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На основу члана 71, ставa 7, тачкe а) Закона о високом образовању („Службени гласник 

РС“, број 73/10 и 104/11) и члана 19, став 3. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву на 72. редовној сједници одржаној    

14. септембра 2012. године донијело је  

 

 

С Т А Т У Т 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(1) Овим Статутом ближе се уређују права и обавезе Електротехничког факултета (у 

даљем тексту: Факултет) као организационе јединице Универзитета у Источном 

Сарајеву (у даљем тексту Универзитет). 

(2) Статутом су дефинисани: организација, дјелатност и пословање Факултета, 

одлучивање и начин одлучивања факултетских органа, организација и извођење 

академских студија, статус наставника, сарадника и других запослених, статус 

студената, те друга питања важна за Факултет. 

 

Члан 2. 

(1) Факултет обавља своју дјелатност као организациона јединица Универзитета у 

Источном Сарајеву, а која организује и изводи академске студије, те развија научни 

и стручни рад у научним областима: Инжењерство и технологија (научно поље 

Eлектротехника, електроника и информационо инжењерство) и Природне науке 

(научно поље Рачунарске и информационе науке). 

(2) Назив Факултета: Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет. 

(3) Сједиште Факултета је у Источном Новом Сарајеву, Вука Караџића 30. 

(4) Факултет је основан 1961. године на основу Закона о високом школству („Службени 

лист СР БиХ“, број 29/61.  

(5) Факултет је издвојен из Универзитета у Сарајеву и удружен у Универзитет у 

Сарајеву Републике Српске, одлукамa  Народне скупштине РС број 02-1188/92 од 

14. септембра 1992. и број 02-1512/93 од 29. децембра 1993. године. 

(6) Носилац оснивачких права Факултета је Универзитет у Источном Сарајеву. 
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Члан 3. 

(1) Факултет има своје симболе и обиљежја који се користe и истичу само уз обиљежја 

Универзитета. 

(2) Факултет користи печате кружног облика пречника 35 и 25 mm у којима је уписан 

текст: ''Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, Источно 

Ново Сарајево, University of East Sarajevo'', док се у средини печата налази знак 

Факултета. 

(3) Печатом се овјеравају документа, која на основу овлашћења издаје Факултет. 

(4) Факултет има штамбиљ правоугаоног облика који садржи пун назив Факултета и 

његово сједиште, а служи за пријем и отпрему докумената. 

(5) Факултет има право и обавезу, у оквиру својe основнe дјелатности, служити се 

називом, грбом и заставом Универзитета, те их у цијелости или дјелимично уносити 

у своја обиљежја, а у осталим случајевима њихову употребу одобрава Ректор. 

 

Члан 4. 

(1) На Факултету је загарантована слобода образовног и научног стваралаштва. 

(2) Факултет је аутономан у склопу аутономије Универзитета. 

(3) Простор Факултета је неповредив.  

 

Члан 5. 

(1) Факултет је обавезан да пружа једнакe условe свима, без директне или индиректне 

дискриминације на основу пола, расе, полног одређења, брачног статуса, боје, 

језика, вјере, политичких или других убјеђења, националног, етичког или 

социјалног поријекла, припадности националној заједници, имовинског статуса, 

рођења, инвалидности или према другом сличном основу, положају или околности. 

 

Члан 6. 

(1) На Факултету је у службеној употреби Српски језик са равноправном употребом 

ћириличног и латиничног писма. 

(2) Наставници, сарадници, студенти и запослени на Факултету могу говорити или 

писати и на другим језицима конститутивних народа БиХ, по властитом избору. 
 

 

II ДЈЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 7. 

(1) Факултет обавља образовну, наставну, научно-истраживачку, стручну, експертско-

консултантску и издавачку дјелатност, а може организовати научно-стручне скупове 

и обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научно-

истраживачког рада. 

 

Члан 8. 

(1) Дјелатности Факултета су дефинисане Статутом Универзитета и у складу су са 

Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Сл. гласник РС“, број 

119/10). 
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 ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 
 

Члан 9. 

(1) Електротехнички факултет остварује основне циљеве у оквиру своје дјелатности 

кроз следеће три функционалне цјелине: 

 Сектор наставе, 

 Сектор научно-истраживачког рада и 

 Административно-технички сектор. 

(2) У оквиру сектора наставе реализују се циљеви образовног процеса кроз сва три 

циклуса наставе за три лиценцирана студијска програма: Електроенергетика, 

Аутоматика и електроника и Рачунарство и информатика. 

(3) У оквиру сектора научно-истраживачког рада реализују се циљеви научно-

истраживачких, стручних и експертско-консултантских дјелатности на вијећима 

студијских програма, катедрама и/или институтима основаним на Факултету 

сагласно Статуту Универзитета.  

(4) За обављање студентских, правних, административних послова, послова 

међународне сарадње, финансијских, библиотечко-информационих, техничко-

лабораторијских, безбједоносних послова, те послова одржавања објекта, Факултет 

организује административно-техничку службу, чији су послови и задаци одређени 

важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Универзитета у Источном Сарајеву.  
 

Вијеће студијског програма  

Члан 10. 

(1) Студијски програм може имати Вијеће студијског програма, којег чине сви 

запослени наставници и сарадници у пуном радном односу на Универзитету,  којима 

је ЕТФ матични факултет, ангажовани на наставним предметима тог студијског 

програма. 

(2) На заједничким годинама свих студијских програма академског студија може се 

формирати Вијеће заједничких основа, којег чине сви запослени наставници и 

сарадници у пуном радном односу на Универзитету, којима је ЕТФ матични 

факултет, ангажовани на наставним предметима заједничких основа студија. 

(3) Одлуку о оснивању Вијећа студијског програма и Вијећа заједничких основа доноси 

Наставно-научно вијеће Факултета на приједлог декана Факултета. 

(4) Руководиоца Вијећа студијског програма и Вијећа заједничких основа именује 

Наставно-научно вијеће на приједлог декана Факултета.  

(5) Послови Вијећа студијског програма су: предлагање дијела наставног ансамбла за 

предмете студијског програма, одлучивање о изборним предметима за сваки 

семестар и предлагање промјена у наставним плановима и програмима, предлагање 

комисија и ментора у процедурама мастер радова, магистарских и докторских 

дисертација, предлагање докумената неопходних за лиценцирање и акредитацију 

студијског програма и предлагање пројеката. 

(6) Послови Вијећа заједничких основа су: предлагање дијела наставног ансамбла за 

предмете заједничког дијела студија, предлагање промјена у наставним плановима и 

програмима, предлагање докумената неопходних за лиценцирање и акредитацију 

студијских програма и предлагање пројеката. 

(7) До оснивања вијећа студијских програма и Вијећа заједничких основа послове ових 

вијећа обављаће Мало вијеће дефинисано чланом 21. овог Статута.  
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Катедра 

Члан 11. 

(1) Као организациону форму Факултет може имати катедре у складу са Статутом 

Универзитета, које обухватају сродне наставне предмете који припадају ужим 

научним областима: Катедра за општу електротехнику, Катедра за 

електроенергетику, Катедра за електронику и електронске системе, Катедра 

за телекомуникације, Катедра за аутоматику и роботику, Катедра за 

рачунарске и информационе науке и биоинформатику. 

(2) Када се стекну услови за формирање кетедри исте формира Сенат Универзитета на 

приједлог Наставно-научног вијећа Факултета.  

(3) Послови и надлежности катедри дефинисани су Статутом Универзитета. 

(4) Катедром руководи шеф катедре, кога именује Наставно-научно вијеће на приједлог 

декана Факултета.  

(5) Мандат шефа катедре траје од именовања до истека мандата декана Факултета.  

(6) Ако нису испуњени услови за формирање катедри које прописује Закон о високом 

образовању и Статут Универзитета надлежности катедре преузима  Вијеће 

студијског програма, односно Вијеће заједничких основа.  

(7) До оснивања катедри, односно вијећа студијских програма и Вијећа заједничких 

основа, њене послове обавља Мало вијеће дефинисано чланом 21. овог Статута.  

 

 

IV   УПРАВЉАЊЕ ФАКУЛТЕТОМ 

Члан 12. 

(1)    Органи Факултета су: декан и Наставно-научно вијеће Факултета. 

 

Декан 

Члан 13. 

(1) Орган руковођења Факултетом је декан. 

(2) Декан представља Факултет, одговоран је за законитост рада и има права и обавезе 

у складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту Закон), Статутом 

Универзитета и овим Статутом. 

(3) Услови и начин избора, као и дужина мандата декана дефинисани су Статутом 

Универзитета. 

(4) Начин гласања и процедуре предлагања одређује Наставно-научно вијеће Факултета 

на сједници која претходи изборној сједници. 
 

Члан 14. 

(1) Надлежности и обавезе декана дефинисане су Статутом Универзитета. 

(2) Декан је одговоран Ректору и Управном одбору Универзитета у домену пословања, 

а Вијећу Факултета у домену академских питања. 
 

Члан 15. 

(1) Декану престаје функција на начин и под условима који су утврђени Статутом 

Универзитета. Ректор може и прије истека мандата разријешити декана са 

дужности, на начин прописан Статутом Универзитета . 
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Члан 16. 

(1) Декану Факултета у раду помажу продекани. 

(2) Факултет има два продекана: продекана за наставу и продекана за научно-

истраживачку дјелатност и предузетништво. 

(3) Продекане бира и разрјешава Наставно-научно вијеће Факултета, на приједлог 

декана. 

(4) У случају одсуства декана, Факултет заступа и представља један од продекана којег 

он овласти. 

(5) Продекани се бирају из реда наставника изабраних у наставно-научно звање, који су 

у пуном радном односу на Факултету. 

(6) Мандат продекана траје од именовања до истека мандата декана, а може престати и 

прије истека мандата у сљедећим случајевима: оставком, испуњењем услова за 

старосну пензију, ако буде изабран на неку другу функцију која је неспојива са 

функцијом продекана и ако је правоснажно осуђен због почињеног кривичног дјела. 

(7) Продекан може бити разријешен дужности и прије истека рока на који је изабран 

уколико: не испуњава дужност продекана, озбиљно и трајно крши одредбе Статута 

Факултета и Универзитета, злоупотребљава положај продекана и својим понашањем 

девалвира углед дужности коју обавља. 

 

Члан 17. 

(1) Продекан за наставу у оквиру своје надлежности: помаже декану у реализацији 

наставе и других послова Факултета, мијења декана по његовом захтјеву, 

контролише реализацију наставе и испита, утврђује распоред предавања и испитних 

рокова, покреће иницијативу за иновирање наставних планова и програма и 

учествује у њиховој изради, прати реализацију извођења наставе и одржавања 

испитних рокова, обавља и друге послове по налогу декана. 

 

Члан 18. 

(1) Продекан за научно-истраживачку дјелатност и предузетништво у оквиру 

своје надлежности: помаже декану у реализацији научно-истраживачког рада и 

међународне сарадње, мијења декана по његовом захтјеву, стара се о развоју 

научно-истраживачког рада, те проширивању и унапређењу сарадње са привредом, 

предлаже декану мјере за унапређење научно-истраживачког рада, координира 

израду пројеката, студија и других научно-истраживачких активности, помаже 

декану у пословима везаним за научне пројекте који се финансирају од стране Владе 

Републике Српске или других домаћих и међународних субјеката, обавља и друге 

послове по налогу декана. 

 

Наставно-научно вијеће 

Члан 19. 

(1) Наставно-научно вијеће Факултета (у даљем тексту: Вијеће) је највеће академско 

тијело Факултета. 

(2) Састав Вијећа и услови за избор његових чланова прописани су Статутом 

Универзитета и Пословником о раду Наставно-научног вијећа Електротехничког 

факултета. 
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Члан 20. 

(1) Вијећем Факултета предсједава декан, један од продекана или један од наставника 

којег овласти декан, у случају спријечености декана. 

(2) Надлежности Вијећа Факултета су одређене Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета, Пословником о раду Наставно-научног Електротехничког 

факултета. 
 

(3) Вијеће Факултета може именовати комисије и друга тијела ради рјешавања 

одређених питања из своје надлежности. 

 

Члан 21. 

Мало вијеће 

(1) До формирања вијећа студијских програма и/или катедри Факултета њихове 

послове обавља Мало вијеће ЕТФ-а. 

(2) Чланови Малог вијећа су сви наставници у пуном радном односу на Универзитету, 

којима је ЕТФ матични факултет, професори емеритуси ЕТФ-а и по један виши 

асистент са три студијска програма ЕТФ-а, које именује Наставно-научно вијеће на 

приједлог декана.  

(3) Задатак Малог вијећа ЕТФ-а је да обради све материјале који су послати Вијећу, а 

који се односе на: наставне ансамбле, изборе, реизборе, предлагање свих комисија и 

ментора у процедурама докторских и магистарских дисертација, предлагање 

комисија и ментора за завршне радове на мастер студију, одлучивање о изборним 

предметима за сваки семестар, доношење Статута ЕТФ-а, предлагање свих промјена 

у наставним плановима и програмима, израда стратешких планова развоја ЕТФ-а, 

израда нормативних аката ЕТФ-а, предлагање докумената неопходних за 

лиценцирање и акредитацију студијских програма, давање сагласности за пројекте, 

одређивање уписних квота, именовање испитних комисија за предмете које су 

раније предавали наставници који више не раде на ЕТФ-у, давања мишљења о 

рецензијама универзитетских уџбеника, студија и пројеката, формирање приједлога 

за одборе, секретаријат и све одлуке везане за Инфотех, предлагање за факултетска 

и универзитетска признања и награде, предлагање за награде и признања локалне и 

шире заједнице, предлагање Ректору кандидата за именовање и разрјешење декана 

ЕТФ-а, предлагање представника ЕТФ-а у Сенату и Струковном вијећу за природне 

и техничке науке.  

(4) Приједлог одлука Малог вијећа ЕТФ-а доносе се простом већином гласова чланова 

Малог вијећа. 

(5) Одлуку о престанку рада Малог вијећа ЕТФ-а, када се за то стекну услови, доноси 

Наставно-научно вијеће ЕТФ-а посебном одлуком. 
 

 

V ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА И ОРГАНА 

 

Члан 22. 

(1) Радници Факултета лично су одговорни за: савјесно обављање послова и других 

задатака, чување средства и имовине Факултета, понашање у складу са Етичким 

кодексом Универзитета, стално стручно усавршавање и реализацију одлука и 

закључке органа Факултета и Универзитета. 
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Члан 23. 

(1) Повреде дужности и радних обавеза радника и органа Факултета санкционишу се у 

складу са Етичким кодексом Универзитета у Источном Сарајеву, Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности запослених и Законом о раду 

Републике Српске. 

 

 

VI ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА ФАКУЛТЕТУ 
 

 

Члан 24. 

(1) На Факултету се организује редовни академски студиј у три циклуса, у складу са 

Законом и Статутом Универзитета.  

(2) Студиј се завршава стицањем одређених квалификација, везаних за опште прописе 

за сваки циклус, заснованих на исходима учења и стеченим ECTS бодовима, а у 

складу са оквирним квалификацијама за високо образовање на европском 

образовном подручју и другим, међународно признатим степенима високог 

образовања. 

Упис на студије 

Члан 25. 

(1) Факултет гарантује приступ студијама, на сва три циклуса, на основама 

равноправности и јавног конкурса. 

 

Члан 26. 

(1) Основни услов за упис на први циклус студија је завршено четворогодишње, 

средњошколско образовање у Републици Српској, Дистрикту Брчко и Федерацији 

БиХ или еквивалентно образовање у иностранству. 

(2) Ученици који су средњу школу завршили у иностранству дужни су доказ о 

завршеној средњој школи (свједочанство или диплому) нострификовати у 

надлежном министарству, у складу са примјењивим прописима. 

 

(3) Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у 

Републици Србији, сходно Споразуму о узајамном признању докумената у 

образовању и регулисању статусних питања ученика и студената. 

 

 

Члан 27. 

(1) Кандидат се уписује на одређене студијске програме на конкурентској основи, 

узимајући у обзир: врсту претходног образовања, успјех у претходном образовању, 

резултате постигнуте на пријемном испиту, друге резултате значајне за упис 

кандидата. 

 

Први циклус студија 

Члан 28. 

(1) Високо образовање на Факултету може се стицати редовним студирањем. 

(2) Настава на првом циклусу студија на Факултету организује се на сљедећим 

лиценцираним студијским програмима: Електроенергетика, Аутоматика и 

електроника и Рачунарство и информатика. 
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(3) За стицање квалификације првог циклуса, потребно је студирати и радити у обиму 

коме одговара 240 ECTS бодова, што обухвата период од четири године (или осам 

семестара) редовног студирања. 

(4) Звања која стичу студенти, који су завршили први циклус студија, на једном од 

студијских програма, регулисана су важећом Уредбом о коришћењу академских 

титула, стицању стручних и научних звања и другим актима које прописује 

Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.  
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Други циклус студијa 

Члан 29. 

(1) Настава на другом циклусу студија на Факултету организује се на сљедећим 

лиценцираним студијским програмима: Електроенергетика, Аутоматика и 

електроника и Рачунарска техника и информатика. 

(2) Завршетком другог циклуса студија кандидат добија 60 ECTS бодова што одговара 

једној академској години (два семестра), а што у збиру са првим циклусом даје 300 

ECTS бодова. 

(3) Звања која стичу студенти, који су завршили други циклус студија, на једном од 

студијских програма, регулисана су Уредбом о коришћењу академских титула, 

стицању стручних и научних звања.  

 

Трећи циклус студија 

Члан 30. 

(1) Факултет може организовати трогодишњи трећи циклус студија (180 ECTS бодова) 

самостално или у сарадњи са другим Факултетима и институтима уз могућност 

издавања заједничке дипломе. 

 

Члан 31. 

(1) Услове уписа, начин праћења истраживања, као и процедуре провјере знања и 

поступак пријаве и одбране докторске дисертације за кандидате који студирају на 

трећем циклусу утврђени су Правилником о студирању на докторским студијама и 

стицању звања доктора наука Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Члан 32. 

(1) Трећи циклус студија кандидат завршава одбраном докторске дисертације, чиме 

стиче научни степен доктора наука одговарајуће области. 

(2) Звања која стичу студенти, који су завршили трећи циклус студија, на једном од 

студијских програма, регулисана су Уредбом о коришћењу академских титула, 

стицању стручних и научних звања. 

 

Учење на даљину 

Члан 33. 

(1) Поједини облици наставе могу се организовати учењем на даљину, након добијања 

сагласности од стране Сената. 

(2) Настава се одржава свим савременим средствима учења на даљину, с тим да се 

испити морају одржавати у сједишту Факултета. 

 

Цјеложивотно учење 

Члан 34. 
(1)   Факултет ће, по указаној потреби, организовати програме цјеложивотног учења кроз 

Центар за континуирано учење Универзитета, користећи иновативне методе и 

инструменте за подучавање и учење, те користећи простор и опрему Факултета који 

су на располагању у вријеме дневног и седмичног програма наставе.  
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VII  ПРАВИЛА СТУДИРАЊА И СТУДЕНТИ 

 

Члан 35. 

(1) Општа правила студирања на Факултету дефинисана су Статутом Универзитета и 

правилницима студирања на првом и другом циклусу студија Универзитета које 

доноси Сенат. 

 

Члан 36. 

(1) Статус студента стиче се уписом на одговарајући студијски програм, под условом и 

на начин предвиђен Статутом Универзитета. 

(2) Статус студента се доказује исправом (Индекс) и увјерењем о редовном студирању. 

 

Члан 37. 

(1) Студенти који су уписани на Факултет улазе у уговорни однос са Универзитетом, 

односно Факултетом. 

(2) Уговором из става 1. овог члана утврђују се права, обавезе и одговорности 

студената, услови студирања, права и обавезе Универзитета и Факултета према 

студентима и сва остала питања регулисана овим статутом и другим актима 

Универзитета и актима Факултета. 

(3) Уговоре са студентима потписује декан Факултета, по овлашћењу Ректора 

Универзитета. 

(4) Након уписа на Факултет студенту се издаје студентска књижица (Индекс). 

 

Члан 38. 

(1) Права и обавезе студената уписаних на Факултет дефинисани су Статутом 

Универзитета, Законом о високом образовању и другим актима које доноси Сенат. 
 

 

VIII  АКАДЕМСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Члан 39. 

(1) Академско особље на Факултету чине лица која остварују научно-наставни и 

научно-истраживачки рад. 

(2) Академско особље су: наставници, истраживачи, сарадници и лектори. 

(3) Поступак и услови избора академског особља регулисани су Законом, Статутом 

Универзитета и Правилником о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета. 

(4) Административно особље на Факултету су лица која обављају стручне, 

административне и техничке послове. 

 

Члан 40. 

(1) Права и обавезе запослених на Факултету регулисани су Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета. 
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IX  ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА   

 

Члан 41. 

(1) Факултет сваке године проводи поступак самовредновања и оцјене квалитета 

наставе и услова рада. 

(2) Факултет обезбјеђује учешће студената у процедурама обезбјеђења квалитета, као и 

консултације са послодавцима, представницима радника и другим партнерима. 

(3) Учешће студената је дио редовног (годишњег) надзора, а укључује оцјењивање 

предавања, програма и професора и њихових предавачких способности од стране 

студената, као и консултације са студентским организацијама и представницима 

студената у академским тијелима. 

(4) Процедуре и механизми за осигурање квалитета дефинисани су одговарајућим 

актима Универзитета.  
 

 

X   ЈАВНОСТ У РАДУ И ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 42. 

(1) Рад Факултета је јаван. 

(2) Факултет је дужан правовремено и истинито обавјештавати јавност о обављању 

своје дјелатности. 

(3) Факултет обавјештава јавност путем средстава јавног информисања, давањем 

појединачних изјава, те оглашавањем на огласној табли и интернет страницама 

Факултета и Универзитета. 

(4) Факултет неће давати обавјештења о подацима који се сматрају пословном тајном. 
 

 

XI  ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

 

Члан 43. 

(1) Вођење евиденције, као и начин и поступак издавања исправа се дефинише 

Статутом Универзитета и Законом. 
 

 

XII  ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 44.  

(1) Начин и извори финансирања Факултета дефинисани су Статутом Универзитета и 

Законом. 

(2) Факултет има посебан интерни обрачун резултата пословања, у складу са Законом и 

Статутом Универзитета. 

(3) Стицање, коришћење и расподјела властитих прихода Факултета регулисана је 

посебним правилницима Факултета, који су у складу са Правилником Универзитет. 

 

Члан 45. 

(1) Непокретности и друга средства којима располаже Факултет, a које je обезбиједила 

Република Српска својина су Факултета, односно Универзитета. 
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(2) Непокретности и друга имовина којом Факултет располаже, a коју je стекао 

обављањем своје дјелатности, као и на основу завјештања и поклона, својина су 

Факултета. 

(3) Факултет може удруживати своја средства са средствима других организација ради 

остваривања заједничких програма и задатака. 
 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE 

 

Члан 46. 

(1)   Студенти уписани на дипломски и постдипломски студиј према одредбама Закона о 

универзитету имају право да заврше студиј по започетом наставном плану и 

програму и стекну одговарајућа звања, под условима и по правилима студирања по 

Закону и Статуту Универзитета. 

(2) Процедуре израде магистарских и докторских дисертација дефинисане су 

Правилником о стицању научног степена „Магистар наука“ и Правилником о 

стицању научног степена доктор наука („докторат по старом“).  

(3)  Студенти из става 1. овог члана имају право да пређу на нови студијски план и 

програм према правилима Закона и Статута Универзитета. 

 

Члан 47. 

(1) Статут Електротехничког факултета је усаглашен са Статутом Универзитета и 

Законом о високом образовању. 

 

Члан 48. 
(1)  Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web страницама 

Факултета и Универзитета. 

 

 

 

                     Д Е К А Н 

 

 

                     Проф. др Зоран Љубоје 

 

 

 


