
2. Организациона структура Факултета 
 

Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању («Службени 
гласник РС», бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10, 93/12, 99/14, 45/2015 и 68/2015), уређена је 
организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета. 
 

Органи Факултета су: 
1) орган управљања је Савет, 
2) орган пословођења је Декан, 
3) стручни органи су Наставно-научно веће (Веће), Изборно веће, Веће 

одељења, Веће катедара, Веће наставних јединица и Веће научних јединица. 
4) студентски парламент. 

 

2.1. Савет Факултета 
 

Савет има 23 члана, од којих: 
- 15 бирају запослени на Факултету,  
- 4 именује оснивач и  
- 4 бира Студентски парламент.  
Чланови Савета из реда запослених су: 
- по један представник сваке студијске групе (укупно 10); 
- један представник научних јединица (института, центара и лабораторија); 
- један представник Кабинета за стране језике; 
- три представника Одељења заједничких служби. 
Представник научних јединица бира се на заједничкој седници већа свих 

научних јединица, већином гласова присутних. Заједничку седницу научних већа 
заказује декан.  

Представници Одељења заједничких служби бирају се на седници Одељења, 
већином гласова присутних. Седницу Одељења заказује секретар Факултета. 

Чланови Савета које бирају запослени на Факултету имају заменике. Чланови 
Савета и заменици чланова које бирају одељења и научне јединице су из реда 
наставника и истраживача у научном звању.  
 Заменик члана бира се на исти начин као и члан Савета. 

Заменик члана пуноправно замењује члана Савета у случају његове спречености 
да присуствује седници. 

Мандат чланa, односно заменикa члана Савета траје три године, са изузетком 
мандата представника студената, који траје једну годину. 

Члан, односно заменик члана Савета може бити биран највише два пута. 
Седнице сазива и њима руководи председник Савета. 

 Председник Савета и заменик председника је из реда представника које бирају 
одељења и научне јединице. 
 

Савет на предлог Већа: 
- доноси Статут Факултета; 
- бира и разрешава декана; 
- доноси финансијски план; 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
- усваја план коришћења средстава за инвестиције; 
- доноси одлуку о висини школарине; 
- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица. 



 
Савет на предлог декана: 
- бира и разрешава продекане; 
- доноси годишњи програм рада Факултета; 
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином; 
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 
- врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета; 
- доноси план коришћења и расподеле просторија на Факултету; 
- подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње. 
 
Савет на предлог Студентског парламента: 
- бира и разрешава студента-продекана.  
 
Савет: 
- бира председника и заменика председника Савета; 
- оснива легате и фондове; 
- обавља и друге послове утврђене овим статутом. 
 
Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова којима је 

верификован мандат. 
 Кворум за одлучивање на седницама Савета постоји ако седници присуствује 
2/3 чланова којима је верификован мандат.  
 Мандат члану, односно заменику члана Савета престаје: 

- оставком; 
- престанком радног односа; 
- опозивом; 
- ако два пута неоправдано изостане са редовне седнице. 
 

 
СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА 2018-2022 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ                                         
проф. др Живан Лазовић, члан 
проф. др Душко Прелевић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 
проф. др Марија Бабовић, члан 
проф. др Исидора Јарић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 
проф. др Драган Попадић, члан 
доц. др Ирис Жежељ, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ 
проф. др Влада Станковић , члан 
проф. др Сузана Рајић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ 
проф. др Миодраг Марковић, члан 
проф. др Драган Војводић, заменик члана 
 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ И АНТРОПОЛОГИЈУ 
проф. др Лидија Радуловић, члан 
проф. др Данијела Велимировић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЕДАГОГИЈУ И АНДРАГОГИЈУ 
Педагогија 
проф. др Живка Крњаја, члан 
проф. др Драгана Павловић Бренеселовић, заменик члана 
Андрагогија 
проф. др Кристинка Овесни, члан 
проф. др Виолета Орловић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ 
Проф. др Весна Димитријевић, члан 
проф. др Сташа Бабић, заменик члана 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 
доц. др Сандра Шћепановић, члан 
доц. др Дарко Тодоровић, заменик члана 
 
КАБИНЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 
Милица Стојановић, члан 
Доц. др Катарина Кржељ, заменик члана 
 
НАУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Др Марко Пишев, члан 
Др Владимира Илић, заменик члана 
 
 
 
 
ОДЕЉЕЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ 
1. Светлана Милићевић,  члан и 
    Дејан Јовановић, заменик члана; 
 
2. Светлана Соколовић, члан и 
    Сузана Стојановић, заменик члана. 
 
3. Слободан Милисављевић, члан 
    Драгана Милуновић, заменик члана 
 
СТУДЕНТИ 

1. Ирена Павловић 
2. Исидора Виторовић 
3. Тамара Васић 
4. Невена Николић 

 
Конституисање Савета Факултета и избор председника и заменика председника 

Савета извршен је 21.12.2018. године, а мандат траје 4 године, осим представника 
студента чији мандат траје 2 годинe. 
 


