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1. АКТИВНОСТИ ОРГАНА И СЛУЖБИ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ 

 

1.1. Активности органа управљања 

 

Орган управљања Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици је Савет Универзитета. 

Савет Универзитета у Приштини је обављао своје активности устаљеном динамиком, 

сходно правилима садржаним у Статуту Универзитета у Приштини и Пословнику о раду 

Савета Универзитета у Приштини. У оквирима својих редовних активности, на седницама 

Савета Универзитета које су биле благовремено сазиване и одржаване непосредно или 

електронским путем, Савет Универзитета у Приштини је разматрао питања из своје 

надлежности. 

Седнице Савета Универзитета биле су одржаване у складу са потребама процеса рада. 

Број одржаних седница, са редним бројем и датумом њиховог одржавања, означен је у 

табели. 

 

       САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ 

XIV седница 18.02.2021. 

XV седница 23.04.2021. 

XVI седница 28.12.2021. 
 

Разматрајући питања и доносећи одлуке у оквиру својих надлежности, Савет 

Универзитета је у 2021. години разматрао и усвојио Финансијски план Универзитета у 

Приштини за 2022. годину и План рада Универзитета у Приштини са привременим седиштем 

у Косовској Митровици за 2022. годину. 

 

1.2. Активности органа пословођења Универзитета у Приштини 

 

Орган пословођења Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици је ректор Универзитета. Ректору у раду помажу проректори и Ректорски 
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колегијум. 

Ректор Универзитета у Приштини је у претходној календарској години предузимао и 

реализовао низ активности усмерених на развој Универзитета у Приштини и факултета у 

његовом саставу и поступао у складу са овлашћењима прописаним одредбама чл. 56. Статута 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

У оквиру својих надлежности, ректор Универзитета је, према потреби, сазивао седнице 

ректорског колегијума који чине ректор, проректори, генерални секретар и менаџер 

Универзитета. На седницама су била разматрана питања из делокруга рада Универзитета и 

заузиман је став о разматраним питањима. 

Као што је било уобичајено и у 2020. години, и у 2021. години, ректор Универзитета је 

једном месечно, по потреби и чешће, сазивао седнице Ректорског колегијума у проширеном 

саставу. Ректорски колегијум у проширеном саставу чине, поред чланова Ректорског 

колегијума, и декани факултета у саставу Универзитета. Одржавање седница Ректорског 

колегијума у проширеном саставу је и у претходној години било од посебног значаја за 

јединствено функционисање Универзитета и факултета у његовом саставу јер су на 

седницама разматрана питања од суштинског значаја за несметано обављање рада 

Универзитета и факултета и њихових органа. 

 Проректор за наставу и студентска питања је у оквиру својих надлежности у 2021. 

години спроводио уобичајену делатност која се тицала процеса координисања активности на 

организацији наставе која се одвијала на факултетима у саставу Универзитета; активно је, 

сазивајући састанке са продеканима за наставу факултета, предузимао мере и активности на 

плану подизања квалитета наставе; спроводио је радње у поступку припреме и расписивања 

конкурса за упис у прву годину студија и координисао активност стручних органа 

Универзитета, активно учествујући у њиховом раду. 

Проректор за научноистраживачки рад је, у оквиру својих надлежности, координисао, 

организовао и руководио радом на примени стратегије научноистраживачког и уметничког 

развоја; пратио и координисао реализацију научноистраживачко–развојних пројеката; пратио 

пројектне конкурсе и информисао о томе ректора, декане, Сенат и продекане за 

научноистраживачки рад факултета и заказивао и одржавао састанке у вези са питањима из 

домена научноистраживачког рада.  
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1.3. Активности стручних органа Универзитета у Приштини 

 

Стручне органе Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици представљају Сенат Универзитета у Приштини и стручна већа за поједине 

научне области. 

Стручни органи Универзитета, у складу са чл. 66. Статута Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, одлучују о питањима од интереса за 

остваривање наставног, научног, уметничког и истраживачког рада. 

Седнице Сената Универзитета у Приштини одржаване су, као и у претходном периоду, 

једанпут месечно, уз непосредно и лично присуство чланова Сената Универзитета у 

Приштини. Седнице Сената су, по правилу, одржаване у четвртој календарској недељи 

месеца, уз извесна одступања због државних празника и нерадних дана. Седнице су 

заказиване у складу са правилима прописаним Пословником о раду Сената Универзитета у 

Приштини. Редовно одржавање седница Сената Универзитета у Приштини у 2021. години 

омогућило је остваривање свих постулата на којима се заснива рад стручних органа – 

законитости, благовремености и правне сигурности. 

У изузетним случајевима, када су то налагали разлози целисходности, седнице Сената 

Универзитета у Приштини биле су одржаване и електронским путем, у складу са 

Пословником о раду Сената Универзитета у Приштини. Одржавање електронских седница 

омогућило је правовремену реакцију стручног органа Универзитета у ситуацијама када је 

било неопходно хитно реаговати и одлучити у случајевима постојања суштинске потребе у 

вези са акредитацијом студијских програма факултета у саставу Универзитета или 

реализацијом процеса наставе на факултетима. 

У новембру месецу 2021. године конституисан је нови сазив Сената Универзитета у 

Приштини, с обзиром на чињеницу да је 04. новембра истекао мандат члановима Сената 

Универзитета који је конституисан 2018. године. 

Следи табеларни приказ одржаних седница Сената Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици. 
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СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XXIV седница 18.02.2021. 

XXV седница 25.02.2021. 

XXVI седница 29.03.2021. 

XXVII седница 21.04.2021. 

XXVII седница 24.05.2021. 

XXIX седница 01.07.2021. 

XXX седница 13.07.2021. 

XXXI седница 15.07.2021. 

XXXII седница 15.09.2021. 

XXXIII седница 21.09.2021. 

XXXIV седница 30.09.2021. 

XXXV седница 25.10.2021. 

I Конститутивна седница 29.11.2021. 

II седница 28.12.2021. 

 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици има 8 

(осам) стручних већа, која су формирана за обављање одређених послова из одговарајуће 

научне, уметничке и стручне области.  

Рад стручних већа и поступање овог стручног органа Универзитета и у 2021. години 

координирао је и организоваио проректор за наставу и студентска питања, у договору са 

председницима стручних већа и у сарадњи са стручним службама Универзитета. 

Седнице стручних већа су биле одржаване сходно потребама факултета и научних поља, 

у другој календарској недељи, уз извесна одступања због државних празника и нерадних 

дана. Седнице су биле заказиване у складу са правилима прописаним Пословником о раду 

стручних већа Универзитета у Приштини и биле су одржаване уз лично присуство чланова 
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стручних већа или електронским путем. 

У календарској 2021. години извршено је и конституисање нових сазива појединих 

стручних већа. 

У 2021. години, важило је устаљено правило да су факултети у саставу Универзитета у 

Приштини били дужни да Ректорату Универзитета у Приштини благовремено достављају 

материјале за стручна већа и Сенат Универзитета и то до 5. у месецу за седнице стручних 

већа и до 10. у месецу за седнице Сената Универзитета. Факултети су благовремено 

достављали материјале, што је омогућило несметан рад стручних органа и несметано и 

правовремено заказивање седница ових органа. 

У табелама које следе приказани су подаци о одржаним седницама свих стручних већа 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици у 2021. години. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ  

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

IX седница 13.04.2021. 

X седница 17.05.2021. 

XI седница 29.06.2021. 

XII седница 13.09.2021. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XII седница 11.03.2021. 

XIII седница 17.05.2021. 

XIV седница 07.07.2021. 

XV седница 14.07.2021. 

XVI седница 13.09.2021. 

XVII седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 14.12.2021. 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРАВНО ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XIII седница 08.02.2021. 

XIV седница 17.05.2021. 

XV седница 29.06.2021. 

XVI седница 13.09.2021. 

XVII седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 14.12.2021. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XV седница 13.03.2021. 

XVI седница 17.05.2021. 

XVII седница 29.06.2021. 

XVIII седница 13.09.2021. 

XIX седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 17.11.2021. 

II седница 15.12.2021. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

VIII седница 02.02.2021. 

IX седница 12.02.2021. 

X седница 10.03.2021. 

XI седница 17.05.2021. 
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XII седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 16.12.2021. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XIV седница 04.02.2021. 

XV седница 13.04.2021. 

XVI седница 17.05.2021. 

XVII седница 29.06.2021. 

XVIII седница 13.09.2021. 

XIX седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 17.11.2021. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

X седница 02.02.2021. 

XI седница 29.06.2021. 

XII седница 13.09.2021. 

XIII седница 18.10.2021. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЛОЗОФСКЕ, ФИЛОЛОШКЕ, ИСТОРИЈСКЕ И 
СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

XV седница 02.02.2021. 

XVI седница 22.02.2021. 

XVII седница 11.03.2021. 
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XVIII седница 13.04.2021. 

XIX седница 17.05.2021. 

XX седница 29.06.2021. 

XXI седница 13.09.2021. 

XXII седница 15.10.2021. 

I Конститутивна седница 15.12.2021. 

 

1.4. Активности стручних служби Универзитета у Приштини 

 

 Рад стручних служби Универзитета у Приштини одвијао се по унапред утврђеној 

динамици. Стручне службе су, као и до сада, континуираним залагањем запослених пружале 

неопходну стручну, административну и техничку помоћ органима управљања, пословођења 

и стручним органима Универзитета у обављању послова у оквиру њихове надлежности. 

Стручне службе Универзитета су у 2021. години, у координацији са проректором за 

наставу и студентска питања: прегледавале и проверавале документацију пристиглу са 

факултета, која се односила на питања о којима се давало мишљење на седницама стручних 

већа и одлучивало на седницама Сената Универзитета; припремале дневне редове за седнице 

стручних већа и Сената Универзитета, у договору са председницима стручних већа и 

председником Сената Универзитета; израђивале записнике са седница поменутих органа и 

исте прослеђивале на усвајање након добијене сагласности председника стручних већа и 

Сената Универзитета; израђивале одлуке о питањима о којима је одлучено и одлуке 

достављале факултетима у најкраћем року, најкасније дан након одржане седнице Сената 

Универзитета. Истом делатношћу су се стручне службе бавиле и када су у питању седнице 

Савета Универзитета у Приштини и других тела Универзитета у Приштини (Етички одбор, 

Комисија за праћење и обезбеђење квалитета итд). Стручне службе су адекватну помоћ у раду 

пружале и проректору за науку у домену послова у вези са научно-истраживачким радом и 

међународном сарадњом. 

Стручне службе су обављале и све остале делатности неопходне за несметано 

функционисање Универзитета у Приштини и факултета у његовом саставу (на пример 

провера диплома у евиденцијама, покретање поступка за признање стране високошколске 

исправе, потхрањивање одлука и новелираних података добијених од факултета у 

одговарајућим базама  итд). 
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У 2021. години, стручне службе Универзитета у Приштини су активно учествовале у  у 

изради Извештаја о самовредновању Универзитета у Приштини и поступку припреме 

документације за поновну акредитацију Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици. 

 

2. АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

2.1. Учешће у конкурсима МПНТР и других институција Републике Србије 

 

Наставници и сарадници нашег универзитета су током протекле године, самостално 

или заједно са колегама других универзитета, континуирано учествовали у конкурсима за 

научне и уметничке пројекте које расписују МПНТР и друге релевантне институције 

Републике Србије. Међутим, након објављивања резултата ових конкурса, врло мали број 

пројеката је одобрен и  мало је наших наставника укључен у актуелне пројекте Министарства.  

У Ректорату се велика пажња посвећивала овим конкурсима и у том циљу формиран је 

Истраживачки тим Универзитета, како би се млађи наставници заједнички припремали и 

међусобно информисали о условима учешћа на овим и сличним конкурсима. Истраживачки 

тим чини тридесет наставника (по три наставника са сваког факултета). 

Осим тога, нарочита пажња била је посвећена учешћу у конкурсима који се односе на 

суфинансирање научних скупова, часописа, монографија и других научних и уметничких 

активности, као и конкурсима за стипендирање студената докторских студија и запошљавање 

научног подмлатка. У овим конкурсима велики број наших наставника је учествовао и 

користио средства МПНТР и других институција Републике Србије. 

 

2.2. Учешће у конкурсима Фонда за науку 

 

У досадашњим конкурсима и програмима Фонда, нарочито током прошле године, наши 

наставници и сарадници су учествовали, али нису имали пуно успеха. Само у програму Идеје 

наставници и сарадници нашег универзитета конкурисали су са 21 пројектом, при чеми није 

одобрен ни један. Зато ће се у наредном периоду нарочита пажња посветити анализи научне 

политике Фонда и критеријумима који су се до сада постављали, при чему ће се, у том 

контексту, анализирати наши досадашњи резултати и уједно вршити припреме за учешће у 

наредним пројектним циклусима и програмима.  
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2.3. Организовање интерних пројеката на факултетима 

 

На факултетима је у досадашњем периоду све израженије интезивирана научна 

активност, нарочито у погледу организовања и реализације интерних пројеката. Међутим, та 

активност није била изражена кроз повезивање са привредом, релевантним друштвеним 

установама и државним органима како би ови пројекти имали употребну вредност и, с друге 

стране, како би се обезбедила допунска средства за њихову реализацију. У наредном периоду 

томе се мора посветити много већа пажња. Осим тога, организација интерних пројеката 

убудуће мора имати дубљи смисао и постављени циљеви пројекта морају кореспондирати са 

научном политиком универзитета.  

      

2.4. Одржавање повремених обука за учеснике у појединим пројектима 

 

У Ректорату су, током протекле године, одржаване повремене обуке за учешће у 

програмима Европске уније  (Еразмус+, Жан Моне пројектима и сл). У том циљу је формиран 

и Истраживачки тим Универзитета у оквиру кога ће се нарочита пажња посветити обукама за 

програме Фонда за науку Републике Србије и Хоризонт Европа. Ове обуке ће допринети 

повећавању шанси за добијање неког пројекта и његову реализацију, што је од изузетног 

значаја за научну активност нашег универзитета. 

 

2.5. Афилијација Универзитета и радови наших наставника у КоБСОН-у 

 

Током протекле године разрешен је велики и дугогодишњи проблем који се односио на 

погрешно уписивање афилијације наших наставника и сарадника у међународним 

часописима. На наш званични захтев и у непосредној комуникацији представника 

Универзитетске библиотеке са представницима КоБСОН-а, упис афилијације је исправљен у 

326 научних радова, који су били приписани другом универзитету. Осим тога, о афилијацији 

нашег универзитета, расправљало се и на седници Сената Универзитета и том приликом је 

донета одговарајућа одлука и упутство који су упућени факултетима, као и наставницима и 

сарадницима који су запослени на факултетима Универзитета. 
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2.6. Састанци са продеканима за науку 

 

У току марта месеца прошле године одржани су засебни информативни састанци са 

деканима и продеканима за науку факултета у саставу Универзитета у Приштини. На 

састанцима се разговарало о актуелним питањима унапређења научноистраживачког рада и 

видљивости Универзитета и факултета на светским листама рангирања Универзитета и 

факултета. Касније је одржано још неколико састанака са продеканима за науку чија је сврха 

била међусобно информисање о научним активностима на Универзитету, као и договор у вези 

предстојећих заједничких задатака у циљу унапређења научноистраживачког рада на 

Универзитету. 

 

3. АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

Активности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици, Канцеларије за међународну и међууниверзитетску сарадњу, у 2021. години 

реализоване су у више праваца. 

У домену сарадње са високошколским институцијама у окружењу и иностранству, као 

и међународним организацијама, Универзитет је постигао значајне резултате. У том смислу, 

Универзитет интензивно успоставља академске везе са универзитетима у иностранству  

потписивањем билатералних и међународних споразума о сарадњи. Током 2021. године, 

Универзитет је наставио да проширује мрежу међууниверзитетске билатералне сарадње, 

потписивањем нових и обнављањем раније закључених уговора о билатералној и 

међународној сарадњи. Потписивање споразума омогућава студентима и запосленима да 

остваре мобилност, да се стручно и професионално усавршавају, да држе наставу, сарађују 

на међународним пројектима, организују заједничку научну и издавачку делатност и слично. 

У 2021. години потписани су уговори о сарадњи са: Универзитетом Црне Горе, Црна 

Гора; Универзитетом у Источном Сарајеву, Република Српска; Универзитетом Јужна 

Бохемија, Чешка; Киргистанским државним Универзитетом, Киргизија; Техничким 

универзитетом у Бурси, Турска; Универзитетом у Орадеи, Румунија; Истинје Универзитетом 

у Истанбулу, Турска; Универзитетом Ј Ј Штросмајер у Осијеку, Хрватска; Државним 

техничким Универзитетом, Киргизија; Универзитетом у Лођу, Пољска и Универзитетом 

Западна Атика у Атини, Грчка. 
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Активности Универзитета у пољу Еразмус плус програма биле су многобројне. Као 

један од кључних делова Болоњског процеса, мобилност омогућава развој међународне 

сарадње, унапређује квалитет високог образовања и истраживања и омогућава лични и 

професионални развој. Истовремено, мобилност наших студената, наставног и ненаставног 

особља, као и учешће у пројектима изградње капацитета чини Универзитет и факултете 

отворенијим, подстичући тако и њихов развој. Пандемија Ковида-19 утицала је и на овај 

апскет образовања јер забележен је смањен број студентских пријава и већи број одустанака 

студената од мобилности. Мобилност наставног и ненаставног особља била је под директним 

утицајем пандемије Ковида-19 и то више него код студентсе популације. Како је настава на 

партнерским универзитетима била организована онлајн или комбиновано, већи број 

планираних мобилности наставника је отказан или одложен за 2022. годину.  

И поред наведених околности, Универзитет је остварио мобилност студената и 

запослених у периоду јануар 2021 – децембар 2021, у оквиру програма Еразмус плус кредитна 

мобилност и расписао конкурсе и изабрао студенте за мобилност у наредној години. 

Релевантни подаци се налазе у табелама које следе. 

 

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА 

Универзитет у 
Марибору 

3 студента  

фебруар – јул 2021. 

На конкурсу који је 
расписан у октобру 

2021. године, 3 
студента су изабрана 

за мобилност у 
периоду фебруар – 

јул 2022. 

Технички универзитет у 
Риги 

3 студента  

фебруар – јул 2021. 

 

Универзитет у Хаену 6 студената  

септембар 2021- јануар 
2022. 

На конкурсу који је 
расписан у 

септембру 2021. 
године, 2 студента  

су изабрана за 
мобилност у периоду 
фебруар – јул 2022. 
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Универзитет Западна 
Атика у Атини 

 На конкурсу који је 
расписан у 

септембру 2021. 
године, 6 студената 

је изабрано за 
мобилност у периоду 
фебруар – јул 2022. 

Универзитет у Лођу  На конкурсу који је 
расписан у 

септембру 2021. 
године, 1 студент је 

изабран за 
мобилност у периоду 
фебруар – јул 2022. 

Џумхуријет 
универзитет у Сивасу 

3 студента  

фебруар – јул 2021.  

3 студента  

јул – септембар 2021. 

 

Академија лепих 
уметности у Братислави 

2 студента  

октобар 2021 – јануар 
2022. 

 

Укупно реализовао: 20 

 

Укупно изабраних за 
мобилност у наредном 
семестру: 12 

 

МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ 

Универзитет у Марибору 1 наставна и 1 ненаставна мобилност у 

јуну 2021. 

Универзитет Западна Атика у Атини 3 наставне мобилности у новембру 

2021. 

Универзитет у Бакау На конкурсу који је расписан у 

децембру 2021. године, 2 наставника 

изабрана су за мобилност у наредном 

семестру 
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У 2021. години, остварена је долазна мобилност. Подаци о долазној мобилности налазе 

се у наредној табели. 

 

ДОЛАЗНА МОБИЛНОСТ 

Џумхиријет универзитет у Сивасу, 

Турска 

3 наставника и сарадника боравило на 

Универзитету у Приштини у јулу 2021. 

Универзитет у Бакау, Румунија 2 наставника боравило на Универзитету 

у Приштини у октобру 2021. 

Универзитет Западна Атика у 

Атини, Грчка 

5 наставника и 2 сарадника боравило на 

Универзитету у Приштини у новембру 

2021. 

 

У периоду јануар - децембар 2021. године, Канцеларија за међународну и 
међууниверзитетску сарадњу је радила на следећим активностима имплементације Еразмус 
плус пројеката кључне акције 2 – изградње капацитета у високом образовању: 

1. Implementation of the study program - digital broadcasting and broadband 
technologies (Master studies) – DBBT  

У току 2021. године Канцеларија је завршила финансијску ревизију пројекта, која је 
урађена од стране независне ревизорске куће ,,BDO LLP'' из Лондона, коју је ангажовала 
Европска извршна агенција. Наш универзитет је био координатор пројекта, те је био задужен 
за комплетну ревизију финансијских средстава утрошених током имплементације пројекта 
од свих партнера. Ревизија је успешно урађена и у извештају позитивно оцењена.  

2. Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments – 
KLABS 

У току 2021. године Канцеларија је завршила финансијску ревизији пројекта, која је 
рађена од стране независне ревизорске куће ,,BDO LLP'' из Лондона коју је ангажовала 
Европска извршна агенција. Наш универзитет је био координатор пројекта, те је био задужен 
за комплетну ревизију финансијских средстава утрошених током имплементације пројекта. 
Ревизија је успешно урађена и у извештају позитивно оцењена. 

3. Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum 
Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies -TARSAFE  

У току 2021. године Канцеларија је у координацији са Факултетом техничких наука 
(координатор) радила на реализацији редовних пројектних активности у домену 
имплементације пројекта. 

4. Strengthening of master curricula in water resources management for the Western 
Balkans HEIs and stakeholders  
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У току 2021. године Канцеларија је у координацији са Факултетом техничких наука 
(координатор) радила на реализацији редовних пројектних активности у домену 
имплементације пројекта. 

5. Improving the process of education through the development of e-learning 
multimedia platform and smart classrooms – SMARTEL 

У 2021. године Канцеларија је радила на потписивању Уговора о реализацији пројекта 
и Партнерског уговора, расподели финансијских средстава партнерима и реализацији 
редовних пројектних активности. 

6. Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA) 
 
У 2021. године Канцеларија је радила на потписивању Партнерског уговора.  

Поред горенаведеног, Канцеларија је активно радила на одржавању ЛЕАР налога 

Универзитета који омогућава запосленима на Универзитету да аплицирају за пројекте у пољу 

образовања и науке које финансира Европска унија (Еразмус плус, Хоризонт Европа и др).  

У 2021. године одржана су три Еразмус плус инфо дана на Универзитету у Приштини. 

Они су имали за циљ информисање свих заинтересованих о могућностима за учешће у 

програму Еразмус+ и усклађени су са објавом годишњег Еразмус+ општег позива за предлоге 

пројеката. 

Због свих бенефита које ови програми и пројекти доносе читавом образовном процесу, 

менаџмент Универзитета их подстиче, институционално подржава и континуирано ради на 

подизању свести о њиховом значају. Ректор и проректори универзитета активно су укључени 

у пројекте који се реализују на Универзитету, па су у оквиру пројектних активности 

учествовали у радним састанцима пројекта Trafsafe: у Будви (ректор, у јуну) и на 

Националном и Каподистриасовом универзитету у Атини (ректор и проректор за наставу и 

студентска питања, у јулу). 

 

Универзитет у Приштини поново је постао потписник Велике повеље универзитета 

(Magna Charta Universitatum). Ректор Универзитета у Приштини, проф. др Здравко 

Витошевић, 26. априла 2021. године, потписао је документ Magna Charta Universitatum 2020. 

Нови документ садржи сва изворна начела темељних вредности које су потписници подржали 

1988. године. Поред тога, предвиђа већу одговорност и могуће одговоре на савремене изазове, 

истиче глобалну природу универзитета и одговорност коју универзитети имају и предузимају 

на локалном нивоу. 
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Канцеларија је посредовала и технички и организационо подржала укључивање 

Медицинског факултета Универзитета у Приштини у World Directory of Medical Schools.   

Канцеларија ради на процедури признавања страних високошколских исправа у складу 

са Законом, Статутом и Правилником, а у циљу наставка школовања страних и домаћих 

студената, који су завршили своје студије или део студија у иностранству, на нашем 

универзитету. У току 2021. године позитивно је решено 12 захтева за школску 2021/22. 

годину док су 2 захтева још увек у процедури. 

Канцеларија је на захтев међународних високошколских институција, амбасада и 

ЕНИЦ/НАРИК центара вршила проверу веродостојности високошколских исправа, које су 

поднели дипломци нашег универзитета, у циљу наставка школовања или запослења у 

иностранству. 

Канцеларија одржава редовне контакте са представницима међународне заједнице на 

КиМ, а у циљу сарадње на образовним пројектима и програмима. Организације са којима 

имамо редовну сарадњу су: Еразмус плус канцеларија, Канцеларија Европске комисије у 

Приштини, УНМИК, ОЕБС и КФОР. 

 

4. АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ САРАДЊЕ СА НАЦИОНАЛНИМ АКАДЕМСКИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

4.1. Сарадња са Српском академијом наука и уметности 

 

Током 2021. године обновљена је сарадња са Српском академијом наука и уметности 

(САНУ), потписан је Споразум о сарадњи и утврђен програм сарадње. Та сарадња се одвијала 

на неколико начина: (а) држање предавања академика САНУ на нашим факултетима по 

одређеним научним темама (Медицински факултет, Факултет уметности, Филозофски и 

Факултет техничких наука); (б) ангажовање академика САНУ у извођењу наставе докторских 

студија на нашим факултетима; (в) објављивање радова наших наставника у научним 

публикацијама САНУ и (г) учешће наших наставника у научним активностима и програмима 

САНУ, као и њеним научним телима. Осим тога, у посети нашем универзитету у два наврата 

боравио је председник САНУ, академик Владимир Костић са својим сарадницима.  

У циљу праћења реализације договорених активности са САНУ, као и утврђивања 

нових, одржана су четири састанка руководства нашег универзитета са руководством САНУ. 
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4.2. Сарадња са научним институтима у Републици Србији 

 

У досадашњим научним активностима нашег универзитета сарадња са научним 

институтима у Републици Србији била је прилично запажена. Филозофски факултет је 

остварио сарадњу са Институтом друштвених наука у Београду. Факултет уметности сарађује 

са САНУ и у припреми је пројекат ,,Метохијска појања'' у оквиру којег се организују концерти 

у неколико градова у Србији, укључујући и концерт у Косовској Митровици. Природно-

математички факултет остварује сарадњу са Заводом за заштиту природе Србије, РХМЗ 

Србије, Институтом за нуклеарне науке Винча, Математичким институтом САНУ. Правни 

факултет остварује сарадњу са Институтом за упоредно право и сл. Тенденција је да се ова 

сарадња настави и прошири кроз: (а) заједничко учешће у јавним позивима и конкурсима за 

одређене пројектне циклусе, као и формирање заједничких истраживачких тимова; (б) 

учешће наших наставника и сарадника у пројектима, научним скуповима и другим научним 

активностима института; (в) учешће истраживача института у настави на нашим 

факултетима, нарочито у виду гостујућих предавања, као и у комисијама за оцену и одбрану 

мастер и докторских радова; (г) коришћење ресурса института (лабораторија и сл) за 

реализацију научних активности наставника и сарадника нашег универзитета и д) 

објављивање радова наставника и сарадника у настави у научним публикацијама института, 

као и објављивање радова истраживача института у научним публикацијама факултета. 

 

4.3. Научна сарадња са универзитетима у Републици Србији и у региону 

 

Сарадња са универзитетима  у Републици Србији и у региону је од великог значаја. 

Наш универзитет има веома добру сарадњу са универзитетима у Републици Србији која се 

реализује углавном преко Конференције универзитета у Србији (КОНУС). Та сарадња стално 

јача при чему се проналазе нови облици сарадње и различити начини за њено унапређивање. 

Такође, и сарадња са универзитетима у региону, нарочито са универзитетима у 

постјугословенским државама, је у успону. 

Научна сарадња са свим универзитетима реализовала се углавном кроз: (а) учешће на 

научним скуповима који се одржавају на неком од универзитета; (б) учешће у заједничким 

пројектним тимовима; (в) објављивање радова у часописима и другим научним 
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публикацијама које издају универзитети;  (г) стварање партнерстава и заједничким учешћем 

на међународним конкурсима за пројекте; и (д) одржавање предавања гостујућих наставника. 

 

5. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

 

У оквиру поступка обезбеђивања и контроле квалитета, тела Универзитета у Приштини 

са привременим седиштем у Косовској Митровици задужена за праћење квалитета наставила 

су своје редовне активности и у 2021. години.  

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета прати, контролише и унапређује 

процес обезбеђења квалитета рада на Универзитету у Приштини, у складу са Законом о 

високом образовању Републике Србије, Статутом Универзитета и другим актима 

Универзитета и међународно признатим и ратификованим документима у области високог 

образовања. 

Комисија је одржавала седнице према потреби.  

Рад Комисије и начин одржавања седница уређени су Пословником о раду Комисије за 

обезбеђење и унапређење квалитета те су и одржане седнице сазиване, организоване и 

одржаване у складу са правилима садржаним у нормативним актима који се тичу рада 

комисије. Комисија је континуираним радом, разматрајући и усвајајући потребна документа, 

омогућила и формално правно остваривање циљева и задатака који су били постављени 

Акционим планом за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета за 2021. годину.  

На седници Сената Универзитета у Приштини одржаној у априлу месецу 2021. године 

донета је одлука о именовању чланова новог сазива Комисије за обезбеђење и унапређење 

квалитета јер је престао мандат члановима комисије која је била именована 2018. године.  

Комисија у новом сазиву је одржала 3 (три) седнице. 

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

I Конститутивна седница 11.06.2021. 

II седница 16.12.2021. 

III седница 23.12.2021. 
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На одржаним седницама Комисија је разматрала и усвојила Правилник о организацији 

и надлежности органа и стручних тела Универзитета, стандардима и поступцима за 

обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у Приштини, Правилник о раду Комисије 

за обезбеђење и унапређење квалитета и Пословник о раду Комисије за обезбеђење и 

унапређење квалитета. Такође, Комисија је усвојила и Акциони план за спровођење 

Стратегије обезбеђења квалитета за 2022. годину, који је прослеђен Сенату Универзитета на 

даље одлучивање. 

На крају календарске 2021. године, Комисија је усвојила и извештај о свом раду који је 

био предмет разматрања на седници Сената Универзитета у Приштини, као и Извештај о 

самовредновању Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици. 

У оквиру своје делатности, Комисија је пратила остваривање квалитета: студијских 

програма, наставног процеса, рада наставног особља, научно-истраживачког рада, процеса 

оцењивања студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту, уџбеника и литературе, 

рада Универзитетске библиотеке, функционисања информационих ресурса и база, поступка 

осавремењивања простора и опреме неопходне за одвијање процеса наставе, рада 

ненаставног особља и процеса управљања факултетом и универзитетом. 

У послове контроле квалитета активно су бити укључени, поред Комисије, и сви 

субјекти обезбеђења и унапређења квалитета на факултетима у саставу Универзитета, 

самостално или путем својих представника у телима и органима Универзитета. 

Комисија је у 2021. години, као и претходних година, разматрала резултате евалуације 

наставних и других активности факултета, након спроведене студентске анкете о квалитету 

рада факултета, наставног процеса и ваннаставних активности. 

Рад Комисије је јаван и резултати њеног рада се редовно објављују и ажурирају на 

интернет презентацији Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици. 

У 2021. години, Комисија је била један од субјеката који су учествовали у изради 

Извештаја о самовредновању Универзитета у Приштини и поступку припреме документације 

за поновну акредитацију Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици. 

Континуитет у поступку обезбеђења и праћења квалитета у свим делатностима 

Универзитета препознат је и од стране оснивача, те је Универзитет у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици одликован Светосавском наградом.  
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6. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

6.1. Активности Универзитетске библиотеке 

 

Универзитетска библиотека је у 2021. години реновирана и рад библиотеке се сада 

одвија у савременим просторијама и знатно бољим условима.  

Финансијским планом за 2021. годину била су опредељена одређена новчана средства 

намењена попуњавању библиотечког фонда и развијању специфичних софтверских система 

намењених лакшем претраживању библиотечког фонда. Библиотека је, у складу са планом, 

допунила библиотечки фонд, а системи за његово претраживање су знатно побољшани. 

 Универзитетска библиотека је у 2021. години, поред основних библиотечких 

делатности (набавка, обрада, складиштење и коришћење библиотечке грађе) уложила велики 

труд у поступку развоја јединственог библиотечког система Универзитета и укупне 

библиотечке делатности и остварила велики броја интегративних функција. 

Универзитетска библиотека, као чланица Cobiss система још од 2008. године, има 

приступ фондовима других библиотека, те је и у 2021. години велика пажња била посвећена 

праћењу и усавршавању начина претраживања библиотечких фондова, како би потенцијални 

корисници у што краћем временском периоду добили тражену библиографску јединицу. Како 

је фонд библиотеке доступан и путем интернета, библиотека је крајљим корисницима њених 

услуга омогућила да подаци на интернет презентацији библиотеке о њеном фонду и начину 

његовог коришћења увек буду тачни и једноставно објашњени. 

Задатак библиотеке који је успешно спроведен у 2021. години био је и унапређивање 

процеса претраживања иностраних научних часописа и радова у форми пуног текста, путем 

приступа Kobson бази. 

Универзитетска библиотека је благовремено вршила депоновање докторских 

дисертација у систем Е – тезе, локални репозиторијум наше библиотеке, и у Национални 

репозиторијум свих докторских дисертација у Републици Србији (НАРДУС). Дужности 

депоновања докторских дисертација запослени у библиотеци ће и надаље вршити 

правовремено и по прописаним правилима. 

Библиотека је у 2021. години омогућавала и вршила међубиблиотечку позајмицу, чиме 

је библиотечки фонд других библиотека чинила доступним заинтересованим корисницима.  
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6.2. Активности Академске рачунарске мреже 

 

Академска рачунарска мрежа (АРМ) је организациона јединица Универзитета, 

смештена у Ректорату Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици. 

Основни задатак АРМ-а је да одржава рачунарску мрежу Универзитета на коју су 

повезани факултети Универзитета, Студентски центар и Универзитетска библиотека. 

Поред тога, АРМ администрира и одржава веб сајт који представља један од главних 

извора информација о активностима и дешавањима на Универзитету. 

АРМ Универзитета у Приштини повезана је на Академску рачунарску мрежу Србије 

(АМРЕС) преко гигабитног оптичког линка. 

У 2021. години АРМ је спровела низ активности са циљем да се академска мрежа 

редовно одржава и ажурира, да се решавају проблеми уочени у раду електронских база 

података на Универзитету и да се створе адекватни услови за потпуно коришћење 

електронских услуга како за студенте тако и за наставнике, сараднике и стручне службе 

Универзитета и факултета. Ове задатке АРМ је спровела врло успешно, некада у изузетно 

тешким техничким условима. 

АРМ је у 2021. години пружала подршку факултетима у саставу Универзитета у процесу 

усавршавања већ примењених софтвера за електронску евалуацију наставе и рада факултета 

и софтвера за електронско пријављивање испита и развијању могућности за коришћење 

мултимедијалних технологија у настави и другим активностима на факултетима. 

Посебно је значајно истаћи да је АРМ у календарској 2021. години, уз помоћ осталих 

стручних служби Универзитета у Приштини и његових организационих јединица, 

редизајнирала сајт Универзитета у Приштини. Суштинским променама које су извршене, 

свим заинтересованим лицима је омогућено да на интернет презентацији Универзитета лако 

дођу до података и информација за које су заинтересовани.    

 

6.3. Центар за развој каријере 

 

 Новоустановљени Центар за развој каријере при Универзитету у Приштини са 

привременим седиштем у Косовској Митровици, чије се просторије налазе у реновираној 

Универзитетској библиотеци, спроводио је редовне активности у 2021. години. 
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Центар за развој каријере пружа информације о свим актуелностима које се тичу 

студирања, усавршавања, праксе, стипендија, студентске размене, са циљем да помогне 

студентима да стекну знања и вештине које ће им помоћи при запошљавању након 

дипломирања. Поред тога, пружа информације и о могућностима даљег професионалног 

образовања у које спадају: постдипломске студије, програми стипендирања, радионице, 

семинари, стручна усавршавања, студијске посете, наставак студија у иностранству итд. 

Центар је организовао и спроводио континуиране активности на плану промоције 

Универзитета у Приштини, факултета у његовом саставу и студијских програма који се на 

факултетима реализују. У складу са потребом континуираног упознавања шире јавности а 

посебно потенцијалних нових студената Универзитета, Центар је организовао промоције, 

панеле и дискусије у којима су учествовали наставници и сарадници факултета у саставу 

Универзитета и свршени студенти нашег универзитета. 

Центар је пружао свакодневне услуге саветовања и обучавања студената, радио на 

повезивању студената са потенцијалним послодавцима у циљу стицања радног искуства кроз 

волонтерске и приправничке послове. 

У току 2021. године, у циљу умрежавања алумниста, Центар је израдио базу података 

свршених студената Универзитета у Приштини у последње 3 године. Израдио је упитник и 

прикупио повратне информације од свршених студената. Поред тога, Центар је израдио 

пропагандни материјал, организовао низ промотивних активности, обуку за писање CV-а, 

промоције мобилности у оквиру Еразмус + програма и предавање за студенте ,,Зависност не 

треба да буде твој избор”.  

Центар је у претходној календарској години остварио сарадњу са осталим 

универзитетским центрима у Србији, Националном службом за запошљавање, општином и 

локалном заједницом, и тако на свеобухватан начин организовао своју делатност и 

активности. 

 

7. ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ 

 

 Почетком 2021. године Савету Универзитета у Приштини поднет је детаљан 

годишњи Финансијски извештај за 2020. годину. Савет Универзитета у Приштини 

једногласно је усвојио Финансијски извештај за 2020. годину. 

 У 2021. години финансијско пословање било је засновано на принципима 

конципираним у претходном периоду. Остварен је редован прилив средстава из буџета 
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Републике Србије на име зарада запослених у Ректорату Универзитета у Приштини и 

материјалних трошкова. 

 Средства из сопствених прихода Универзитета у Приштини коришћена су, већим 

делом, за текуће расходе и осавремењивање опреме, просторних капацитета и побољшање 

услова рада Универзитета и његових организационих јединица. 

 У децембру месецу 2021. године, Савету Универзитета у Приштини поднет је на 

разматрање и усвајање Финансијски план за 2022. годину, који је једногласно усвојен.   

 

 

                                                                                                                   РЕКТОР 

                            

                                      Проф. др Здравко Витошевић 


