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Ha ocuony 3arosa o BI4coKoM o6pasonamy (CnyN6eHa rrracHrrx pC 6p. ggl17,27llg-
.qp'rporlHc u 73118) u unaHa 58. Craryra Cao6pahajHor Sar<yrrera, HacrasHo-nayuno nehe
@axyrrera, Ha ceAHr.rqrz o4pxauoj rurua 09.07.2019..o4rr., 4oneno je

fIPABI4IHI4K O OEE3EE bEIbY KBAII,ITE TA
HA I/HI4BEP3PITETI/ Y EEOTPMI/ _ CAOEPAhAJHOM

(DAKYJITETI/

r oil[rTE OIPEIBE

tI.nau 1.

oelrNa llpanrz:ruaxou yrnpfyjy ce craHAapru 14 rrocryrrlr4 ouemr.rBarba H Mepe o6e:6eferra
KBaJllrrera cBlzx eJleMeHara HacraBHor flpoqeca u nparehnx AenarHocru yHznep3lrrera y
6eorpa4y - cao6pahajHor Saxynrera (y 4areu r.n.iy @axy.nrer), yx.:ryuyjyhu Lryaujcxe
[pofpaMe, CTpyTIHO-IeAa|OIIIKI4 u Hayr{HOuCTpaxaBarIKI4 paA HaCTaBHI,IKAT4 CApag1Hr.rKa, paA
cryneHara r.r HeHacraBuor oco6,na, yg6euuuxa naarepuja,r, rrpocrop, onpeMy, szuaucuparretr ylpaBJbau,e @axylreroM, paAI'I yrBp\wsas,a [ocrrrrHyror Hr{Boa KBa]Trrrera rr rr,eroBor
[epMaHeHTuor no6o,'uraBarba.

KsanfireraH HacraBHI4 irpoqec rpe6a 4a o6es6e4z eQuracHo cryrrrparbe, BHcoK HrrBo 3Harbau xoune'reHqraja cBpIIIeHIrx cryAeHara, Te BrrcoKy BpeAHocr AannoMe creqeHe Ha(Daxylrery,

iI ilOCEEHE OAPEABE

CTPATE| I4JA OEE3BEbEIIA KBAJII4TETA

lr,a:g 2.

Crparerrija o6es6elerra KBa,'IpITera cailplor o[pe.4eJberre @arylrera Aa HerrpeKr{rHo rr
clrcreMarcKlr PaI.m Ha yHanpelemy KBaJIIrrera cBlrx cnojux AenarHocrr,r. Crpareruja
4esuHarue Mepe, cy6jexre u o6tacru o6e:6e!er+,a KBaJrr.rera.

Crparerujy o6e:6e!erba KBaJlrrrera AoHocr{ Caser @axylrera Ha rrpeAnor reKaHa.

Crpareruja o6es6ef eri,a KBiIJIrrrera Ha @axynrery ycr<:raf yje ce ca crparerujou
YHunepsarera.

Oaxy.nrer nepl4oA[r{Ho, cBaxe'rpehe roAaHe, npeucnuryje u yHanpelyje Crparerrajy
o6es6e!ema KBarrarera.

CYEJEKTI4 OEE3EEbEIIA KBAJII,ITETA



Y roir'r ur4*y, roper rxKonapr.rHa ryxaH je rc ce auraxyje na o6es 6e\una*y .{pyrr.rx
KBar'rrrrerHr,rx r43Bopa sznancupaBa y cKnaAy ca 3axouou Kao rrrro cy:

I ' cpeAcrBa sa $raHanc[pa*e HayqHor.rcrpaxr.rBarrKor 14 crprrHor pa*a;2' upojexru kr yroBopl{ y Be3Ir ca peanusaqzjona HacraBe, lrcrppyvBar'a pr
KOHcynTaHTCKTzX ycnyra;

3. HaKHaAe:a rouepqrajaJrHe r.r lpyre ycnyre;
4. ocHr4Baqxa rrpaBa r.r3 yroBopa ca rpehuu nr4rlr{Ma;
5. 4ouaqnje, [oKJroH]r, 3aBerrrrarra r,r cnuqHo.

rlnau 38.

@ary:uer KoHrr.rHyr4paHo o6e:6efyje jaeuoc:r
@zuancrapam a vr Ha,uvr*a ynorpe6e $ auaucuj cxiax
rort4rrrmrz o6pauyu xoju ycnaja Caeer Oaryrrera.

u TpaHcrrapeHrHocr cnojax H3Bopa
cpelcraBa Kpo3 r.r3Berlraj o uocloBarby tr

[PEJrA3HE Z saepuHE OIPEIEE

r{naH 39.

cHary ocaM raHa oA raHa o6jan,'rznarra Ha orJracuoj ra6ruz

Ilpanznuuxa npecraje ra Baxlr flpanutmur o o6es6elemy
Sary,nrery y Eeorpa4y 6p.4521t ot26.05.200g. ro4zue.

Onaj IIpau{JrHr4K cryra Ha
Oaxymera.

Cryuamena Ha cHaty oBor
KBaJrarera Ha Cao6pahaj Hona
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П Р Е Д Л О Г 

 

 

 

 

 

На основу Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18-

др.пропис и 73/18) и члана 58. Статута Саобраћајног факултета, Наставно-научно веће 

Факултета, на седници одржаној дана _____________ 2019. године, донело је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНОМ 

ФАКУЛТЕТУ 
 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се стандарди и поступци оцењивања и мере обезбеђења 

квалитета свих елемената наставног процеса и пратећих делатности Универзитета у 

Београду – Саобраћајног факултета (у даљем тексту Факултет), укључујући студијске 

програме, стручно-педагошки и научноистраживачки рад наставника и сарадника, рад 

студената и ненаставног особља, уџбенички материјал, простор, опрему, финансирање 

и управљање Факултетом, ради утврђивања постигнутог нивоа квалитета и његовог 

перманентног побољшавања. 

 

Квалитетан наставни процес треба да обезбеди ефикасно студирање, висок ниво знања 

и компетенција свршених студената, те високу вредност дипломе стечене на 

Факултету. 

 

 

II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Члан 2. 

Стратегија обезбеђења квалитета садржи опредељење Факултета да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу квалитета свих својих делатности. Стратегија 

дефинише мере, субјекте и области обезбеђења квалитета. 

 

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Савет Факултета на предлог декана. 

 

Стратегија обезбеђења квалитета на Факултету усклађује се са стратегијом 

Универзитета. 

 

Факултет периодично, сваке треће године, преиспитује и унапређује Стратегију 

обезбеђења квалитета. 
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СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Члан 3. 

У систему обезбеђења квалитета учествују сви наставници, сарадници, ненаставно 

особље и студенти Факултета. 

 

Субјекти обезбеђења квалитета учествују у систему квалитета појединачно или кроз 

одговарајуће органе Факултета и то: органе управљања, органе пословођења, стручне 

органе, стручне службе и рад Студентског парламента. 

 

Субјекти обезбеђења квалитета су Савет факултета, Наставно-научно веће факултета, 

декан и продекани, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог 

образовања и научноистраживачког рада на Факултету и Комисија за праћење и 

унапређење квалитета наставе на Факултету, наставници, сарадници, ненаставно 

особље и Студентски парламент факултета. 

 

Надлежност и рад органа из става 3. овог члана утврђени су Статутом Факултета. 

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА 

ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА ФАКУЛТЕТУ 

Члан 4. 

Наставно-научно веће Факултета именује посебну Комисију за обезбеђење и 

унапређење квалитета система високог образовања и научноистраживачког рада на 

Факултету, као стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа. 

Члан 5. 

Чланове Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања 

и научноистраживачког рада чине представници одсека и један представник 

општеобразовних катедри, два представника из Службе за подршку образовању и 

научноистраживачком раду и два студента докторских студија које бира студентски 

парламент. 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада је задужена да: 

1. промовише културу квалитета на Факултету; 

2. планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог 

образовања и научноистраживачког рада на Факултету; 

3. изради предлог Стратегије обезбеђења квалитета на Факултету; 

4. прати остваривање Стратегије обезбеђења квалитета на Факултету и предлаже 

мере и активности у циљу побољшања квалитета. 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће 

о стању на подручју обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету. 

 

Мандат чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета система високог 

образовања и научноистраживачког рада траје три године. 
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КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ НА 

ФАКУЛТЕТУ 

Члан 6. 

Наставно-научно веће Факултета именује посебну Комисију за праћење и унапређење 

квалитета наставе на Факултету, као стручни и саветодавни орган Наставно-научног 

већа. 

Члан 7. 

Чланове Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе чине представници 

одсека и један представник опшеобразовних катедри, један представник Службе за 

студентске послове, један представник Рачунарског центра и два студента основних 

или мастер студија које бира студентски парламент. 

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе је задужена да: 

1. прати и анализира студијске програме и квалитет наставе на Факултету; 

2. анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања ЕСПБ бодова; 

3. предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе и за реформе 

студијских програма. 

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе најмање једном годишње 

извештава Наставно-научно веће о својим активностима на пољу праћења и 

унапређења квалитета наставног процеса на Факултету. 

 

Мандат чланова Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе траје три 

године. 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Члан 8. 

Факултет спроводи поступак самовредновања својих студијских програма, наставе и 

услова рада у складу са Законом и Правилником о стандардима за самовредновање и 

оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма који доноси 

Национални савет за високо образовање. 

Члан 9. 

Самовредновање и оцена квалитета се спроводи периодично у интервалима од три 

године рачунајући од дана добијене акредитације, на начин и по поступку утврђеним 

Правилником о самовредновању на Факултету. 

Члан 10. 

Процедуру самовредновања спроводе комисије из чл.4. и 6. овог Правилника, увидом и 

анализом студијских програма, процеса наставе, услова рада, односно анализом 

испуњености свих прописаних норматива и стандарда, као и израдом Извештаја о 

самовредновању. 

 

У поступку самовредновања обавезно се разматра и оцена студената. 
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Инструменти за самовредновање су: непосредан увид, упитници који се користе у 

анкетама и анализа документације о раду. 

Члан 11. 

Након спроведеног поступка самовредновања Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета система високог образовања и научноистраживачког рада и Комисија за 

праћење и унапређење квалитета наставе систематизују и обрађују добијене податке и 

сачињавају писмени Извештај о самовредновању, који обавезно сарджи и предлог мера 

за отклањање уочених слабости и побољшање квалитета и достављају га Наставно-

научном већу Факултета. 

 

На основу резултата самовредновања Наставно-научно веће факултета доноси одлуку о 

оцени квалитета студијских програма, наставе и услова рада, односно о оцени 

квалитета у областима у којима се спроводио поступак самовредновања. 

 

Одлука обавезно садржи и предлог мера за отклањање уочених слабости и за 

побољшање квалитета. 

 

ОБЛАСТИ, МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Члан 12. 

Стандарди којима се дефинише минимални ниво квалитета рада Факултета у 

одговарајућој области дефинисани су стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа и стандардима за акредитацију високошколских 

установа. 

 

Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета и стандарди за акредитацију 

високошколских установа су јавно доступни и налазе се на званичној интернет страни 

Факултета. 

 

Све мере и поступци обезбеђења квалитета које се у даљем тексту Правилника 

дефинишу за поједине области одређене су на основу наведених стандарда. 

 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Члан 13. 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз континуирано праћење и проверу 

његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање 

садржаја и стално прикупљање повратних информација о квалитету програма од 

одговарајућих друштвених институција. 

 

Наставници Факултета дају предлоге за усавршавање курикулума студијских 

програма, које разматра и усваја Наставно-научно веће Факултета. 

Члан 14. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе континуирано прати квалитет 

студијског програма на основу повратних информација одговарајућих организација и у 

оквиру процеса самовредновања врши: 
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1. проверу циљева студијских програма; 

2. контролу садржаја и структуре студијских програма у сврху праћења најновијих 

достигнућа у области саобраћајног инжењерства; 

3. контролу радног оптерећења студената на основу анализе потребног времена за 

савладавање појединих предмета и на основу анкете студената; 

4. планирање и спровођење анкете дипломираних студената и послодаваца. 

Члан 15. 

Факултет спроводи процес студентског вредновања и оцењивања квалитета студијских 

програма путем упитника. 

 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Члан 16. 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се: материјалним средствима, квалитетним 

курикулумима по предметима, професионалним радом наставника и сарадника и 

савременим методама наставе. 

 

Контрола квалитета у овој области врши се континуираним праћењем квалитета 

наставе и предузимањем потребних мера када се утврди да квалитет није на 

одговарајућем нивоу. 

Члан 17. 

Предметни наставници су обавезни да за сваки предмет из студијског програма 

дефинишу циљ и садржај предмета, исходе учења и методе наставе, као и  план рада за 

период за који је предвиђено да се настава реализује. 

 

Факултет је обавезан да до почетка семестра донесе и учини доступним студентима 

наставни програм и план рада свих предмета. 

Члан 18. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе прати и кроз своје извештаје 

указује на квалитет остваривања наставног процеса и даје Наставно-научном већу 

Факултета сугестије за његово унапређење. 

Члан 19. 

Уколико наставник или сарадник не обавља своје обавезе на одговоран и 

професионалан начин, декан Факултета га упозорава. 

 

Уколико наставник и сарадник и поред упозорења декана, не отклони пропусте у раду, 

декан Факултета предузима одговарајуће мере у складу са Законом. 

Члан 20. 

Наставници, сарадници и студенти на крају школске године путем анкете оцењују 

успешност и квалитет наставног процеса. 
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Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на крају школске године подноси 

Наставно-научном већу Факултета извештај о резултатима самовредновања наставног 

процеса од стране наставника, сарадника и студената. 

 

 

Наставно-научно веће Факултета разматра извештај, оцењује квалитет наставног 

процеса и предлаже мере за његово унапређење. 

 

КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

Члан 21. 

Факултет непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 

резултата научноистраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни 

процес. 

Члан 22. 

Факултет доноси програм научноистраживачког односно стручног рада, који на основу 

предлога продекана за научноистраживачки рад усваја Наставно-научно веће. 

Члан 23. 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада прати остваривање програма научноистраживачког рада 

као и постигнуте резултате, а нарочито: 

1. број наставника укључених у реализацију научних пројеката; 

2. учешће у међународним пројектима; 

3. број објављених радова наставника и сарадника у домаћим и 

међународним часописима; 

4. обим остварених средстава по основу научноистраживачке делатности; 

5. број студената на завршним годинама дипломских академских и 

докторских студија укључених у рад на истраживачким пројектима; 

6. број успешно одбрањених докторских дисертација; 

7. број организованих научних скупова и њихову успешност. 

 

Извештај о самовредновању обавезно садржи предлоге за отклањање уочених 

недостатака,односно предлоге за унапређење научноистраживачког рада на Факултету. 

 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Члан 24. 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се доследном применом услова и 

критеријума прописаних за избор у складу са законом, општим актом Факултета и 

Универзитета и одговарајућим правилницима. 

 

Факултет обезбеђује услова за перманентно усавршавање у току рада у складу са 

Законом. 

Члан 25. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе систематски прати педагошку и 

научноистраживачку делатност наставника и сарадника а нарочито: 
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1. педагошке способности  наставника и сарадника; 

2.  квалитет извођења наставе; 

3.  примену резултата научноистраживачког рада у настави;  

4.  индивидуалне резултате научноистраживачког рада наставника и сарадника. 

 

Извештај о самовредновању обавезно садржи предлоге за отклањање уочених 

недостатака,односно предлоге за побољшање квалитета наставника и сарадника на 

Факултету. 

 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 

Члан 26. 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената приликом уписа на студије у 

складу са Законом, оцењивањем студената у току наставног процеса, праћењем и 

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају уочених пропуста. 

Члан 27. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе континуирано прати оцене 

студената по предметима, пролазност студената по предметима, студијским 

програмима и годинама студија. 

Члан 28. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе доставља Наставно-научном већу 

Факултета Извештај о успеху и пролазности студената. 

 

Ако Наставно-научно веће Факултета оцени да на одређеним предметима постоји 

сувише висока или ниска пролазност, декан Факултета предузима одговарајуће мере. 

 

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 

Члан 29. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе систематски прати да ли су сви 

предмети студијских програма који се реализују у оквиру Факултета покривени 

уџбеницима и другом наставном литературом за савладавање наставног градива. 

 

Уколико Наставно-научно веће факултета оцени да постоје пропусти у обезбеђивању 

неопходне уџбеничке и друге литературе, налаже декану Факултета да организује 

отклањање уочених недостатака до почетка наредне школске године. 

Члан 30. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе континуирано прати и оцењује 

квалитет библиотечког фонда Факултета као и усклађеност броја и квалификација 

запослених у библиотеци са националним стандардима за ову врсту делатности. 
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Члан 31. 

У поступку самовредновања делатности Факултета, студенти, наставници и  сарадници  

путем анкете оцењују квалитет и покривеност предмета уџбеничком и другом 

литературом, обим, квалитет и структуру библиотечког фонда, рад и мотивисаност 

библиотечког особља, расположиве информатичке ресурсе и њихову доступност за 

коришћење. 

 

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА И НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

Члан 32. 

Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује утврђивањем 

надлежности и одговорности органа управљања Факултета и јединице за ненаставну 

подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада прати усклађеност организације и управљања Факултетом 

са Законом, Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета и о томе 

подноси извештај Савету Факултета. 

 

Уколико Савет факултета оцени да организација и управљање нису у складу са актима 

из става 2. овог члана, налаже мере да се уочени недостаци отклоне. 

Члан 33. 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада у поступку самовредновања спроводи анкету којом 

испитује ставове и оцене наставника, сарадника, ненаставног особља и студената о 

раду и деловању органа управљања и ненаставне подршке, и о томе подноси извештај 

Савету Факултета. 

 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

Члан 34. 

Квалитет простора и опреме обезбеђује се кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Члан 35. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе континуирано прати 

примереност просторних капацитета по обиму, структури и функционалности за 

квалитетно обављање делатности као и опремљеност одговарајућом савременом 

опремом која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и степенима 

студија. 

Члан 36. 

Комисија у поступку самовредновања спроводи анкету којом испитује ставове 

наставника, сарадника, и студената о томе у којој мери простор и опрема задовољавају 

потребе за обављање наставне и научноистраживачке делатности Факултета. 
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КВАЛИТЕТ ФИНАНСИРАЊА 

Члан 37. 

Декан Факултета дужан је да се стара о обезбеђивању услова за дугорочну финансијску 

стабилност Факултета. 

 

У том циљу, поред школарина дужан је да се ангажује на обезбеђивању других 

квалитетних извора финансирања у складу са Законом као што су:  

1. средства за финансирање научноистраживачког и стручног рада; 

2. пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга; 

3. накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

4. оснивачка права из уговора са трећим лицима;  

5. донације, поклони, завештања и слично. 

Члан 38. 

Факултет континуирано обезбеђује јавност и транспарентност својих извора 

финансирања и начина употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и 

годишњи обрачун који усваја Савет Факултета. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обезбеђењу 

квалитета на Саобраћајном факултету у Београду бр.452/1 од 26.05.2008. године. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

 

Проф. др Небојша Бојовић 


