефон: 064/890-46-03;
2.4.4.4 Служба за материјално- финасијско пословање
Служба за материјално – финансијско пословање обавља рачуноводствене, књиговодствене и
остале материјално - финансијске послове у складу за законском регулативом.
Шеф службе за материјално - финансијско пословање је Горољуб Бојовић, контакт телефон:
064/890-46-20;
2.4.4.5 Библиотека
Библиотека, у складу са одлукама органа Факултета набавља књиге, обрађује, чува и даје на
коришћење књижевни фонд, прикупља сређује и чува податке о књижевном фонду, као и
документа и публикације који су од значаја за наставни и научни рад на Факултету.
2.4.4.6 Одељење за рачунарско- информационе послове
Обавља следеће задатке: одржава и рукује рачунарским и информационим средствима; пружа
информатичку и техничку подршку органима, стручним службама Факултета и комисији за
квалитет; припрема и обрађује материјал за рад органа и стручних служби Факултета; припрема и
обрађује писани материјал за штампу факултетских докумената и публикација; ажурира и одржава
сајт Факултета; одржава рачунарску технику и комуникацију информационог система са
Универзитетом у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици и другим
информационим системима.
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2.5. Ментори докторских студија
Послови и задаци ментора докторских студија су: предлажу организацију докторских студија,
предлажу организацију наставе и почетак реализације студијског програма, упознају студенте
докторских студија са правилима студирања, припремају одлуке о захтевима студената, предлажу
ангажовање наставника, прате извођење студијског програма, предлажу мере за побољшање и
унапређење студијског програма, припремају годишњи извештај о реализацији студијског
програма.
Ментори:
1.
2.
3.
4.

Др Драган Поповић, редовни професор,
Др Анкица Хошек - Момировић, редовни професор,
Др Евагелиа Боли, редовни професор,
Др Верољуб Станковић, редовни професор;

2.6. Студентски парламент
Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих
интереса. Мандат чланова студентског парламента траје једну годину. Студентски парламент:
бира и разрешава председника и потпредседника студентског парламента; предлаже студента
продекана; доноси Статут студентског парламента; оснива радна тела која се баве појединим
пословима из надлежности студентског парламента; бира и разрешава представнике студената у
органима и телима Факултета; доноси годишњи план и програм активности студентског
парламента; разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе; усваја годишњи
извештај о раду студента продекана; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и
општим актима Факултета.
Избори за чланове студентског парламента врше се сваке године у априлу месецу, на тајним
изборима, непосредним гласањем.
2.6.1 Студент продекан
Студента продекана бира декан Факултета, на утврђени предлог студентског парламента.
Мандат студента продекана траје једну годину. Исто лице може бити изабрано за студента
продекана највише два пута.
Студент продекан обавља послове: координација рада између студентског парламента и
других органа Факултета; стара се остваривању и заштити права студената; покреће иницијативу
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код органа Факултета за унапређење наставе и других облика рада студената; обавља и друге
послове у складу са Статутом студентског парламента.

3.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
-

Наведено у поглављу 2. – Организациона стуктура, информатора о раду Факултета;
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4.ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Факултета је јаван. Јавност се обезбеђује обавештавањем јавности о активностима и
дешавањима на Факултету путем оглашавања на огласним таблама, интернет презентацији
Факултета, путем медија и средстава јавног информисања и сл. Седнице тела и органа Факултета
су јавне, што је предвиђено општим актима Факултета.

Подаци од значаја за јавност рада:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адреса: Доситеја Обрадовића бб, 38218 Лепосавић
Интернет адреса: www.fakfikul.edu.rs
ПИБ: 100017631
Матични број: 09034285
Телефон: 028/84-700; 028/84-701;
Лица овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: проф. др Драган
Поповић, декан Факултета;
Допуштено је аудио и видео снимање уз претходну најаву и договор са овлашћеним
лицима.
Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за
новинаре.
Због карактеристика и специфичности студијских програма који се изводе на
Факултету, не постоје рампе за особе са хендикепом.
Настава се обавља по утврђеном распореду, који је објављен на интернет страници
Факултета - www.fakfikul.edu.rs

Радно време служби Факултета је: сваког радног дана од 8 до 15 часова.
4.1. СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА
____________________________________________________________________________
СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА
____________________________________________________________________________
Име и презиме
Радно место
Телефон
Видосава Арсенијевић
Секретар Факултета
028/83-771
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СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Име и презиме
Радно место
1. Марија Арсенијевић
Референт службе за опште и
правне послове
2. Јелена Миливојевић
Референт последипломских студија
3. Маја Јанковић
Референт у архиви
4. Весна Томић
Уношење података у рачунару
5. Љиљана Матић
Административно-технички секретар
6. Срђан Ђорђевић
Портир – чувар
7. Иван Вулетић
Портир – чувар
8. Александар Ђелошевић Портир – чувар
9. Дашурије Авдулаху
Хигијеничар
10. Кадри Абдулаху
Хигијеничар

Телефон
028/83-771
064/890-46-31
064/890-46-33
063/101-18-16
064/890-46-10
062/755-175
065/889-26-48
065/992-22-44
064/483-33-05
062/168-19-42

СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ_________________
Име и презиме
Радно место
Телефон
1. Горољуб Бојовић
Шеф службе за материјално064/890-46-20
финансијско пословање
2.
Златка Столић
Благајник
064/890-46-34
3.
Весна Савић
Економ набављач
064/890-46-35
СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА____________________________
1. Љубица Џеладин
Шеф службе за наставу и студентска
064/890-46-03
питања
2. Весна Бојовић
Референт за студентска питања
064/890-46-22
3. Бане Ћирковић
Референт за студентска питања
064/890-46-23
БИБЛИОТЕКА______________________________________________________________
1. Татјана Јелић
Библиотекар
064/890-46-30
2. Биљана Станојевић
Књижничар
064/890-46-31
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЧУНАРСКО ИНФОРМАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ__________________
1. Сежан Казазић
Компјутерски техничар - оператер
064/890-46-46
система
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Тражење информација заинтересованих субјеката најчешће се обавља телефонским путем,
директним доласком код за то овлашћеног лица или служби, или путем електронске поште.
Најчешће су тражене информације о положају и статусу студената, о остваривању права, условима
за упис наредне године студија, питања везана за полагање пријемног испита, питања везана за
прелазак са других високошколских установа на Факултет, питања везана за издавање диплома и
различитих форми уверења.
Поред осталог, Факултет добија и захтеве за проверу веродостојности издатих докумената,
о чему се тражиоци писмено обавештавају.
О постављеним питањима и захтевима, одговоре дају овлашћене службе или органи
Факултета.
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Факултет је првенствено високообразовна и научна уставнова која се бави образовањем
студената на основним академским, мастер академским и докторским академским студијама.
Основна овлашћења и делатност Факултета регулисана је Законом о високом образовању, као и
другим прописима које доноси законодавац.
Факултет остварује делатност према класификацији делатности разврстаних као:
•
85.42 Високо образовање;
•
72 Научно истраживање и развој – стручно образовање и усавршавање, полагање
стручних испита;
•
58.1 Издавачка и штапмарска делатност у вези са научним, наставним и
истраживачким радом;
•
58.1 Издавање књига, брошура и других публикација;
•
58.1 Издавање часописа и сличних периодичних издања;
•
47.61 Трговина на мало књигама и обрасцима;
•
91.01 Делатност библиотека;
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
У оквиру надлежности, обавеза и овлашћења Факултета, примењују се следећи прописи:
• Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10 и 93/12)
• Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05,
50/06, испр. 18/10)
• Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр.
72/09)
• Закон о библиотечко - информационој делатности („Службени гласник РС“ бр.
52/11)
• Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/05, 61/05 и 54/09)
Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у поглављу 8.
НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА;
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Факултет у свом раду примењуje следеће прописе:
АКТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

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. 76/05, 97/08, 100/07 – аутентично
тумачење, 44/10, 93/12)
Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06, 18/10)
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09)
Закон о библиотечкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 34/94 и 101/07)
Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07)
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10)
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,
101/07 и 30/10)
Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78)
Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ бр. 43/01,
101/07 и 92/11)
Закон о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11 и 119/12)
Закон о културним добрима („ Службени гласник РС“ бр. 71/94)
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12)
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
( „Службени
гласник РС“ бр. 36/09)
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05)
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 инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34703, 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)
Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр. 57/11)
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр.111/09)
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01, 62/06 –
др. Закон , 63/06 и 116/08 – испр. др. закона)
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)
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28. Уредба о коефицијентимаза 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, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11,
65/11, 100/11, 11/12)
29. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
30. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 54/07,
104/09, 36/10)
31. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)
32. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 114/12)
33. Закон о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 93/12)
34. Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 53/95, 3/96, 32/97,
101/05 – др. закон)
35. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/03 и 12/06)
36. Закон о спорту („Службени гласник РС“ бр. 24/11, 99/11 – др. закони)
37. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11 –
одлука уставног суда)
38. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10)
39. Општи колективни уговори („Службени гласник РС“ бр. 50/08 и 104/08 – Анекс I, 8/09 -Анекс II)
40. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 12/09)
41. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени гласник РС“
бр. 40/09, 69/11)
42. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и
осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06)
43. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени
гласник РС“ бр. 21/06)
44. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06)
45. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске установе
(„Службени гласник РС“ бр. 106/06)
46. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
(„Службени гласник РС“ бр. 106/06)
47. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских
програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06)
48. 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)
49. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр. 30/07,
112/08, 72/09 и 81/10)
50. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („ Службени гласник РС“ бр. 7/13)
51. Правилник о начину добијања сагласности за заснивање новог радног односа и ангажовање нових
лица („Службени гласник РС“ бр. 2/13)
52. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и
поступку акредитације
научноистраживачких организација;
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ПРОПИСИ УНИВЕРЗИТЕТА
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

У

ПРИШТИНИ

СА

ПРИВРЕМЕНИМ

СЕДИШТЕМ

У

1. Статут Универзитета у Приштини бр. 11-1/14-1 од 27. 06. 2011. године.
2. Одлука о ужим научним, уметничким, односно стручним областима 12-2/99 од 27. 06. 2012. године.
3. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Приштини, од 2008. године.
4. Пословник о раду Сената Универзитета, од 10. 07. 2007. године.
5. Стратегија о очувању квалитета на Универзитету од 2008. године.
6. Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивање радног односа на
Универзитету у Приштини 10-2/122 од 28. 10. 2010. године.
7. Правилник о дисциплинској одговорности студената од 16. 04. 2008. године
8. Правилник о давању сагласности за заснивање радног односа наставника и сарадника са
Универзитета у Приштини на другим високообразовним институцијама од 11. 07. 2008. године.
9. Правилник о усвајању студијских програма од 11. 07. 2008. године.
10. Правилник о уџбеницима од 11. 07. 2008. године.
11. Правилник о обезбеђивању квалитета од 11. 07. 2008. године.
12. Правилник о испитима и оцењивању од 11. 07. 2008. године.
13. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 10. 07. 2007. године.
14. Правилник о признавању страних високошколских исправа 11. 07. 2008. године.
15. Правилник о организацији и раду Библиотеке Универзитета у Приштини Косовска Митровица од
11. 07. 2008. године.
16. Правилник о организацији и раду центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и
истраживања од 11. 07. 2008. године.
17. Правилник о самовредновању од 11. 07. 2008. године.
18. Правилник о спровођењу избора за студентски парламент од 08. 03. 2008. године.
19. Правилник о упису студената на студијске програме од 11. 07. 2008. године.
20. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника од 03. 04. 2012. године.

Прописи Универзитета могу се наћи на следећој интернет страници: www.pr.ac.rs

ПРОПИСИ ФАКУЛТЕТА
1. Статут Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Лепосавићу
2. Правилник о раду бр. 05-800 од 29. 11. 2007. године
3. Правилник о организацији и систематизацији радних места бр. 01-84/1 од 04. 04. 2005. године
4. Правилник о уџбеницима бр. 01-266 од 18. 04. 2012. године.
5. Правилник извођења наставе, јединствена методологија доделе ЕСПБ, основна вредновања
предиспитних обавеза и провере знања студената бр.01-407 од 14. 07. 2008. године.
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6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената Факултета за спорт и физичко
васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу бр. 01-781 од 17. 11.
2011. године.
7. Правилник о раду службе за наставу и студентска питања бр. 01-605/1 од 29. 09. 2008. године.
8. Правилник о коришћењу књижног фонда и документације Библиотеке Факултета за спорт и
физичко васпитање и раду библиотечког одбора бр. 04-845 од 26. 12. 2007. године
9. Пословник о раду Наставно - научног већа бр. 01-281 од 30. 05. 2008. године
10. Пословник о раду Комисије бр. 01-407 од 14. 07. 2008. године
11. Правилник о докторским студијама бр. 01-397 од 11. 07. 2008. године
12. Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета бр. 01-282/1 од 30. 05.
2008. године
13. Правилник о начину и поступку провере знања језика страних држављана – кандидата за упис на
студијски програм бр. 01-282 од 30. 05. 2008. године
14. Правилник о условима, начину организовања и вредновања добровољног рада студената бр. 01-283
од 30. 05. 2008.
15. Правилник о основним и диломским студијама бр. 01-393/1 од 11. 07. 2008.
16. Правилник о безбедности и здрављу на раду бр.01- 543 од 08. 09. 2008. године
17. Правилник о завршном /мастер раду Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу бр.01- 604/1 од 29. 09. 2008. године
18. Правилник о студентском вредновању (евалуацији) студија и педагошког рада наставника бр. 01396 од 11. 07. 2008. године
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9.

УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седштем
у Лепосавићу, као установа је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
( бр. 612-00-909/8/2008-04 од 22. 05. 2009. године), а одлуком Министарства просвете Републике
Србије добио је дозволу за рад (бр. 612-00-02629/2010-04 од 22. 12. 2010. године), ради
остваривања основних академских, мастер академских и докторских академских студија.
Одлукама Комисије за акредитацију и проверу квалитета, акредитовани су следеци
студијски програми:
Студије првог степена:
-

Основне академске студије – Физичко васпитање и
(бр.612-00-909/2/2008-4 од 22. 05. 2009. године)

спорт – 240 ЕСПБ

Студије другог степена:
-

Мастер академске студије – Физичко васпитање
(бр. 612-00-909/4/2008 од 22. 05. 2009. године)

и

спорт

–

60

ЕСПБ

Студије трећег степена:
-

Докторске академске студије – Физичко васпитање и спорт - 180 ЕСПБ
(бр. 612-00-685/6/2008-04 од 22. 05. 2009. године)
У циљу реализације наведених студијских програма програма, као и програма
усавршавања, на Факултету се обављају радње, које су ближе објашњене у поглављу
10. у коме је појашњен поступак пружања услуга.
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10.

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
1. Пружање услуга вискоког образовања:
- Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема предлога
текста конкурса, објављивање конкурса);
- Организовање пријемног испита;
- Израда распореда наставе ( предавања и вежбе);
- Израда прелиминарног распореда испита ( испитни рокови, термини испита);

2. Извођење наставе :
-

Предавања;
Вежбе;
Практична настава,
Израда семинарских радова;
Израда пројектних задатака;
Консултације;
Стручна пракса;

3. Организација испита:
-

Израда распореда испита у конкретном року ( термини, сале, дежурни и сл.);
Извођење писменог испита;
Извођење усменог испита;
Полагање испита пред комисијом;
Поништавање испита;

4. Израда и одбрана радова:
- Израда и одбрана завршних радова ( основне академске студије и мастер академске
студије);
- Израда и одбрана магистарских теза;
- Израда и одбрана докторских дисертација;
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5. Пружање административних услуга корисницима:
- Упис ( упис године и овера семестра);
- Пријављивање испита;
- Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица, потврда и
уверења;
- Издавање диплома, додатака дипломи и дуликата;
- Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове;
- Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија;
6. Пружање услуга истраживања:
-

Планирање истраживања;
Основна истраживања;
Примењена истраживања;
Развојна истраживања;
Израда пројеката;

7. Организовање програма стручног усавршавања:
-

Планирање семинара, курсева, обука и тренинга;
Извођење семинара, курсева, обука и тренинга;
Издавање уверења о стручном усавршавању;

8. Пружање посебних интелектуалних услуга:
-

Експертизе;
Рецензије;

9. Пружање услуга библиотеке:
- Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван библиотеке;
- Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за претраживање;
- Омогућавање увида јавности ( реферати за избор наставника и сарадника, реферати
за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, тезе и дисертације);
- Издавање потврде о незадужености;
www.dif.pr.ac.rs
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10. Издавачка делатност:
-

Издавање уџбеничке литературе;
Издавање часописа;
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11.

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
11.1 Делатност Факултета

У складу са регулативом која је важећа на Факултету, у извештајном периоду одвијале су
се редовне активности у циљу реализације научно - образовних активности, научно –
истраживачких послова и осталих текућих послова неопходних за нормално функционисање
Факултета.
Када су у питању наставно – образовне активности, на Факултету су доношене одлуке које
су имале за циљ да пруже несметано студирање и да омогуће бољи положај студената.
Научно – истраживачки послови су се у највећој мери односили на рад наставника и
сарадника на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На Факултету су
тренутно у процесу реализације 4 пројекта, чији је носилац Факултет, а поједини наставници и
сарадници Факултета су ангажовани на пројектима других установа.
На Факултету су се у претходном периоду одвијали текући послови који су подразумевали
редовно ангажовање служби и руководства Факултета.
11.1.1 Активности органа управљања и стручних органа
За извештајни период, (од 01.01.2012. године) органи управљања и други органи и тела
Факултета, у складу са законом и другим општим актима које Факултет примењује у свом раду,
доносили су одлуке из своје надлежности, које су неопходне за несметано и редовно
функционисање Факултета.
Савет Факултета је поред одлука о текућим питањима, донео и: одлуку о изменама и
допунама Статута Факултета; одлуку о покретању поступка за избор декана Факултета, као и
доношење одлуке о избору проф. др Драгана Поповића за декана Факултета; одлуку о куповини
ронилачке опреме, неопходне за извођење практичног дела наставе наставног предмета
Активности у природи; одлуке о усвајању Завршног рачуна за 2011. и 2012. годину; одлуке о
усвајању Финансијског плана за 2012. и 2013. годину; одлуку о обнови научног часописа који је
раније излазио под називом „Кинезиологија“, под називом „Кинезиометрија“. Осим овога, Савет у
континуитету доноси одлуке које се тичу извођења практичних делова наставе за наставне
предмете: Активности у природи, Пливање са ватерполом и Смучање;
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Наставно-научно веће Факултета је у извештајном периоду доносило одлуке о текућим
питањима, као и питањима која су везана за наставно –о бразовне активности које су се одвијале
на Факултету. Поред одлука које решавају редовна питања, наставно – научно веће је донело:
одлуке о усвајању Извештаја о раду за школску 2010/2011 и 2011/2012 годину; одлуке о усвајању
Плана рада за школску 2011/2012 и 2012/2013 годину; одлуку о усвајању Акционог плана рада
Комисије за квалитет Факултета за школску 2011/2012; одлуку о усвајању Предлога за побољшање
квалитета Факултета и планиране мере високошколске установе; одлуку о усвајању Стандарда и
поступака за обезбеђење квалитета Факултета за спорт и физичко васпитање; одлуку о усвајању
Стратегије за обезбеђење квалитета; одлуку о усвајању Извештаја о самовредновању
вискошколске установе Факултета за спорт и физичко васпитање; одлуку о усвајању Правилника о
вредновању резултата научно – истраживачког рада наставника и сарадника; одлуку о утврђивању
предлога и доношењу одлуке о усвајању годишњег извештаја о раду Комисије за квалитет; одлуку
о именовању Комисије за полагање пријемног испита у јунском уписном року школске 2013/2014;
одлуку о именовању Комисије за утврђивање јединствене ранг листе у јунском уписном року
2013/2014;
Изборно веће Факултета, за извештајни период је на седницама током 2012. године
-

Покренуло и окончало процедуру за избор 3 наставника у више звање и то
1. Др Евагелиа Боли – изабрана у звање редовног професора;
2. Др Верољуб Станковић – изабран у звање редовног професора;
3. Др Биљана Витошевић – изабрана у звање ванредног професора;

-

Покренуло процедуру 2012. а окончало процедуру избора 2013. године за избор у
више звање:
1. Др Љубиша Лилић – изабран у звање ванредног професора.

-

Крајем 2012. године започело процедуру за избор у звање и то:
1. Доц. др Драган Тоскић;
2. Доц. др Зоран Савић;
3. Доц. др Раде Стефановић и
4. Доц. др Бранимир Мекић
Процедура је у току.
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На Факултету се одвијају, редовно, и ванредно, по потреби, седнице следећих тела:
Катедри Факултета, Комисије о самовредновању – обезбеђењу квалитета, Комисије за праћење и
унапређење студирања, Комисије за односе са студентима, Комисије која се бави акредитацијом
установе и студијских програма, Стручног већа Факултета, Дисциплинске комисије за студенте,
Комисије за оцену научне заснованости предложене теме одговарајуће тезе и др. Дата тела
доносила су одлуке из своје надлежности.
Орган пословођења: У извештајном периоду на Факултету је започета и окончана
процедура избора декана проф. др Драгана Поповића. Одлука је донета од стране Савета
Факултета , на седници одржаној дана 24. 05. 2012. године. Изабрани декан ће обављати своју
дужност у изборном периоду од 1. 10.2 012. до 30. 9. 2015. године. У складу са одредбама Статута
Факултета, декан је по ступању на дужност поставио следеће продекане:
- Проф. др Миладина Петковића за продекана за финансијско – материјалне послове,
одлуком бр.01-776 од 10. 10. 2012. године.
- Проф. др Евагелиу Боли за продекана за наставу, одлуком бр.01-794 од 11. 10. 2012.
године.
- Проф. др Верољуба Станковића за продекана за научно – истраживачки рад, одлуком
бр.01-795 од 11.10. 2012. године.
У извештајном периоду читаво руководство Факултета је пружало константне напоре на се
унапреди положај запослених и студената на Факултету, квалитет свих студијских програма,
услови у којима се изводи настава, као и да унапреди рејтинг Факултета, кроз закључивање
уговора о сарадњи са другим високошколским установама. Осим побољшања рејтинга, овим се
постиже размена знања и искустава, што је за делатност Факултета од немерљивог значаја.
11.1.2 Рад Секретаријата Факултета
Запослени у Секретаријату, за извештајни период, обављали су своје редовне активности, у
складу са Статутом Факултета, као и Правилником о организацији и систематизацији радних
места.
Секретар Факултета периодично је одржавао састанке са ненаставним особљем и
упознавао их са новим прописима који се примењују на Факултету, као и о могућностима
усавршавања ненаставног особља Факултета, које су доступне подједнако свим запосленима у
оквиру своје делатности.
11.1.3 Особље Факултета
У тренутку сачињавања Информатора, на Факултету је 46 запослених радника у радном
односу са пуним радним временом.
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Наставно особље Факултета чини 26 особа, и то: 5 редовних професора, 2
професора, 12 доцената , 4 асистента, 3 сарадника у настави.
•

ванредна

У моменту ажурирања информатора, наставно особље Факултета чине 24 особе, и то: 3
редовна професора, 5 ванредних професора, 9 доцената, 4 асистента и 3 сарадника у
настави.

Ненаставно особље чини 20 радника, који су подељени у следеће службе:
•
•
•
•
•
•
•

Секретар Факултета: 1
Служба за опште и правне послове: 10
Служба за наставу и студентска питања: 3
Служба за материјално – финансијско пословање: 3
Библиотека: 2
Одељење за рачунарско – информационе послове: 1
Радни однос на Факултету први пут је засновало пет радника:
Доц. др Хаџи Милош Видаковић,
Игор Илић, сарадник у настави,
Милица Филиповић, сарадник у настави,
Марија Арсенијевић, референт службе за опште и правне послове,
дипломирани правник и
Кадри Авдулаху, хигијеничар;

На Факултету су за држање наставе до трећине радног времена, за школску 2012/2013
годину ангажовани:
За основне академске студије:
• Др Радивоје Кулић, редовни професор, за извођење наставе на наставном предмету
Педагогија;
• Др Горан Ранковић, редовни професор, за извођење наставе на наставном
предмету Физиологија са физиологијом спорта;
• Др Здравко Витошевић, редовни професор, за извођење наставе на наставном
предмету Анатомија;
• Доц. др Љубиша Јовашевић, за извођење наставе на наставном предмету
Биомеханика;
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• Мирољуб Васић, предавач, за извођење наставе на наставном предмету Енглески
језика;
•

За школску 2013/14 за извођење наставе на наставном предмету Анатомија, ангажована је
проф. др Наташа Ђукић-Мацут;

За докторске академске студије:
• Др Светомир Самарџић, редовни професор и
• Др Ружена Поповић, редовни професор;
11.1.4 Обезбеђење квалитета
Центар за унапређење квалитета Факултета је преко својих Комисија и Одбора
континуирано радио на унапређењу квалитета установе и запослених. Активностима поменутих
тела Факултет је усвојио: Акциони план рада Комисије за квалитет Факултета за 2012/2013
годину, којим је, између осталог, предвиђена стална контрола извођења свих облика наставе свих
нивоа студија у току целе школске године, анализа регуларности и начина извођења наставе,
самоевалуација кроз анкете о квалитету, увођење савремених стандарда у реализацији наставе и
сл; Стратегију за обезбеђење квалитета, 04. 04. 2012. године, коју је донело наставно – научно
веће, на основу Правилника о стандардима за самовредновање квалитета високошколских
установа донетог од стране Националног савета за високо образовање; Стандарде и поступке за
обезбеђење квалитета Факултета за спорт и физичко васпитање, 04. 04. 2012. године, који
обезбеђују осваривање мисије и циљева Факултета, а који су дефинисани Стратегијом за
обезбеђење квалитета , и садрже минимални ниво квалитета рада Факултета; Усвојен је и
Годишњи извештај о раду Комисије за квалитет 02. 04. 2012. године;

-

Наставно – образовне активности:

У извештајном периоду (од 01. 01. 2012. године) запослени Факултета су својим радом
омогућили несметано одвијање наставе на свим студијским програмима Факултета, у складу са
постојећим плановима извођења наставе, и прописима које Факултет примењује у свом раду.
Руководство Факултета се ангажовало у циљу да се обезбеди адекватан простор за обављање
практичних делова наставних предмета, а што је неопходно због специфичности студијских
програма који се изводе на Факултету. У те сврхе закључени су одговарајући уговори о закупу
просторија у којима се изводи практична настава. Такође, ради извођења практичног дела наставе
наставних предмета Активности у природи и Пливање са ватерполом, континуирано се ради на
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набављању опреме, која омогућава квалитетно и садржајно извођење поменуте наставе. У циљу
побољшања услова студирања периодично се реновирају учионице, теретана и остале просторије,
у складу са финансијским могућностима Факултета.
11.1.5 Упис на Факулетет
На основу Конкурса за упис студената, на студијске програме Факултета, школске
2012/2013, уписан је следећи број студената:
• Основне академске студије:
-

150 студената који се финансирају из буџета Републике Србије;
30 студената који се сами финансирају;

•

Мастер академске студије:

- Школске 2012/2013 године није расписан конкурс за упис студената на мастер
академске студије;
• Докторске академске студије:
•

3 студента који се финасирају из буџета Републике Србије;
1 студент који се сам финансира;

На основу Конкурса за упис студената, на студијске програме Факултета, школске
2013/2014, уписан је следећи број студената:
• Основне академске студије:
-

150 студената који се финансирају из буџета Републике Србије;
/ студената који се сами финансирају;

• Мастер академске студије:
-

35 студената који се финансирају из буџета Републике Србије;
/ студената који се сами финансирају;

11.1.6 Број дипломираних студената
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У извештајном периоду, у складу са одредбама Закона о високом образовању, студијске
програме који се реализују на Факултету завршило је:
- Основне академске студије: 306 студената;
- Мастер академске студије:__/___студената;
- Докторске академске студије:__/__студената;
* У моменту ажурирања информатора основне академске студије завршило је 448
студената;
11.1.7 Остале наставно- образовне активности
-

Наставник Факултета проф. др Верољуб Станковић био је реализатор програма сталног
стручног усавршавања васпитача, наставника и професора под називом „Вежбе
корективне гимнастике за ученике са девијацијама кичменог стуба“ Завода за
унапређење образовања и васпитања Републике Србије за школску 2011-2012. под бројем
428;

-

Наставник Факултета проф. др Верољуб Станковић је реализатор програма сталног
стручног усавршавања васпитача, наставника и професора под називом „Физичко
вежбање у функцији превентиве постуралних поремећаја и гојазности код ученика“
Завода за унапређење образовања и васпитања Републике Србије за школску 2012-2013.
под бројем 227;

11.1.8 Сарадња са студентским парламентом Факултета
Сарадња са Студентским парламентом Факултета одвија се преко:
-

Студентског парламента, чији се представници бирају једном годишње тајним и
непосредним гласањем, од стране студената Факултета; Избори се одржавају сваке
године у априлу месецу;
- Студента продекана, кога једном годишње бира декан Факултета, на предлог
студентског парламента;
- Представника студената у савету Факултета, које бира студентски парламент;
- Представника студената у наставно - научном већу Факултета, које бира студентски
парламент;
- Представнике у комисији за самовредновање – обезбеђење квалитета, које именује
студентски парламент;
- Представника у комисији за праћење и унапређење студирања, кога именује
студентски парламент на годину дана;
- Представника у комисији за односе са студентима, кога именује студентски парламент
на годину дана;
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Све иницијативе од стране студената, које се покрећу преко наведених тела, разматрају се
и решавају редовно.
У складу са материјалним могућностима, Факултет помаже рад студентског парламента и
излази у сусрет захтевима студената који се подносе посредством студентског парламента. Током
2012. године издвојено је 68.493 динара за несметан рад студентског парламента, као и 312.286
динара за учешће студената на Дифовијади, која је током 2012. године одржана у Чању, Република
Црна Гора; Такође, издвојено је 150.000 динара за прославу апсолвентске вечери и 25.000 хиљада
за учешће студента у обележавању „Дана студената“.
11.2 Научно- истраживачки рад
Наставно – научно веће је на седници одржаној дана 27.02.2013. године донело одлуку
којом је усвојен Програм научно-истраживачког рада Факултета за спорт и физичко
васпитање, у коме су дефинисане основе за научно - истраживачки рад. Научно истраживачки рад
је заснован на реформисаном процесу високог образовања у складу са Болоњском декларацијом,
Законом о високом образовању и Законом о научно -истраживачком раду; Наставно - научно веће
је на истој седници донело и одлуку којом је усвојен Програм развоја научно - истраживачког
кадра Факултета за спорт и визичко васпитање 2013/2017, чија је сврха да се прошире и усаврше
знања научно - истраживачког подмлатка, како би он могао да искористи најновија научна
достигнућа и да их на адекватан начин примени у будућим истраживањима.
11.2.1 Научно – истраживачки пројекти
У високошколској установи се тренутно реализују следећи пројекти:
-

Утицај психолошких и социлошких фактора на предделиквентно понашање млађих
малолетника;
Утицај систематског бављења спортом на ресоцијализацију малолетних
деликвената;
Сарадници који су укључени у научноистраживачке пројекте који се реализују на
Факултету:

-

Проф. др Драган Поповић,
Проф. др Анкица Хошек - Момировић,
Проф. др Миладин Петковић,
Проф. др Евагелија Боли и
Проф. др Верољуб Станковић;
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У оквиру пројекта који се реализују на Факултету публикована су два научна пројекта –
монографије:
1. Боли, Е., Поповић, Д. и Хошек, А.(2009). Спорт и криминал. Лепосавић: Факултет
за спорт и физичко васпитање. ИСБН 978-86-82329-37-4
2. Боли, Е. (2011) Структура антрополошких димензија плесача и плесачица и израда
поступака за њихову процену и праћење: Лепосавић: Факултет за спорт и физичко
васпитање. ИСБН 987-86-82329-40-4
Пројекти које је финансирало Министарство науке:
„Микроморфолошка и имунохисохемијска проучавања лобањских сегмената можданих
живаца“
- Евиденциони број:145107
- Област: Медицина
- Учестововали: Медицински Факултет у Београду, Медицински Факултет у Косовској
Митровици и Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић.
- Учесник у пројекту: др Биљана Витошевић, ванредни професор Факултета.

Такође, почетком 2013. године, од стране савета Факултета одобрена су средства за
реализацију два пројекта, чији је носилац Факултет:
1. Структура и развој антрополошких димензија деце и омладине северног Косова;
Руководилац пројекта је проф. др Драган Поповић;
Коаутори су: проф. др Евагелиа Боли, проф. др Верољуб Станковић и
проф. др Миладин Петковић;
Сарадници на пројекту су: доц. др Бранимир Мекић, доц.др Раде
Стефановић, доц. др Зоран Савић, доц. др Слађан Каралеић, доц. др Јасна Поповић,
мр. Милош Поповић, Владимир Савић – сарадник у настави и Милица Бојовић –
сарадник у настави;
2. Структура социјалног статуса деце и омладине северног Косова;
Руководилац пројекта је проф. др Евагелиа Боли;
Коаутори су: проф. др Анкица Хошек – Момировић, проф. др Драган
Поповић и проф. др Верољуб Станковић;
Сарадници на пројекту су: доц. др Бранимир Мекић, доц. др Раде
Стефановић, доц. др Зоран Савић, доц. др Слађан Каралеић, доц. др Јасна Поповић,
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мр. Милош Поповић, Владимир Савић – сарадник у настави и Милица Бојовић –
сарадник у настави;
11.2.2 Научни скупови

Списак научних конгреса, симпозијума и конференција на којима су учествовали
наставници и сарадници Факултета:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

Kongres antropološkog društva Jugoslavije, Ohrid, Jugoslavija.
1st International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
2nd International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
3rd International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
4th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
5th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
6th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
7th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
8th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
9th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
10th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
11th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
12th International Congress on Physical education and Sport, Komotini, Greece.
International Congress “Images of Sport in the World”, 75th Anniversary of the German Sport
University, Cologne, Germany.
II Spor Bilimleri Kongresi, Istanbul, Turkey.
5th Annual Congress of the ECSS, Jyväskylä, Finland.
9thSummer School for Pedagogues of Physical Education of Montenegro, Petrovac.
10th World congress of sport psychology: In the dawn of the new millenium, Skiathos, Greece:
7th Annual Congress of the ECSS, Athens, Greece.
Десети међународни интердисциплинарни симпозијум „Спорт, физичка активност и
здравље младих“, Нови Сад, Србија.
IX Међународни научни скуп „ФИС Комуникације-2002“, Ниш, Србија.
12thInternational Interdisciplinary Symposium „Ecology, sport, physical activities and health of
youth“, Нови Сад, Србија.
Druga međunarodna konferencija „Menadžment u sportu”,Beograd, Srbija.
Pre-Olympic Congress„Sport science through the ages“,Thessaloniki, Greece.
1st Serbian Congress of Pedagogues of Physical Education and the 2nd FIEP European Congress,
Vrnjačka Banja, Srbija.
Тринаестии међународни интердисциплинарни симпозијум „Спорт, физичка активност и
здравље младих“, Нови Сад, Србија.
14th International Interdisciplinary Symposium „Ecology, sport, physical activities and health of
youth“, Нови Сад, Србија.
“Health Education and Quality of Life”, Hluboka nad Vltavou, Česke Budjeovice, Češka.
1st international scientific-simposium “The effect and influences of different models of training
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process to antropholigical status of sportsmen in fighting skills, Pančevo, Srbija.
[30] 10th Annual Congress of the ECSS, Belgrade, Serbia.
[31] XII International scientific Conference „FIS COMMUNICATION-2006”, Ниш, Србија.
[32] I Međunarodni naučni kongres “Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”,
Banja Luka, RS.
[33] 5th FIEP European Congress, 2nd Serbian Congress of Physical Education Teachers, Niš, Srbija.
[34] 5th International congres “Sport, stress, adaptation”, Sofia, Bulgaria.
[35] 15th Annual Congress of the ECSS, Antalya, Turkey.
[36] II Međunarodni naučni kongres “Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”,
Banja Luka, RS.
[37] 2nd International Conference“Exercise and Quality of life – EQOL – 2011”, Novi Sad, Srbija.
[38] XV Međunarodni naučni skup „FIS Komunikacije 2011 i fizičkom vaspitanju, sportu i
rekreaciji”,Niš, Srbija.
[39] III Međunarodni naučni kongres “Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”,
BanjaLuka, RS.
[40] I Међународна научна конференција „Антрополошки итеоантрополошки поглед на
физичке активности од Константина Великог до данас“Ниш, Србија.
[41] 15th International Interdisciplinary Symposium „Ecology, sport, physical activities and health of
youth“, Нови Сад, Србија.
[42] 6th International congres “Sport, stress, adaptation”, Sofia, Bulgaria.
[43] 16th International Interdisciplinary Symposium „Ecology, sport, physical activities and health of
youth“, Нови Сад, Србија.
[44] 10th international scientific conference “Perspectives in physical education and sport”, Constanta,
Romania.
[45] XVI International Scientific Congress "Olympic Sports and Sport for All" & VI International
Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", Sofia, Bulgaria.
[46] 11th International scientific and professional conference, Veles, Makedonia.
[47]
II Међународна научна конференција „Антрополошки итеоантрополошки поглед на
физичке активности од Константина Великог до данас“Ниш, Србија.
11.2.3. Научна продукција наставника и сарадника

Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској
установи:

[1]

Поповић, Д. (1990). Борења I (џудо и самоодбрана), (уџбеник). Ниш: Научни подмладак.

[2]

Поповић, Д. (1991). Методологија истраживања у Физичкој култури (уџбеник). Ниш:
Научни подмладак.

[3]

Popović, D. (1992). Methodologia Erevnas Sti Fisiki Agogi, (udžbenik). Athina, Greece.
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[4]

Поповић, Д. (1993). Утврђивање структуре психосоматских димензија у борењима и израда
поступка за њихову процену и праћење (монографија). Приштина: Факултет за физичку
културу.

[5]

Поповић, Д. (1993). Програми и потпрограми за анализу квантитативних промена
(уџбеник). Приштина: Факултет за физичку културу, Центар за мултидисциплинарна
истраживања.

[6]

Поповић, Д.&Станковић, С. (1994). Морфолошки и моторички развој деце с обзиром на
породично-социјалну стратификацију (монографија). Приштина: Факултет за физичку
културу.

[7]

Поповић, Д. (1997). Методологија кинезиолошко антрополошких истраживања (уџбеник).
Приштина: Факултет за физичку културу.

[8] Поповић, Д. (1997). Борења I, друго допуњено издање, (уџбеник). Приштина:
Факултет за физичку културу.
[9] Николић, М. (1998). Фудбал, (уџбеник). Приштина: Факултет за физичку културу.
[10] Момировић, К., Wолф, Б. &Поповић, Д. (1999). Увод у теорију мерења и интерне
метријске карактеристике композитних мерних инструмената (уџбеник). Приштина:
Факултет за физичку културу.
[11] Поповић, Д. (2000). Методологија кинезиолошко антрополошких истраживања, друго
допуњено издање, (уџбеник). Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[12] Момировић, К. &Поповић, Д. (2002). Психопатија и криминал, (монографија). Лепосавић:
Факултет за физичку културу.
[13] Момировић, К. &Поповић, Д. (2003). Конструкција и примена таксономских неуронских
мрежа, (монографија). Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[14] Петковић, М. (2003). Теорија и методика спортског тренинга (уџбеник).
Факултет за физичку културу.

Лепосавић:

[15] Малацко, Ј. &Поповић, Д. (2004). Методологија кинезиолошко антрополошких
истраживања, треће измењено и допуњено издање, (уџбеник). Лепосавић: Факултет за
физичку културу.
[16] Хошек, А. (2004). Елементи социологије спорта II (социјални статус и спорт), (уџбеник).
Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[17] Поповић, Д. (2004). Борења I - џудо и самоодбрана, треће измењено и допуњено издање,
(уџбеник). Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[18] Петковић, М. (2005). Настава физичког васпитања са хомогенизованим одељењима
(монографија). Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[19] Момировић, К., Хошек, А.&Поповић, Д. (2007). Сексуални Диморфизам (монографија).
Лепосавић: Факултет за физичку културу.
[20] Поповић, Д.& Симоновић, М. (2008). Психологија са психологијом спорта (уџбеник).
Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање.
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[21] Боли, Е., Поповић, Д. &Хошек, А. (2009). Спорт и криминал (монографија). Лепосавић:
Факултет за спорт и физичко васпитање.
[22] Миленковић, В. &Симић, М. (2009). Методика физичког васпитања (уџбеник). Лепосавић:
Факултет за спорт и физичко васпитање.
[23] Живановић, Н., Станковић, В., Павловић, П. & Ранђеловић, Н. (2010). Теорија физичке
културе (уџбеник). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
[24] Боли, Е.&Поповић, Ј. (2011). Плесови, (уџбеник). Лепосавић: Факултет за спорт и физичко
васпитање.
[25] Витошевић, Б. (2011). Биологија развоја човека са основама генетике, (уџбеник).
Лепосавић: Факултет за спорт и физичко васпитање.
[26] Самарџић, С. &Поповић-Илић, Т. (2011). Хигијена, (уџбеник). Лепосавић: Факултет за
спорт и физичко васпитање.
11.2.4 Акредитација Факултета за обављање научно-истраживачке делатности
Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности, одлуком
Министарства науке бр. 021-01-61/99 од 24. 12. 2007. године.
11.3 Међународна сарадња и сарадња са домаћим институцијама
У овом домену Факултет се бави активностима које су окренуте ка реализацији свих
видова сарадње са образовним и научним институцијама од интереса за Факултет, а нарочито када
је у питању међународна сарадња. Ово је значајно за унапређење квалитета наставе и научно истраживачког рада, као и за испуњење прописаних стандарда о усаглашености студијских
програма, везаних за акредитацију студијских програма. У те сврхе закључено је више уговора о
пословно - техничкој сарадњи, са различитим високошколским установама:
-

The Wingate Institute – ISRAEL - 14.8.2011. године;
Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци - 06.05.2010.
године;
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду – 25.08.2008. године;
Факултет спорта и визичког васпитања Универзитета у Новом Саду – 25.09.2009.
године;
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу – 26.08.2008. године;
Државни Универзитет у Новом Пазару - 25.08.2008. године;
Медицински факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици – 25.08.2008. године;
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-

Факултет за менаџмент у спорту Универзитета Браћа Карић у Београду -25.08.2008.
године;
Висока школа за спорт струковних студија из Београда – 25.08.2008. године;
Висока хемијско технолошка школа стуковних студија из Крушевца- 24.12.2010.
године;
Спортско удружење Универзитета Браћа Карић у Београду - 25.08.2008. године.

Факултет споразумно са потписницима ради на развијању академске сарадње, као и на
реализацији конкретних активности у области потписаних уговора.
У континуитету се ради на проширењу мреже високообразовних установа са којима би
Факултет сарађивао.
11.4 Прослава Дана и Славе Факултета
Дан Факултета је 01. Новембар, који се пригодно обележава сваке године почев од 1979.
године.
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12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
12.1 Финансијски план Факултета за 2012. годину
- Остали приходи и примања буџетског корисника у 2012. години
- Захтев за основна средства у 2012. години
- Захтев за текуће издатке у 2012. години
- Захтев за додатна средтва у 2012. години
12.2 Финансијски план Факултета за 2013. годину
- Остали приходи и примања буџетског корисника у 2013. години
- Захтев за основна средства у 2013.години
- Захтев за текуће издатке у 2013.години
- Захтев за додатна средства у 2013.години
12.3 Финансијски план Факултета за 2014. годину
- Планирани приходи за финансиранје установа образовања за 2014. годину
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
На Факултету се поступци јавних набавки одвијају у складу са важећим Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима. С обзиром на промене у овом сегменту законодавства, врши се
систематско усклађивање процедуре набавки са новим прописима.
За извештајни период извршена је набавка ронилачке опреме, наопходне за извођење
практичних делова наставе наставних предмета Активности у природи и Пливање са ватерполом,
уговор је закључен 26.09.2012. године, са предузећем ДОО ,,Нај“ Београд. Вредност набавке је
150.000 динара;
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14 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)
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15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, 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) и Уредбом о
кеофицијентима за обрачун и ислату 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, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11,
65/11, 100/11 и 11/12);
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16 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Факултет нема у свом власништву непокретну имовину. На основу одлуке Владе Републике
Србије, Факултет је стациониран у Лепосавићу. Факултет је закључио уговор са Центром за
културу „Сава Дечанац “ у Лепосавићу, којим се Факултету уступају просторије на коришћење, на
адреси Доситеја Обрадовића бб, Лепосавић.
Такође, због специфичности студијских програма, Факултет континуирано закључује уговоре
о пословно - техничкој сарадњи са ОШ „Лепосавић“ и средњом школом „Никола Тесла „ из
Лепосавића, којима се Факултету уступају на коришћење фискултурне сале.
Факултет у свом власништву има покретну имовину која је неоподна за одвијање несметаног
процеса рада и то: канцелариску опрему, компјутерску опрему и опрему и спортске реквизите,
неопходне за извођење практичних делова наставе.
Факултет поседује рачунарску лабораторију са 20 рачунара новије генерације са
лиценцираним софтвером за оперативни систем Windows и Ms Office. Рачунарска лабораторија је
помоћу рутера повезана бежичном везом за интернет.
Факултет изводи све видове наставе у месту привременог седишта, Лепосавићу. Практични и
теоријски део наставе обавља се у просторијама Центра за културу „Сава Дечанац“, као и у
просторијама Основне школе „Лепосавић“ и Средње школе „Никола Тесла“. Практична настава,
као и на другим сродним Факултетима у Србији, за наставне предмете Активности у природи,
Пливање са ватерполом и Смучање изводи се на терену.
Факултет нема истурена одељења ван привременог седишта у Лепосавићу.
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17 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Чување информација које су настале на раду и у вези са радом врши се у складу са Законом о
културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94), чиме су регулисани начин примања,
евидентирања и распоређивања аката за рад, као и њихова класификација, архивирање, смештај,
чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање регистраторског материјала.
Информације настале у раду или у вези са радом, чувају се и у електронској форми на
рачунарима, уз примену одговарајућих мера заштите.
Информације за које се претпоставља да би моге заинтересовати јавност, објављују се на
званичном сајту Факултета, где остају док је њихова садржина актуелна.
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18.ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Факултет поседује информације настале у процесу рада или у вези са радом и које се односе
на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у поглављу 8. као и
приликом пружања услуга чији је датаљан приказ наведен у поглављу 10. Информатора.
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19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА 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, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити
података о личности и Закону о тајности података, стекли услови за органичење или искључење
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен уколико су информације објављене на
веб презентацији Факултета, на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Такође приступ информацијама биће ускраћен ако
се тражи приступ подацима о бројевима текућих рачуна запослених, а на основу члана
14. наведеног закона.
Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би
саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне
последица по интерес и углед Факултета. У обавештењу и у решењу о одбијању
захтева тражиоцу информације биће образложени разлози за евентуално ускраћивање
приступа информацијама.
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20 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
20.1 Подношење захтева
- Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Факултета може да поднесе свако
физичко и правно лице у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
- Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева писарници
Факултета. Факултет је дужан да омогући приступ информцијама и на основу усменог
захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев
примењују рокови као да је поднет писмено.
- Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације
(име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис
информације која се тражи и начин достављања информације. Захтев може да садржи
и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Ако захтев не
садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Факултета
дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да
да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у
одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а
недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Факултет ће донети закључак
о одбацивању захтева као неуредног.
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:
1) О поседовању информације,
2) Стави му на увид документ који садржи информацију,
3) Изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу
даном напуштања писарнице Факултета;
-

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, Факултет ће поступити по захтеву
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако Факулетет није у могућности, из
оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, о
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-

-

-

-

-

томе ће у року од 7 дана од пријема захтева обавестити тражиоца и одредити 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.
Факулетет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид
документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог
документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити
стављена на увид и 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 дана пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то
решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства
које се могу изјавити против таквог решења.
Када Факулетет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по
његовом знању, документ налази.
Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за
информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја. Накнада трошкова се, у складу са чланом
17. Закона за увид у документ који садржи тражену информацију, не наплаћује.
Међутим, копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања,
и трошкове упућивања. Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац
информације за израду копије и упућивање копије документа на коме се налази
информација од јавног значаја утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде нужних
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја ( „Службени гласник РС“ бр. 8/06).
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