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Наставна-научио веће Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу на 

основу члана 205 Статута Факултета, I<ao и одредбе тачi<е 52. Ос нова за Кодекс о 

аЈ<адемском интегритету на високошколским установама у Републици Србији , на 

седници одржаној 22.02.2017. године , доноси 

КОДЕКС О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ЕТИЦИ 

ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Преgмейl I<ogeкca 

Члан 1 . 
Кодексом о аi<адемском интегритету и професионал ној етици Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем теi<сту: Кодекс) уређују се 

правила етичког понашања , утврђују етич ки стандарди и нач ела у високом 

образовању , објављивању научних резултата , односу према интелектуалној својин и , 

односима између наставника , истраживача и сарадника, других запослених и 

студената , поступцима у наступању Фа i<ултета и то наставника , и страживача , 

сарадника и студената у правном промету, као и у односу према јавности и 

средствима јавног информисања , начин и поступак утврђивања одговорности за 

повреду етичких начела и мере које се изричу за повреду етичi<их на ч ела. 

Одредбе овог Кодекса ушлађене су са минималним захтевима садржаним у Основама 

за I<ogeкc о акаgемском инйlelpиilleйly на високоиtколским усйlановама у Рейублици 

Србији које је донео Национални савет за високо образо вање ( од 26. октобра 201 6. 
године) . 

Циљеви 

Члан 2. 
Кодеi<С има за циљ очување достојанства професије, унапређивања моралних 

вредности , очување угледа Факултета инжењерс ких наука Универзитета у Крагујевцу 

(у даљем тексту: Факултет), заштите вредности з нања и подизања свести о 

одговорности свих чланова факултетСЈ<е академске зај еднице . 

Примепа Коgекса 

Члан З . 

Кодекс се примењује у професионал ном и јавном деловању свих чланова академске 

заједнице: наставног и научног особља , студената, ванн аставно г особља Факултета, као 

и лица која нису чланови факултетске академске зај еднице, а учествују у раду 

Факултета. 

Запослени на Факултету и студенти морају се у свом раду, деловању и понашању на 

Факултету придржавати етичких начела, начела научне истине и критичности и 

поштовати циљеве и принципе висо i<а г образовања. 

Члан 4. 
Органи и тела Фаi<ултета дужни су да се у ОI<Виру својих надлежности старају о 

остваривању и унапређењу етичi<их стандарда н а Факултету, у складу са Кодеi<сом и 

да обезбеде услове неопходн е за упозн авање чланова академске зај еднице са свим 

прописима кој и се тичу њихових п рава и обавеза. 
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Члан 5. 
Поступци прописани Кодексом не представљају замену за грађанше , кривичне, 

управне, дисциплинске и друге постуш<е који су уређени законима и општим аюима 

Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Универзитета) и Факултета. 

11 НАЧЕЛА 

Члан 6 . 
Лица из члана З. овог Кодеi<са дужна су да се придржавају следећих начела: 

1) академСI<а честитост; 

2) интегритет; 

З) колегијалност; 

4) професионалност ; 

5) забрана дискриминације; 

б) забрана узнемираваља; 

7) непристрасност; 

8) одговорност. 

Поред начела из става 1. овог члана , чланови академше заједнице дужни су да 

поштују и друга Уставом и законима Републике Србије утврђена начела , као што су 

слобода мишљеља и изражавања, уважавање и поштовање права чланова академске 

заједнице, поштовање интегритета и достојанства личности, једнакости и праведности, 

аутономије и других начела. 

Н ачело ах:аgемске чесшишосши 

Члан 7. 
Начела академске честитости заснива се на самосталности у академском и научном 

раду, односно спровођељу оригиналних научних истраживаља, представљању 

властитих резултата , уз способност реалног сагледаваља себе самог , властитог знања и 

тих резултата, Ј<:ао и на строгом поштовању ауторских права других . 

Н а чело инШеiришеша 

Члан 8. 
Начела интегритета подразумева дужност чланова академске заједнице да , водећи 

рачуна о општем добру, чувају интегритет система високог образоваља и самог 

Факултета и да раде савесно , марљиво , одговорно и посвећено, према свом најбољем 

знаљу . 

Н а чело х:олеiијалносши 

Члан 9. 
Чланови аЈ<адемс Ј<е заједнице су дужни да негују односе сарадље који су засновани на 

међусобном уважаваљу, поштоваљу и разумеваљу, водећи рачуна о интересима 

академске зај еднице као цели не . 

Н ачело арофесионалносши 

Члан 10. 
Чланови академске заједнице дужни су да своје обавезе према студентима , колегама и 

за посленима на Факултету, као и колегама у другим установама у оквиру академске 

заједнице извршавају одговорно , савесно и професионално, држећи се начела 

објективности, непристрасности и међусобног уважавања . 
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Забрана gискри.минације 

Члан 11 . 
Недозвољен је сваки облик дискриминациј е, непосредне или посредне на Факултету, 

по било ком основу , а нарочито по основу расе, пола , националне припадности , 

друштвеног порекла , рођеља , вероисповести, политичког или другог увереља, имовног 

стаља, културе , језика, старости и психичког или физичког инвалидитета . 

Стручност , способност и професионалне з аслуге, I<ao и резултати у обављаљу 

одређене врсте делатности , послова и задатака , једини су релевантни критеријуми 

вредноваља и напредоваља чланова академше заједнице. 

Забрана узнемиривања 

Члан 12. 
Забрање н а ј е свака врста уз н емиривања међу члановима академше зај еднице, а 

посебно када се темељи на злоупотреби положаја институционалне ил и хијерархиј с ке 

надређености. 

Узнемираваље ј е не примерено понашаље према другом лицу , као што је полно 

узнемираваље и свю<о друто понашање кој е има за циљ повреду личног достојанства , 

ометање у обављању послова , омаловажавање других и 1<0је ствара или доприноси 

стварању непријатног и непријатељског радног окружења и образовног амбијента . 

Н а чело неарuсшрасносши 

Члан 13. 
Чланови академске зај еднице дужни су да се држе начела н епристрасности и не смеју 

да до пусте да ставови или мишљења о појединцима , друштвеним групама и 

делатностима који нису утемељени на искуству или рационалним аргументима , већ су 

донети унапред и засновани су на неоправданим ген ерализацијама , утичу на њихову 

обј ективност у академсЈ<ИМ , и страживачким , стручним, административним , 

пословним и управљачi<ИМ делатностима. 

Н ачело оg1оворносш.u 

Члан 14. 
Чланови аi<адемске заједнице дужни су да се брину о интерес има Фа i<ултета у духу 

развоја академских слобода, а посебн о у погледу аргументоване рас пра ве, критиi<е , 

толеранције и одговорног трагања за оптимал ним реш ењима. 

Под неодговорним понашањем сматрају се: 

• несавесно управљање посл овима , ресурсима и имовином Факултета и 

онемогућавање или отежавање њихово г коришћења од стране других чланова ; 

• употреба имовине Факултета за приватн е, комерцијал не , п олитичi<е, верше и 

друге ванфа култетске сврхе без посебног одобрења у с кладу са законом ; 

• 1<0ришћење имена и обележја Фа i<ултета за приватне ком ерцијалне или 

н е 1юмерцијалн е потребе. 

Ill ЕТИЧКА ПРАВИЛА У НАСТАВНОМ И НАУЧНОМ РАДУ 

Дужносши Факулш.еша и насшавно-науtто1 особља 

Члан 15 . 
Фаi<ултет ј е дужа н да у току трајања студија , а п осебно на почет i<У прве године свих 

нивоа студија кој е организује , упоз на студенте са етичким нач елима , а посебно са 

правилима академске честитости , правилима за навођење идеја и радова других 

аутора , односно правил има цитирања и препричавања . 
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Члан 16. 
Наставници Факултета дужни су да: 

• поштују образовне циљеве, стратегије и стандарде Фаi<ултета; 

• обезбеде репрезентативност, релевантност , тачност , и прецизност садржаја 

предмета и примерену позицију предмета унутар студијског програма; 

• теже постизаљу и преношељу квалитетних научних сазнаља из своје научне 

области и предмета који се изводе на студијама; 

• понуде свим студентима начелно исте могућности за стицаље знаља; 

• вреднују рад студената отворено , праведно , објективно и благовремено ; 

• савесно провере сваки писани рад студента и да обрате посеб ну пажљу на то да 

ли тај рад садржи неки од облика неакадемског понашаља из овог Кодекса; 

• обезбеде транспарентност и ј авност испита и објективност оцељиваља. 

Н еgозвољено аосшуаање у насшавном pagy 
Члан 17. 

Члановима факултетске академске заједнице није дозвољено да користе, подстичу, 

помажу или толеришу употребу недозвољених средстава за испуљаваље предиспитних 

обавеза и полагаље испита. 

Члановима факултетске академске заједнице није дозвољено да приступаље испитима 

условљавају захтевима који нису садржани у елементима студијсi<ог програма, а 

посебно да намећу услове I<оји љима доносе приватну материјалну и другу корист . 

Чланови факултетсr<е академше заједнице гарантују изворност радова које објављују, 

као и тачност у приказиваљу и навођељу информација о пореклу идеја и навода 

којима су се у раду користили . 

Н еgозвољено аосшуаање у научноисшраживачком и cwpyrmoм pagy 
Члан 18. 

У научноистраживачком и стручном раду није дозвољено: 

• плагираље; 

• лажно ауторство ; 

• измишљаље и r<ривотвореље резултата и 

• аутоплагираље . 

Забране из става 1. овог члана се односе на све писане радове наставног и научног 
особља и студената ( семинарс ки рад, завршни рад , дипломски рад , мастер рад, 

специјалистички рад, магистарс i<а теза , докторска дисертација , рад у часопису или 

зборнику , уџбеник , монографија, поглавља у зборницима и сл. ) . 

Одговорност за кршеље забрана из става 1. овог члана сносе и припадници академсЈ<е 
заједнице у случају несавес ног и неодговорног приказиваља , односно занемариваља 

чиљеница у извештајима о наставном и научн оистраживачком раду (у рефератима за 

о це ну докторске дисертације , избор у зваље наставника или сарадника и сл.). Посебну 

одговорност има ментор при и зради докторске дисертациЈ е, односно наставник који 

води студента код израде других облика писаних радова. 

Плаiирање 

Члан 19 . 
Плагираље је представљаље туђих идеја или туђег рада , у целини или деловима , без 

навођеља изворног ауторства или оригинала , односн о противзаконито присвај аље 

туђих интелектуал них оствареља и научних резултата и љихово приi<азиваље r<ao 
својих, а нарочито: 
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• дословно преузимаље, I<ao и копираље из еле1пронских, штампаних или 

рукописних извора текста другог аутора, односно текста урађеног од стране 

професионалне агенције или другог лица за потребе аутора или трећих лица

са српског или страног је з ика , у деловима (без обзира на обим) или у целости

без навођеља имена аутора и извора из којег је текст преузет , t<ao и без јасног 
обележаваља преузетог дела; 

• препричаваље или сажимаље текста другог аутора , као и текста урађеног од 

стране професионалне агенције или друго г лица за потребе аутора или трећих 

лица , из електронских , штампаних ил и рукописних извора , са српског или 

страног језика , у деловима ( без обзира на обим) или у целости , без 

одговарајућег навођеља имена аутора и и звора из којег је текст преузет , као и 

без ј асног обел ежаваља препричаног дела . Успутно навођеље изворног аутора 

ниј е довољно: аутор је дужан да обезбеди да се не створи погреш ан утисак да су 

парафразиране реченице љегова идеја; 

• н епрецизно цитираље , кој е не следи правила цитираља прихваћена у датој 

научној , односно стручној области; 

• представљаље идеја других аутора као с војих , без одговарајућег навођеља 

имена аутора , односно извора и з ко га ј е текст преузет. 

Лажно аушорство 

Члан 20 . 
Лажно ауторство је навођеље као аутора лица које ниј е учествовала у изради рада. 

Чланови факултетше академске зај еднице дужн и су да као ауторе наводе све и само 

оне учесниi<е у процесу настајаља научног , односно стручног рада који су 

интелектуал но доприн ел и раду . Ниј е доз воље н ни дослух између лица укључених у 

израду рада, који се п о казује у недозвољеној сарадљи између студената, пропусту да 

се наведе примљена помоћ или про пусту да се прецизно поштују правила о групном 

раду на пројектима . 

И з.м.ишљањс и кривотворсњс резултата 

Члан 21. 
Измишљаље и кривотвореље резултата је деловање којим се манипул ише предметом , 

опремом ил и процесом истраживања, с циљем да резултати научн о г истраживаља 

буду нам ерн о подеш ени или тенденциозно протумачени . Посебан облик измишљања 

и кривотвореља резултата је н еса весно и неодговорно приr<аз иваље чињеница у 

извештајима о наставном и научноистраживач t<Ом раду. 

Ауйlойлаzирањс 

Члан 22. 
Аутоплагирање је поновно објављиваље, у деловима или у целости, сво г раније 

објављеног или за другу сврху искоришћ еног рада као новог и оригинал ног , а да није 

изричито наведено да ј е у питаљу већ обј а вљен или за другу сврху искоришћен рад . 

Члан 23 . 
Поред забрана и з члана 18. овог Кодекса у н аучноистраживачком и стручном раду 
ниј е дозвољено : 

• измишљање и преправљање пре порука и лажно представљаље академских 

достигнућа; 

• примаље покл о на или услуга ; 

• корупција; 

б 

---- -·- --------



• неосновано пријављивање других чланова универзитетске академске заједнице 
за кршење етичких начела и правила. 

Измишљање и ареарављање ареаорука и лажно ареgсшављање a1{ageмc1{UX 

gocillиlнyha 

Члан 24 . 
У научноистраживачком и стручном раду ниј е дозвољено измишљање или 

преправљање препоруi<а и лажно представљање академСiшх достигнућа. 

Примање UО1{ЛОна или услуrа 

Члан 25. 
Чланови факултетше академске заједнице не смеју да траже нити да примају , за себе 

или за друга лица, поклоне или услуге , уколико постоји оправдан а претпоставi<а да ће 

тиме бити извршен утицај на њихову објективност или испуњавање професионалних 

обавеза. 

I<opyaцuja 

Члан 26 . 
Чланови факултетске а Ј<адемске заједнице су дужни да утичу на сузбијање сваког 

покушаја корупциј е на Факултету и да пријаве сваки такав случај , у складу са 

законом. 

Неосновано аријављивање gpyrux чланова факулшешс1{е а1{аgемсе зајеgнице за 
кршење ешич1{uх начела и аравила 

Члан 27. 
Неосновано пријављивање других чланова факултетсi<е академске заједнице за 

кршење етичких н ачела, као што су: пл агијат , лажно ауторство , измишљање и 

кривотворење резултата, аутоплагирање , нетач ност препорука или корупцију 

представља недозвољено понашање којим се I<рше ети чЈ<а начела овог Кодекса. 

3а1{онишо и неарисшрасно обављање арофесионалних обавеза 

Члан 28. 
Чланови факултетше академсi<е заједнице дужни су да своје професионалне обавезе и 

академше дужности обављају у шладу са законом и непристрасно . 

Чланови факултетске аЈ<адемсi<е заједнице не смеју да користе свој положај за 

стицаље било какве користи или погодности за себе или повезано лице, нити да делују 

против интереса високог образовања у целини. 

Повезана лица су лица која се са чланом фаi<ултетске аЈ<адемс i<е заједнице налазе у 

посебном односу заснованом на браку или ванбрачн ој заједници , крвном сродству у 

правој линији , односно у побочној линији закључно са другим сте пеном сродства, 

тазбинсi<Ом сродству заЈ<ључно са другим степеном сродства , односу заснованом на 

усвојењу , односу кумства , блиског пријатељства или интимне везе, као и сва друга 

лица која се према другим основама и околностима могу сматрати интересно 

повезаним са чланом факултетше академске заједнице. 

При обављаљу својих професионалних обавеза и академсi<их дужности чл а нови 

факултетше академске заједнице дужни су да избегавају стварање односа зависности 

према лицима Ј<Ој а би могла да ути ч у на њихову не пристрасност , а у случају да такав 

однос већ постој и дужни су да га отклон е. 

Чланови аi<адемске заједнице дужни су да избегавају ситуације које могу за посл едицу 

да имају I<ршење објеi<тивности и непристра ности , п осебно између чланова заједнице 

који су у узајамном хијерархијском односу , односно I<оји у~<ључују оцењивање туђег 
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рада и достигнућа , или одлучивање о статусу лица кој а су хијерархијски подређена, 

њиховом професионалном напредовању, погодностима , награђивању или кажњавању. 

Ванфакулш.ешски аослови и gелашносши чланова факулш.ешске акаgемске зајеgнице 

Члан 29. 
Чланови факултетске аi<адемсi<е заједнице не могу обављати ниједан ванакадемски, 

односно ванфаi<ултетски посао или делатност I<Оји су у супротности са њиховим 

професионалним обавезама на Факултету или утичу на њихов интегритет и 

обј ективност у вршењу академских дужности. 

При обављању ванфакултетских послова и делатности чл анови фаi<ултетске 
академске заједнице дужни су да се придржавају закона и општих аката Универзитета 

и Факултета , којима су регулисана њихова права и обавезе. 

Сукоб иншереса 

Члан 30. 
Чланови факултетске академске заједнице дужни су да избегавају СУЈ<Об интереса. 

Сукоб интереса је ситуација у којој приватни интерес члана факултетске академсr<е 

заједнице или приватни интерес са њим повезаног лица утиче или може да утиче на 

зю<онито и непристрасно обављање професионалних обавеза (доношење 

професионалних одлука или предузимање професионалних радњи) и фаi<ултетских 

дужности од стран е члана фаi<ултетске а.r<адемске зај еднице . 

Приватни интерес је било каква корист или погодност за члана факултетске 

академске заједнице или са њим повезаног лица. 

Члан 31 . 
Чланови факултетске академске зај еднице не смеју радњама и аюивностима I<oje 
проистичу из обављања њихових професионал них обавеза и академских дужности са 

собом повезана лица стављати у повлашћ ен положај у односу на друга лица. 

Професионално наuреgоваље 

Члан 32. 
Процена успешности остваривања професионалних обавеза и професионалне 

компетенције члана фаi<ултетске академске зај еднице мора да буде објективна, 

непристрасна и утемељена на унапред утврђеним и транспарентним критеријумима. 

Члан фю<ултетске академске зај еднице дужан је да процене о условима за 

професионално напредовање других чл анова заснива искључиво на критеријумима 

који су релевантни за вршење професионалних обавеза, односно на показаној 

стручности, тале нту и професионалним резултатима . 

Н едозвољен је сваки облик дискриминације у поступку вредновања услова 

професионалног напредовања, као и у самом поступку напредовања. 

Сви чланови фа r<ултетске академске заједнице имају једнаке услове за напредовање 

на основу процене испуњености профес ионалних обавеза. 

Наставници имају професионалну одговорност да брину о обезбеђивању подмлатка 

научн е и наставне заједнице и да подстичу напредовање и осамостаљивање млађих 

чланова факултетске академс i<е заједнице. 

3ашшиша аушорских арава и арава иншелекшуалие својине 

Члан 33. 
Чланови факултетске академске зај еднице имају обавезу да предузимају мере у циљу 
унапређивања и промовисања поштовања и заштите ауторских права и права 

интелеюуалне својин е. 
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IV ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЉЕ КОДЕКСА И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЉА 
НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЉА 

Приме-на aociliyuxa 
Члан 34. 

Поступак утврђивања неакадемског понашања примењује се на плагирање , лажно 

ауторство, измишљање резултата, аутоплагирање и друге повреде дефинисане 

одредбама од члана 15. закључио са ч ла н ом З З . овог Кодекса. 

Мере изречене за неакадемско понашање не ослобађају учиниоца евентуалне 

одговорности по законсi<ИМ прописима о заштити ауторских права и права 

интелектуалне својине, као и по другим основима. 

Орта-ни и шсла за сuровођсњс I<ogcкca 

Члан 35. 
У постуш<у утврђивања неаЈ<адемског понашања у првом степену учествују: 

• Етичка I<Омисија Фаi<ултета ; 

• Наставна-научио веће Фаi<ултета; 

• Стручна комисија Факултета, коју, н а предлог Етичке комисије Факултета, 

образује Наставна-научио веће Факултета у циљу утврђивања чињеничног 

стања и давања предлога за даље поступање ; 

• Декан Факултета , који ј е дужан да се стара о спровођењу поступка утврђивања 

неакадемског понашања у роковима предвиђеним овим Коде ксом ; 

• Поступак утврђивања неаЈ<адемског понашања у другом степену спроводи 

Одбор за професионалну етику Универзитета . 

• Сви учесници у постуш<у утврђивања неакадемског понашања дужни су да 

поштују етичi<е стандарде предвиђене овим Кодексом и кодеi<сом 

Универзитета , а у случају повреде тих стандарда подлежу мерама прописаним 

за повреду Кодекса. 

Ешичка комисија Факулшсша 

Члан 36. 
Етичка комисија Факултета има 5 чланова од којих су три и з реда наставника и 

сарадника, један студент и један запосле ни у ваннаставној једи ници Факултета . 

Чланове и председника Етичке I<омис иј е Факултета именује Наставна-научио веће 

Факултета и то: 

• три члана из реда наставника и сарадниi<а и ј едн ог члана из реда запосл ених у 

ваннас:гавној јединици , на предло г декана Факултета ; 

• једног члана из реда студената , на предлог Студентског парламента . 

Мандат чланова Етичке комисије Факултета траје четири годин е . 

Председник Етичке комисије Факултета се именује и з реда наставни i<а на перид од 

четири годин е. 

Мандат представника студената трај е годину дана 

Захшсв за уiliврђивањс нсакаgсмскоf аонашања 

Члан 37. 
Захтев за утврђивање неакадемског понашања (у даљем теi<сту: захтев) могу п однети 

запослени на Фа Ј<ултету , студенти и друга физичка лица (у даљем тексту: тужилац или 

тужиоци односно подносилац или подносиоци захтева), као и ор гани и тела Факултета 

и научноистраживачких организа циј а, када постоји основана сумња да је рад другог 

лица настао као резултат неког од обл ика неакадемс i<ОГ понашања. 
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Захтев се подноси у писаној форми , мора бити образложен и мора да садржи доказе 

I<Оји указују на неакадемсi<О понашаље . 

Захтев мора да садржи личне подап<е и потпис подносиоца захтева, с тим да су ти 

подаци поверљиви, уколш<а подносилац то затражи. 

Захтев се подноси Етичкој комисији Факултета . 

У случају I<оауторства наставно-научних радника из две установе или већег броја 

установа, поступак се спроводи у висоi<ошколској установи која остварује већи удео у 

средствима I<ојима се финансира пројекат у оквиру којег је настао рад чији је 

интегритет предмет поступка, а ако рад није резултат пројеюа, у установи коју, 

између инволвираних , по хитном поступку одреди Ректорски савет КОНУС-а. 

Достављање захшева лицу аротив коtаје аостуаак аокрен.ут 

Члан 38. 
Ако је захтев уредан, Етичi<а комисија Факултета у року од осам дана од дана љеговог 

пријема доставља захтев лицу против кога је поступак покренут , у циљу писменог 

изјашљења. 

Захтев из става 1. овог члана може се доставити редовном поштом или путем 

електронске поште. 

Лице против кога је покренут поступак има рок од 15 дана од дана достављања захтева 
да се писменим путем и зјасни о наводима из захтева. 

Уколико Етичка I<Омисија Факултета закључи да лице против кога ј е поступак 

покренут избегава да прими захтев, односно да се о њему изјасни, донеће, у року не 

краћем од 25 и не дужем од 30 дана од дана када му је захтев доставље н , закључак да 

постоји основана сумља на постојаље неакадемс t<о г понашања . 

Оgбијање захтева 

Члан 39. 
У случају да је сумља на постојаље неакадемс ког понашаља неос нова н а, захтев се 

одбија. 

Етичка I<амисија Факултета у процесу одбијања ј е дужна да размотри да л и одбијена 

пријава садржи елементе лажне , односно шиt<а нирајуће пријаве и ако проце ни да за 

то постоји сум ња , може да покрене посту пак утврђиваља одговорности подносиоца 

захтева . 

Стручна комисија Факултета 

Члан 40 . 
Уколико постоји основана сумља на постојање неакадемског понашања, у року од 

осам дана од дана пријема писменог и зјашљења , односно од доношења закључка у 

случају недостављаља писменог изјашљења , Етичка комисија Фаi<ултета доставља 

захтев Наставно-научном већу Факултета да образује Стручну комис иј у Факултета. 

Стручна Ј<Ом и с ија Факултета из става 1. овог члана , има 5 чланова и чине је: 

• три члана из одговарајуће или блиске научне области , које именује Наставна

научио веће Фаt<ултета; 

• један члан кога именуј е ре1пор Универз итета, а који ниј е за послен на 

Факултету; 

• један члан кога именује Национални савет за високо образовање , а који ниј е 

зап осле н на Факултету . 

За члана Стручне комисије Факултета н е може бити име новано лице које се налази у 

суi<обу интереса, наставници или истраживачи који су претходно написали позитивну 
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рецензију рада, ментор и чланови комисије за оцену и комисије за одбрану, 

потписници званичних извештаја , I<ao ни подносилац захтева . 

Наставно-научно веће Факултета , по пријему захтева из става 1. овог члана , дужна је 

да на својој првој наредној седници, констатује образоваље Стручне комисије 

Фаi<ултета и да именује три љена члана , и истовремено да упути захтев ректору 

Универзитета и Националном савету за високо образоваље да именују по једног члана 

Стручне комисије Факултета. 

Ректор Универзитета и Национални савет за високо образоваље дужни су да именују 

по једног члана Стручне комисије Факултета у ро!<У од 30 дана од дана пријема 
захтева Факултета, о чему обавештавају декана Факултета. 

ДеЈ<ан Факултета дужан је да, у poi<Y од 2 дана од дана пријема обавештеља ректора 
Универзитета и Националног савета за високо образоваље о име новаљу чланова 

Стручне комисије Факултета , до н есе решеље о образоваљу и саставу Стручне 

I<омисиј е Факултета , задацима и роковима за достављаље стручног мишљеља , и да га 

достави љеним члановима. 

Дан доношеља решеља из става 6. овог члана сматра се даном коначног формираља 
Стручне комисије Фаi<ултета . 

Члан 41. 
Стручна комисија Факултета може вршити процену оригиналности непосредним 

упоређиваљем или узимајући у обзир резултате софтверске анализе , уколИI<О оцени 

да је то потребно, као и одговарајућих метода и стандарда , сходно специфичности 

научне , области , увидом у истраживачку документацију, увидом у приi<упљену , 

односно коришћену грађу и друге врсте процене и документације сходно повреди 

Кодекса за коју ј е поднет захтев. 

Стручна комисија Факултета може да затражи мишљеље и од ментора , чланова 

I<омисиј е за оцену и комисије за одбрану , рецензената , одговарајућег стручног органа 

Факултета и других стручних л ица и тела . 

Члан 42. 
Стручн а комисија Факултета је дужна да у року од 60 дана од дана формираља 
достави Етичкој комисији Факултета образложено стручно мишљеље . 

Рок из става 1. овог члана се у изузетним случајевима може продужити највише за још 
30 дана на образложени предлог Стручне комисије Факултета упућен декану 

Факултета . 

Период између 15. јула и 20. августа се не рачуна у рокове утврђене ставовима 1 и 2 
овог члан а. 

Члан 43. 
Стручна комисија Факултета може да , у свакој фази свога рада , декану Фаi<ултета 

упути образложени предлог да суспендује лице против кога је поступак покренут до 

окончаља тог поступка. 

Предлог да сусп ендуј е лице против кога је поступ ак покренут до окончаља тог 

постуш<а декану Факултета може да упути и Етичка комис ија Факултета. 

Извештај Етичке комисије Факултета 

Члан 44. 
Етичка комисија Факултета је дужна да, на основу мишљеља Стручне комисије 

Факултета и писменог изјашљеља л ица за које постоји основана сумља да се 

неакадемски понашало , у року од 15 дана од дана достављаља стручног мишљеља , 
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сачини Извештај са мишљељем и достави га декану Факултета. 

Ако утврди постојаље неакадемског понашаља, Етичка комисија Факултета може у 

оквиру Извештаја предложити и да мере за повреду Кодекса буду изречене ментору, 

рецензентима и члановима I<Омисија за писаље извештаја о наставном и 

научноистраживачком раду . 

Ако Етичка комисија Факултета утврди да није било повреде академског интегритета 

и да се пријава претежно заснива на неистинитим наводима , односно да садржи 

шиканирајуће елементе, ПОI<ренуће поступак утврђиваља одговорности подносиоца 

захтева за кршеље етичЈ<их начела и правила , односно неосновано пријављиваље 

других чланова факултетске академске заједнице . 

Члан 45. 
Декан Факултета дужан је да Извештај ЕтичЈ<е комисије ФаЈ<ултета одмах , а најкасније 

у року од три дана од дана пријема, достави Наставно -научном већу Факултета ради 

одлучиваља . 

Наставио -научио веће Факултета на првој наредној седници разматра и доноси одлуi<У 

по извештају Етичке комисије Факултета. 

На основу одлуi<е из става 2. овог члана којом је утврђено неакадемско понашаље, 
деЈ<ан Фаi<ултета изриче меру за повреду овог Кодеi<Са најкасније у року од 15 дана од 
дана доношеља одлуке. 

Мере за uoвpegy I<ogeкca 

Члан 46. 
Изрицаље мера за повреду Кодеi<Са представља израз неслагаља факултетс i<е 

академске заједнице са недопуштеним понашањем утврђеним одредбама овог 

Кодекса , Ј<ао друштвено неприхватљивим поступаљем. 

Мере имају з а првенствени циљ безусловно ограђиваље Фаi<ултета од наведеног 

понашаља , као и упућиваље поруке најширој јавности да су такви облици понашаља 

непримерени члановима факултетсi<е академске заједнице. 

Радње происте1ше из грешке и з а I<oje стоје часне намере , а која је довела до 

занемарљивог обима плагијата , односно аутоплагијата , или другог недозвољеног 

понашаља утврђеног одредбама овог Кодекса , не представљају повреду академс i<ОГ 

интегритета и као такве морају бити обра зложене у извештају Етичке комисије 

Факултета . 

Члан 47. 
За повреду Кодекса изричу се: 

• мере з а утврђено неакадемско понашање у виду плагираља , лажног ауторства , 

измишљаља и кривотвореља резултата и аутоплагираља ; 

• мере за утврђене мање повреде или немаран однос према обавези коректног 

аi<адемског понашаља. 

Члан 48 . 
Мере за утврђено неаi<адемско понашаље у виду плагираља, лажног ауторства , 

измишљања и кривотворења резултата и аутоплагирања су : 

• оглашавање дипломе о стеченом научном називу доiпора наука ништавом у 

случају коначне одлуке којом је утврђено да докторска дисертација није 

резултат оригиналног научног рада. Даном оглашавања ништавости дипломе о 

стеченом научном називу доктора наука, лицу чија је диплома оглашена 

ништавом престају права и обавезе проистекле по основу стицања дипломе која 
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је поништена. Исти поступа!< примењује се и у односу на магистарску тезу, 

мастер рад, дипломши рад и завршни рад; 

• одузимање наставничког, односно сараднич i<ог звања у случају ако се сазнају 

нове чињенице , односно пој аве докази из Ј<ојих произлази да у тренутку избора 

у звање кандидат није испуњавао услове прописане заi<Оном , односно ако се 

утврди да радови на основу којих је кандидат изабран у звање представљају 

резултат неа i<адемског понашања . Поступак одузимања звања покреће декан 

Факултета , а спроводи се на начин који је предвиђен за избор у звање, односно 

стицање звања. 

Коначна одлука о мери за утврђено неакадемско понашање у виду плагирања , 

лажног ауторства , измишљања и кривотворења резултата и аутоплагирања 

објављује се на седници Наставно-научног већ а Факултета и Савета Факултета и 

н а седници Сената Универзитета, као и на интернет стран ицама Фаi<ултета и 

Универзитета. 

Члан 49. 
Мере за утврђене мање повреде или немаран однос према обавези коректног 

академског понашања су: 

• Опомена ; 

• Јавна опомена ; 

• Јавна осуда . 

Облш< мере за утврђене мање повреде или немаран однос према обавези коректног 

аЈ<адемског понашања одређује се у зависности од тежине учињене повреде , штете 

која је нанета угледу Факултета и Универзитета, активности I<oje је учинилац 

предложио да ће предузети у сврху отклањања последи ца повреда Кодекса и проце н е 

да ће изреч ена мера довољно утицати на њега да виш е не врши повреде Коде i<Са. 

О облику мере за повреду Кодекса у виду мање повреде или немарног односа према 

обавези коректног академског понашања одлучује Наставна-научио веће Факултета. 

Одлука мора садржати образложење због ч ега се одређено понаш ање сматра мањом 

повредом или немарним односом , а не неакадемс i< им понашањем које повлачи мере 

и з члана 47. о вог Кодекса . 

Члан 50. 
Опомена се изриче учиниоцу повреде Кодекса у виду писменог упозорења без 

објављивања и уноси се у евиденцију о изреченим мерама упозорења , али не чини 

саставни део досијеа наставника , сарадника , и страживача , студента или запосленог . 

Члан 51. 
Јавна опомена која се изрич е уч и ниоцу повреде Кодекса , објављује се н а седници 

Наставно-н аучног већа Фаi<ултета и Савета Факултета и уноси се у досије наставника, 

сарадн иi<а , истраживача , студента или запосленог. 

Јавна опомена објављује се одмах по кона ч ности одлуке којом је изреч е на . 

Члан 52. 
Јавна осуда која се изриче учиниоцу повреде Коде i< са , објављуј е се на седници 

Наставно-научног већа Факултета и Савета Фаi<ултета и Сената Универзитета , као и 

на интернет страницама Факултета и Универзитета, а уноси се у досије наставника , 

сарадн ика, истражи вача, студента или запосленог. 

Јавна осуда објављује се одмах п о I<онач ности одлу i<е 1<0јом је изречен а. 
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Жал:ба gруiосшеuеном орiану за uрофесионал:ну ешику 

Члан 5З. 

Лице против којег је изречена мера и подносилац захтева могу у року од 15 дана од 
дана пријема првостепене одлуке, поднети жалбу Одбору за професионалну етику 

Универзитета као другостепеном органу за професионалну етику . 

Поступа~< пред Одбором за професионалну етику Универзитета регулисан је Кодексом 

Универзитета. 

Одлука Одбора за професионалну етику Универзитета ј е Ј<оначна . 

Члан 54. 
Факултет је дужа н да коначну одлуку I<ојом се изриче мера за повреду овог Кодекса у 

року од осам дана од дана коначности проследи Националном савету за високо 

образовање . 

П онављање аосшуuка 

Члан 55. 
У случају појављивања нових чињеница I<Oj e су од з начаја за доношење одлуке, а које 
нису биле познате доi< је вођен поступак утврђивања неакадемског понашања , Етичка 

комисија Факултета може, по подношењу образложеног захтева или на сопствену 

иницијативу , покренути обнову тога поступка. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 56. 
Одредбе овог Кодекса се , у складу са тачi<Ом 51. Основа за кодекс о аi<адемСЈ<Ом 
интегритету на висоi<ошколским уста новама у Ре публици Србији које је донео 

Национални савет за високо образовање , примењују на све до сада започете и 

недовршене поступке утврђивања неа i<адемског понашања, односно повреде Етичi<Ог 
I<OДei<Ca. 

Оснuвање Ешичке комисије Факулшеша 

Члан 57. 
Етичка комисија Факултета бић е именована у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу овог Кодекса. 

Доставити : 

Сшуаюье на снаiу 

Члан 58. 

Сенату Универзитета; Библиотеци Факултета ; Архиви Наставно-научног већа; Служби 

за ИКП ради објављивања на сајту Факултета. 
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