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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ -
Број: 303/9
Датум: 09.02.2017. године
Београд, Краљице Марије бр.16

На основу члана 63 Статута Машинског факултета, Наставно-научно веће, на својој седници
одржаној дана 09.02.2017. године донело је,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВИ НА
ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМАМАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Правилнику о настави на основним академским студијама Машинског факултета бр.
1120/10 од 29.10.2007. године, у члану 1.1.3. став 2 домен уu се мења у rs.

Члан 2.

Члан 4.1.1 мења се и гласи:
Циљ Основних академских студија на Машинском факултету је школовање стручњака
високог образовања у области машинства са стручним називом инжењер машинства.

Члан 3.
Члан 4.1.2. мења се и гласи:
Основне академске студије на Машинском факултету трају 3 школске године (шест
семестара), вреднују се са 180 ЕСПБ бодова, чијим завршетком се стиче диплома са стручним
називом инжењер машинства (скраћено инж.маш.) .

Члан 4.

У члану 4.1.6. став 6 Комисија за обезбеђење и проверу квалитета, мења се у Центар за
квалитет наставе и акредитацију.

Члан 5.
Члан 4.1.11., став 2 мења се и гласи:
Испуњеност свих обавеза за један предмет, завршно оверава предметни наставник за ту
школску годину, уносeћи их у електронску базу података.
Став 3 истог члана се брише.

Члан 6.
У члану 4.1.12. ценовницима Службе за студентске послове, мења се у Ценовником студија и
услуга при студирању на Машинском факултету.
Став 2 истог члана се брише.

Члан 7.

Члан 4.2.2, став 1 мења се: Информатора о условима пријема нових студената у
Информатора о условима пријема студената у прву годину ОАС а Комисија за упис у
Комисија за пријемни испит за упис студената на Факултет.
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Став 4 истог члана мења се и гласи: Декан организује прво предавање за нову генерацију
студената и свечану додлу индекса заједно са председником Комисије за пријемни испит за
упис студената на Факултет. Овим традиционалним предавањем свaке јесени, почиње нова
школска година на Машинском факултету. На овом предавању говоре декан, продекан за
наставу и председник Комисије за пријемни испит за упис студената на Факултет. Нова
генерација студената се тада упознаје са садржајима живота и рада на факултету.

Члан 8.

Члан 4.3.4 мења се и гласи:
Студент другог Машинског факултета или другог факултета у области техничко-технолошких
наука, у земљи или иностранству, може да поднесе захтев за прелазак на овај Факултет у
складу са одредбама Статута Факултета.

Члан 9.

Члан 4.3.10., став 3, тачка 1 мења се, Комисија за основне студије, у Комисија за основне
академске студије.

Члан 10.

Члан 4.4.1. мења се и гласи:
Испитни рокови су утвђени Статутом Факултета и Календаром наставе.

Члан 11.

Бришу се чланови од 4.4.2., закључно са чланом 4.4.5.

Члан 12.

Члан 4.5.1., став 1, мења се и гласи:
Завршетком Оновних академских студија на Машинском факултету стиче се диплома са
стручним називом инжењер машинства (инж.маш.)

Члан 13.

Остали чланови Правилника остају непромењени.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ДЕКАН

________________________________________
проф. др Радивоје Митровић


