
Peny6nurca Cp6uja
YIII,IBEP3I,ITE T Y HI4IIIY

IIPUPOroIO-MATE MATIFIKI,I
@AKYJITET

Bp.

Aaryru

IUIAHOBUMA HACTABHO-HAYTIHOI BEhA OAKYJITETA

Ha ocHoBy qnaHa 120. 3arona o Br4coKou o6pasoBarry ("Cr. rnacnrr pC,,
6p.7612005, 1001200_7- ayrerurnr{Ho r}Maqerue,97l20og, qqtzoio,'gi312012, ggtzotz ,
9912014) H tulaHa 10. 11. u 12. fIocnoBHI{Ka o paAy Hacranno-Hayryror neha,saxasyjeu v ceAHr{qy HacrasHo-HaytrHor neha 

-ftrvlo-a 
y rr"qL 3a cpeAy

25'4'2018' roAI,He, xoja he ce orpxarl{ HaKoH orpxaHe ceA,r{rle ze6opnor eeha, y
3rpagr..r <Darylrera y ynHrIH Buruerpa4cxoj 6p. 33, y auQurearpy.

3a v cegHurly HacranHo-HayqHor neha (Darynrera npeAnaxeM cre4ehra:

AHBBHII PEA

1,. PasnaarpaEe u ycnajame trIsno4a v3 3ankrcHr4Ka ca IV ceAHLrrre HH Beha
IIMO-a y FLuuy oApxaHe taua2g.3.201g. roaune.

YrnplrEnarse [peAnora oAJryKe o r,r3MeHr.r H AorryHr{ ogryre o ycnajarry
craryT a flpupo4no-MareMarr.rrrKor Qarynrera ynunepsurera y FLaury Ha
ocHoBy o4rryxe casera Ynurepsurera y Huruy ; o.{nara*y raBarba
carnacnocrr{ na Craryr fIM<D-a y }Izury,

,{oHoueme oArryKe o ycnajarry ?Isneruraja xouuc,je sa orleHy Har{He
3acHoBaHOCTr.r flpeAnoxeHe reMe AoKTOpCKe guceprarlrje u .qocraBJBar6e
Ynunepsurery paArr go6ujat*a carJracHocrra,

2.

J.

4. ,{ouorueme oIJryKe o ycnajairy
ypalene .qoKropcKe 4ncepraquje
CaIJIaCHOCTLI,

lleneurraja xouucuje 3a orleHy u o46pauy
pr Ao craB J6 arr e YH zs ep3 r.rrery p a At4. ilaB arua

5.

6.

Yrnplznarre rpeAnora oAnyKe o o6pa.ronarry xouzcuje 3a orleHy ra o46pauy
ypalene AorcropcKe gracepraquj e,

Yrnpfnnarre upeAnora neha fienaprMaua 3a MareMarr.rKy 3a crr{rlar6e HayqHor
3Balba I4 AoHoIIreIf,e oAJryKe o o6pasonarry xouracnje 3a rucane I,Isneuliaja sa
us6op y Ha)qHo 3Barbe HayrrH[ capaAHrzK,

.{onoruerre oAnyKe o ycnajairy zsne,rraja xouucuje:a us6op y .,crpa}KuBaqKo
3BarLe [cTpiDKr.IBarr-npr4[paBHr{K,

7.

-Huru-
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8.

9.

Yrupfnname npeAnora neha genaprMaHa 3a crlruame HcrpaxuBaqKor 3Barta
AOHOrrrerLe oAnyKe o o6pasonamy ronaucuje 3a rr4carbe ?Isneruraja sa zs6op
r4cTpaxHBaqKo 3Barbe r{cTpaxHBaq-capaAHuK,

Yrupluname rpeAnora eha AenaprMaH:a 3a crvrlarbe r{orpaxrrBaqKor 3Barba

AOHOrrreEe OAJTKe O O6paSOnamy xouucuje 3a llrrcarf,e I,Isneurraja :a us6op
r{cTpaxr{BaqKo 3Ba}5e [cTpaxr{Barr-npunpaBHHK,

u

v

LI

v

10..{ouoluerbe oAJryKe o .qaBarby carnacuocrr,r HacraBHr{rlr4Ma 14 capa1nhur.rMa
paA Ha Apyfr4M Br.rcoKorrrKoJrcKr,rM ycTaHoBirMa,

I l. 3axreer AelaprMaHa,

I 2. 3axresfl HacraBHHKa,

l3.3axresr cryleHara,

14. Pasgo.

Ilpzcycrno ceAHLIuI4 je OEABE3HO sa cBe qJraHoBe HacrasHo-nayrnor neha.y cnyrajy onpaBAaHe crpeqeHocrr,r Ayxglr cre ra cnoj r,r3ocraHax
6raronpervleno uajanrETe Lr onpaBAaTe.

IIPEACEAHIIK
TIAITTIHOI BEhA

A

,l4IHVBEn
$. quI ll 14

ej-a H

l"u{r Mu#"I
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O6pa3JroxelLe

'{nennor pera 3a v ceAHr'ruy HacranHo-irayqHor neha rlprapoguo-MareMarr.rqxor Saxynrera 3aKa3auy 3a cpeAy 25.4.20Ig. ro4uue, ,uno, oApxaHeceAHrrrle I,Is6opnor neha.

Taqxal.

IlsroA rr3 3arrr,cHr,r*a ca IV ce.qnuqe FIH Beha o4pxa,e AaHa 2g.3.20rg.roAr.rHe P.ailasl1. ce y [pl.{nory.
florpe6no je zcru pa3Morpr.rru rE ycnojuru.

Taqrca2.

rlpe4nor rr3MeHe, rory,e ogryxe o yceajarry ctary,ra rlMo-a y Hnruy a ycKnaAy ca o4rryxoNr casera Ynranepsrar"ru y ilr-y o'o4ou.u* y AaBarLacarnacHocrr.rHa Craryr IIM@-a y FLarny, 
"ur*, ." y rpranory.

rlotpeono je lT np4zu{ [peAnor r.r AocraBprrrd canery Ha laJb.tlocrynaK.

Taqna3.

- Behe fieuapriraaria 3a MareMarr.Ky Ha ceAHHrIr.r o.{pxarroj 4aua 1g.4.201g.roAI4He nprzxBarr{no je I4sneruraj xonaucuje 3a orleHy Ha)^rHe 3acHoBaHocrr4[peAnoxeHe TeMe Aor0opcKe 4UCepraquje rroA Ha3r.rBoM:';KaparcreprrcrlrqHrr
reouerpujcrcu o6jercrn u npojeKTrrBHa rrpecJrr.rnaBarra Aj:eHxaproBrrx rpocropar yo[rrrrer5a", Ha3[B TeMe Ha Enrrecrcou jerraxy je: ,,iharacieristic geometricobjects and projective^ mappings of Eisent 

".i .fu.., and generalizations,,
KaHAr{Aara B.u aAH c.n an e Cranrco nuh, lracrep MareMarnq ap a.

Hare4eura Llsneruraj AocraBJba ce y nplrnory.
florpe6no je .qa HHBehe Aonece oAnyKy o rrpraxBararby HaBeAeuor trrsaeiurajaxaxo 6u ce rocraBllo YHzneptl4Tery y Hraury pari aaiarLa carJracHocrr4 Kao r4 rayrBpALr llpe4nor o.UryKe o r.rMeHoBarry MeHropa.

Taqxa4.

-Behe ,{euaprvrana 3a MareMarlrKy Ha ceAHr.rrIH oApNanoj 4alla lgr4.2llg.
ro.4r4He np[xBarr{Jro je llsreruraj roulrcrje 3a orleHy ,, oa6purry vp"l"". oor.rop.n"
4UCepraquje IIoA Ha3r.rBoM:,,crcopo reogeenjcrc, .rp"arrrraaBarra reHepaJrr{caHr{x
PuManosux [pocropa u yo[Irrr erba" , Ha3r.rB TeMe Ha Enrnecrou jesuxy je: ,,Almost
geodesic mappings of generalized Riemannian spaces and their generatizations,,
KaH'qlaAara HenaA Becuh, ArrrlJloMnpaHrr MareMaruqap sa reopujcKy MareMarr.rKy
I{ rlprrMeHe.

HaseAeHz I4sneruraj IocraBJLa ce y rprnory.
florpe6no je aa HH Behe loHece oAnyKy o nplrxBararby HaBeAenor ?Iseerumja

rcaro 6z ce AocraBr.ro Ynunep:r{rery y Hzruypagr 4uru*u carJracHocrr{.
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Taqrca5.

- flparana Mapnonuh, no4nera je y o4pefenorr,r 6pojy rpl{MepaKa ypaleny
AoKTopcKy 4ucepraqnjy rtoA Ha3r,rBoM:,,CuHTe3a Itarjoucxnx Jrr{rHo-ueJlyJro3Hrrx

cop6enara u npr.rMeHa 3a yKJrarrame anjoucrcrrx rroJryraHara u3 Bo4e" Ha3r.rB TeMe

na Enrnecrorvr jeszxy je: ,,SYNTHESIS OF CATIONIC LIGNOCELLULOSIC
SORBENTS AND APPLICATION FOR THE REMOVAL OF ANIONIC
POLLUTANTS FROM WATER".

- Behe .{enaprnrana:a xeuujy Ha ceAHr,rqrr oApxaHoj 4ana 18.4.2018. roAr.IHe,

rrpeAnoxuno je Kowruuljy sa oIIeHy u o46paHy HaBeAeHe AoKropcKe 4ucepraquje y
cacTaBy:

1. Ap A.nercau4ap Bojuh, peg. npoQ. fIMO-a y Huruy (n/o Xerrauja, yNa n/o
llpuuemeua LI HHAycrpujcxa xeuuja) MeHrop,

2. lp Munopa4 I{aruh, pea. upo$. TexnorolrlKor $ar. y Jlecxorqy (n/o
TexnorourKo r.rHxerbepcrBo, yxa u/o XeuIEja Ir xeltujcre texuolorr{e) ulan

3. Ap Anexcaugpa 3apy6uq&, peA. rlpoQ. tIMO-a y Huury (n/o Xeuuja, yNa
n/o flpurraerbeHa Lr Lrngyc'rprajcra xeuuja) qJIaH,

+. [p Jerena Mutponuh, AoI]eHr IIMO-a y FLaruy (rilo XeIr,rnja, yxa n/o
llpz rueir eu a 14 u*ry c'tpraj cra xerr,ruj a) rIJIaH,

5. Ip ,{parau I{nerxonuh, AoIIeHr Tercroloruror Sarc y Jlecxonqy (n/o
Texso:ioruKo r.IHxerbepcrBo, yNa H/o Xerrauja u xeuujcre rexnoloruje) unan.

llorpe6uo je aa HH Behe AoHece oAJryKy o o6pa:onamy xonancnje sa orleHy LI

og6pany ypalene AoKropcKe 4ucepraquje.

Ta.rxa6.

-Behe .{enapruana 3a MareMar}rr(y Ha ceAHI,IuLt oApxaHoj 4ana 18.4.2018.
roAlrHe, 4airo je rpeAnor HH Behy @arymera .qa ce sa us6op Ap Mulorua
Ilerponuha, AoKTopa MareMarrlrrKltx Hayrca y 3Barbe HayqHu capaAHrrK, o6pasyje

rouucuja y cacraBy:

1. [p Muha CraHroeuh, p€4. npo(p. IIM@-a y lluruy,
2. .{p 3opan Paruh, pea. upoS. Mareuaruuxor $ax. y Eeorpa4y,
3. Ap Jby6rqa Beruuuponuh, pea. npoS. fIM@-a y Hrmy.

Ilorpe6uo je aa HH Behe yrBp,qu rpeAJror Beha .{enaprMaHa 3a MareMaruKy

3a crrrrlarLe HayqHor 3Barba Kao H Aa AoHece oAnyKy o o6pa:onamy roMucuje za

Ns6op y 3Balbe HaytIHI{ capaAHI{K.

TaqxaT.

- I4snerumj xovrutcuje 6poj: 01-970 oA 14.3.2018. ro.uuHe 3a crllqarbe
r{crpax[Bar{Kor 3Barba HcrpaxrrBarr-flpuflpaBul,IK KaHALIAaTa ArencaHApe flerponuh,
Macrep MareMarr.rqapa, craBJbeu je Ha yua4 jannocru la'r.a14.3.2018. roAnne.

llorpe6no je aa HH Behe AoHece oAJryKy o crI{IIaBy I4crpaxl4BaarKor 3Barra

ucrpaxr,rBaq - [pH[paBHHK.
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- I4ereurraj xovfiicuje 6poj: 0l-97g o.{ 14.3.201g. roAVHe 3a crr4rlaBeI4crpaxllBaqKor 3Balba I4crpaxuBaq-[pl4[paBHnx KaH,qrrrara_Mn.rrene lercuh, MacrepMaTeMaTHqapa'cTaBJEeHjerraynu4janrrocturcual4.3.2018.ro4zH
florpe6no je la HH Behe Ao,ece oAJryKy o crprqa*y prcrpaxrrBaqKor 3BarbaIrcTpaxr{Baq _ npulpaBHkrK.

- lIsreur:raj rouzcuje 6poj: 0l-g05 oA 05.3.201g. ro^r.rHe 3a crr.rrJarbeI,ICTPAXI.IBATIKOT 38A16A UCTPA)KKIBAII-NPI4IPABHI,IK KAIUI,IAATA MAJE JONATTONUh,Ar{rrJroMrrpaHor eKoJrofa, craBJber je na yrra4 janno crLr ra1a05.3.201g. roAr4He.florpe6Ho je ga IIH Behe atr... oArIyKy o crr4rlar*y rzcrpaxr.rBarr*or 3Barbar4cTpaxuBaq - IIpaIIpaBHr{K.

Ta.rxa8.

-Behe flenapruraua 
_3a 

reorpa$yjy Ha ceAHr.rrlu olpxanoj 4ana 1g.4.201g.roAr'rHe, 4ano je npeAnor IIH Behy 
-.uaxynreru 

au 
"1 

sa us60p 30pane Kocrrnh,Macrep eKo'oMrrcre y 3Bar*e rrcrpaxr{Baq-capaAHnrc o6pa:yj..;r;.;;} 
"u.rr"y,1' !p Jen_ena flerponah, nanp upo@. fIM@-a y Hrury, npeAceAHr.rr xonaucaje,2. [p Eo6aH CrojaHonrah, peA. rpo0. Erono^acxor Qar. y Huruy, qrraH,3' [p cnexaHa pa4yrrah, naup. upo@.EnouoMc*Or *ar.y Hra,ry, qJra'.

rlorpe6uo je aa HH Behe yrnpAr{ rpeAnor Beha fleuap,r,rana 3a reorpa0ujy :acrl4llarbe I{crpaxr4BaqKor 3BarLa Kao u Aa AoHece oA.rryKy o o6pasonarry xonarEcuje :aus6op y 3Barbe [crpaxr4Baq_capaAHrrK.

Taqxag.

-Behe fienapnrrana sa 6rorro.3l_r_.Tonorujy Ha ceA'r4rlrz o4pxanoj 4ana18.4'2018. roArrHe, aano je rpeAnor riu n.ny ounyrrrru Aa ce sa zs6op Je.rreneHzrco'nuh' Macrep 6no'rora r3Barre r{crpa}KuBaq-npu[paBnrrrc o6pasyje rolrucnjay cacraBy:

1. {p Bna4uutrp Panleloauh, pea. upo6. IIMO-a y Flu,ry,npeAcelHaK
rouzcuje,

2. [p BojaH 3rarronuh, BaHp. ilpo@. IIM@_a y Fluuy, u.nau3. {p CnexaHa JosaHonuh, aoqeuitIM@_a y Huury, qrrau.

rlor"pe6no je aa HH Behe yrBpr, rpeAnor Beha [enaprMaHa sa 6raonorrajy uexororujy 3a crvrlalLe r{crpax[BaqKor 3Bar5a Kao rz Aa AOHeCe oAnyKy o o6pa:onarryxouzcraje sa us6op y 3Barbe ?rcrpiDKrrBair_[pulpaBHr4K.

-Behe [enap'raana 3a MareMarrrKy Ha ceAHr.rurz ogpxauoj aana 1g.4.201g.rorr'rHe, 4ano je rpeAnor rIH Behy oaxyrrera .4a ce sa us60p Bojane Jonanoeuh,Macrep MareMarr{qapa y 3BarLe rrcrpaxrrBaq-npnnpaBHHr( o6pasyje xolracuja ycacTaBy:

1. [p Mrarana Jonauonrah, p"A. rpo+. tIM@_a y Fluury,2. .{p Mapuja Munomenvh,-rurp.-npt$. IMO_;, *ilr,
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3. ,{p Jacuuua hopferuh, Aoqerr IIM@-a y Fluuy.

florpe6uo je aa HH Behe yrBpAr{ rrpeAnor Beha [enaprMaHa 3a MareMarLIKy

3a crr.rqane r{crpaxuBarrKor 3Barba Kao H Aa AoHece orJryKy o o6pa:onamy ronaucraje

sa u:6op y 3Barre racrpaxl{Batl-npflrlpaBHl{K.

-Behe .{euapruaua sa xerranjy Ha ceAHI4III,I oApxanoj ,uaHa 18.4.2018. roAIaHe,

4ano je npeAnor HH Behy @axylrera Aa ce sa us6op Corre JaHrcosrh' MacTep

xeMuqapa y 3BaI6e I{cTpaxIIBarI-[pilIpaBHI{K o6pasyje rouucuja y cacraBy:

1. .{p MIEnan Mutrah, nanp. npo$.IIM@-a y FLEury,

2. .{p Buo:rera Muruh, nanp. npoQ. IIM@-a y Hrzruy, ulan
3. .{p Beura Cranron JosaHoerh, pe4. npo$. fIMO-a y Fftaury, rIJIaH.

Ilorpe6no je aa HH Behe yrBpArr rpeAJlor Beha flenaprMaHa sa xervrujy :a
cr1arlarbe HcrpaxolBaqKor 3Barra Kao r4 Aa AoHece oAJryIry o o6pa:onarry rouucuje :a
ras6op y 3Balbe ucrpaxuBarl-rlpunpaBHl{K.

Taqrcal0.

O6pasnoxerbe o onoj rauxu AHeBHor pega 4ahe AeKaH Oarylrer:a ua cauoj

ceAHLILII,I.

Taqna1l.

3axresu Ae[aprMaHa HaJIa3e ce y [pl4nory.
llotpe6Ho je ucre pa3Morpl4ru u ycnojuru.

Taqna12.

3axreeu HacraBHlIKa IIMO-a y Hutuy Hana3e ce y npunory.
Ilotpe6no je racre pa3MorpHTH u ycaojr'rtu.

Taqra13.

3axrenra cry,qenara fIM@-a y Ffuury HiIJIa3e ce y npunory.

Ilorpe6uo je racre pa3Morpl4rll n ycsojratr.

Taqra14.

Pa:uo.
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Peny6;rurca Cp6nja
YHIIBEP3I,ITET Y H}IIIIY

II P [I P OAH O - MAT E MAT [l tIK[I
(DAKYJITET

sp. 34 614 - o4

Aaryur 28. 3. 2048 .

-Hum -
vl3B oA lI3 3ATIUCHI,IKA

Ca IV ceAHr4rle Hacrasgo-HayrrHor neha llpupoAHo-MareMarl4uKor Sarynrera oApxaHe

tasa 28.3 .20 1 8. roAI4He.

CeAnuur.r npucycrayje: 49 qnasosa FIH Beha @axy;rrera'

O4cyruu: ap Tarjana Anfenr<onnh, ap Jby6uua Bemanauporuh, Ap Mapro Iletrorzh, 4p

Mapr<o Muloruenih, lp,{paraH fajuh, Ap CHeNana Muruh, AP llolvrua Bnarojenrah, Ap Huro
pa4ynoniah, Ap HuuocJraB fony6onuh, Ap Caura Cratmosl4h, Ap Tatjana Muxajunoa Kpcren.

lloruro je ycrauoBJbeHo ga uocrojrr KBopyM 3a paA I4 rlyHoBaxHo oAJIyqI'IBatbe, AeKaH

@arynrera npo$. Ap Izlnau Mauveu, rpeAnoxuo je cne4ehr:

BepuQuxauuja rraauAara HoBor rrJraHa HH Beha,

pasvrarpame uycyajame Irlsrogav3 3ailvrcHuKa ca II ceAnuqe HH Beha fIM@-a y Huruy

o4p*ur" xasa2l.O2.2Ol8. roAuue r IrlseoAa Ir3 3arIlIcHI,IKa ca III cemrprqe HH Beha IIMO-
a y Huruy oApxaHe 1arua28.02.2018. roAIrHe,

,[ouorue6e oAJryKe o ycnajarsy Irleneuraja rouucuje sa oUeHy HayqHe 3acHoBaHocrl{

rpeAJroxeHe reMe AoKTopcKe grEcepmquje 14 AocraBJEarLe Ynunepsurery paAlr 4o6ujarra

canlacHocTI4,

,{ououerre oAJryKe o yrnplunarby flpeArora Kouucuje 3a oIIeHy HayqHe 3acHoBaHocrrr

rpeAJloxeHe reMe AoKTopcKe 4ucepraquje,

5. Yrnplurarbe rrpeAJrofa oArryKe o o6pa:oBarby rolrucuje 3a oueHy u o46pauy ypaleue

AoKropcKe 4IacePraquj e,

6. ,{onourerre oAJIyKe o ycrajarry usneruraja peUeH3l'Ione rouucuje,

7. ,{onoruerre oAJryKe o ycuajamy I,lsoeurraja rouucuie w yrrplurarre rpeArlora o crl4llarsy

HAYIIHO| 38AT6A HAYqHPI-CAPAAHI'IK,

g. Yupluname [peAJrora eeha ,{euap:rlraHa 3a MareMaruKy 3a crlrqarbe HayrrHor 3BaBa I{

AoHorrre6e o4ryn. o o6pa:onarby KoMl4cnje sa ruIcarbe I'Iseeutaja sa us6op y HayqHo

3BAILE BPIIIIU HAYIIHI4- CAP AAHI{K I{JIIA HAYqHI4 CAP A.4HI4K,

1.

2.

J.

4.



9. ,{ouoruerre o,qJryKe o ycrajarry I4:rerutaj rorrancNje sa us6op y Iacrpaxl4BaqKo 3BaEe

r,r cTp 0KI4B arr - c ap aAHIaK,

10.flonoruerbe oAJryre o ycnajaruy Llzoerrtaja xouuczje sa ras6op y rlcrpaxl4BarrKo 3Barre

racTp axI{B arl-flpurlpaBHz K,

11. VmpluBame rpeAJlora neha 4euaprMaHa 3a

oAJryKe o o6pasonarLy KoMI4cIaje sa nl4carre

14cTpaxI{Barr-rlpmlpaBHI4K,

crrauarLe LrcrpaxIrBarlKof 3Barba tI AoHoIrIeEe
I4sneruraja sa rs6op y I4crpalr[BaqKo 3BaBe

12. louoruerLe oAJIyKe o ogpeluBarby pelleH3eHara 3a [pI{cneJII,I pyKoIII4c,

13. .{oHorue6e oAJIyKe o Ias6opy HoBI4x tIJIaHoBa Casera Qarylrera,

14. 3axresl4 HacraBHIrKa,

15. lonorueme oIJryKe o LI3MeHI4 aKpeAI{ToBaHor crygnjcxor npolpaMa,

16.,{onomerre Ognyxe o ycnajarLy HoBor MoAyJIa Ha Macrep aKaAeMcKr4vr crygujaMa Ha

leuapruaHy 3a reorpaQujy,

17.,{onoureme O4lyKe o u3MeHr aHraxoBaluaHa,{euapmlaHy 3a $Iasuxy,

18. YrrpfuBarre rpeArrora Og.uyre o ycrajamy @uuancrajcror usnerutaja u 3aaprunor paqyHa

IIM@-a y Hraruy za 201'7 . rogvrwY,

19.,{onorue6e oAnyKe o Ao[yHu flpanunHlrKa o [pe.qMerl,IMa fIcI{xoJIoIIrKI4x, rIeAaroIIIKI4x I4

MeroAurrKrrx Ar{cur4[Jrr4Ha r4 o rrrKoJrcroj nparcu na,{euaprMaHy sa 6llororuiy w exolorujy,

20. PasHo.

Ta.Irca 1.

- HH Behe IIM@-a y Huury AoHerro je o.qnyry o uepuQuxaqraju MaHAara rlraHy HH Beha

llprapogno-MareMarr.rvr<or SaxyJrrera y Hurny Ap Jburanu Kocrnh, nanpeguorr,r upoSecopy Ha

flenapruany sa Susury.
MasAar nepuQuroBaHoM qnaHy rpaje 3 (rpu)

xawa 28.320 I 8. roAI{He w 28.3.202 l. roArane.

roAr4He oA raHa nepr$uraquje u ro floqeB oA

Taqrca 2.

HacrasHo-HayqHo nehe je jegnornauro ycnojra.uo IrIsroA I43 3arII4cHVKa ca II ceAnlaqe HH

Beha IIMO-a oApxaHe la;p1a21.02.2018. roAune u I,IseoA I43 3aIIrrcHVKa ca III ce.unwqe HH Beha

IIM@-a y Huruy oApxaHe 1ana28.02.2018. roAI{He



Ta.rra 3.

- Pastrarp ajyhu Ll:nerutaj o oueHr HayrrHe 3acHoBaHocrr{ rrpeAJroxeHe reMe AoKTopcKe

4racepraquje Kao rr rpeAnor Beha [enaptnaaHa 3a xerranjy, FIH Behe je goneno O4lyrcy:
IPITIXBATA CE Irlsneuraj o orleHra HayqHe 3acHoBaHocrrr rrpeAJroxeHe reMe AoKropcKe

4ucepraquje, KaHAr4Aara Mp Cner.nane {uutponuh, Marrlcrpa Qapruaqnje-nre4uqllHcror
6uoxeuuuapa, rroA Ha3r4BoM: ttHonu HaHocrpyKTypHH KoMrlo3rrrHrr Marepnja.nu na 6asu

rrayKoBe Mpe)Ke: {o6ujarre, crpyrTypHa, rropQo.norurca, JIyMHHecIIeHTHa v MarHerHa
cnoj crna ruarepuja.natt.

I,Isnemraj AocraBrrr4 Vunnepsurery y Huuy pal.kr EaBarba carJlacHocrl,I.

Taqrca 4.

- Harou pa3Marpama rrpeAJrora Beha ,,{euaprnaaHa 3a MareMarl{xy, HH Behe je yrrpluno
rrpeAJror nouucuje 3a oueuy HayrrHe 3acHoBagocrla rlpeAnoxeHe reMe AoICopcKe Aucepraquje:

Yrnplyje ce rpeAJror ronrucuje sa ouerry HayiIHe 3acHoBaHocrlt rlpeAnoxeHe reMe

AoKTopcKe gracepmquje KaHALrAara BnaAI.IcJraBe Craurconuh, Macrep MareMarurlapa, [oA
Ha3rrBoM: "Kapar:repucrlrqHrr reo*rerpnjcrcu o6jerctu u npojercrnrna [pecJIlIKaBaIba
AjseuxaproBrrx rpocropa H yorrruretr;aoo, Ha3I4B TeMe Ha Esrnecrou jesrary je: ,rCharacteristic
geometric objects and projective mappings of Eisenhart spaces and generalizationso', y

C&CT?B}:

1. [p Jby6raua Beruuuponuh, pea. npoQ. IIM@-a y Hutuy,
2. !p 3opan Parrh, pe4. upo$. Mar:eruau4qKor $ar. y Eeorpagy,

3. ,{p Munan 3raranosl4h, nanp. rpo1p. IIMO-a y Hnury.

Taqrca 5.

- Pasruarpajyhu npe.qror Beha.{euapruaHa 3a Snsnr<y Aa ce o6pasyje Korvrucuja 3a oueHy Ir

o46pauy ypafene AoxropcKe 4racepmquje KaHALIAaTa Llnaue PaAoIrnh Mnruh, noA Ha3IaBoM:

,,IrlcnuruBame eHeprercre eQurcacHocrlr coJrapHlrx MoAyJra y 3aBlrcHocrn oA IbI{xoBe

3arpJbaHocrrr y peaJrHHM KJrlrMarcKI{M ycJroBI{Ma y HrlIuy", HH Behe je yrnpaulo Ilpe4nor
oAnyKe o o6pasonarry Kouucnje y cleAeheu cacraBy:

1. AraAenrzr,,{paromy6 Mupj avuh,peA. rpo6. MeAnurancxor Qar. y Earroj fty*, (y^u
u/o Excuep I4MeHTzuIHa rr [pI4MeIbeHa Susura) rpeAceAHI{K,

2. AxaAervrur JosaH Illerpajuuh, p€A. npo$. y uensujn fIM@-a y Honou Cary (yxa r/o
Teopuj cr<a SIEeur<a) qrlaH,

3. AraAeurux Touncras naenonuh, peg. flpoQ. y ueusuju IIM@-a y Huury (yNa n/o
ExcnepuvteHTilIHa [r [pl{Merbeua SusNr<a) rvrermop, qJIaH,

4.lp Muogpar Pa4onuh, peg. npo$. fIMO-a y Hnruy (yNa n/o ErcuepuueHrilJlHa rr

flpr4MertreHa Su:nra) qJIaH.



Taqrca 6.

- HH Behe fIM@-a, HaKOH yno3HaBarsa ca npr4crreJloM peqeusnjoM AoHeJIO je cnelehy

oArIyKy:
IPpIXBATA CE nosurzBHa peueHswiasa pyKorrc roA HIBI4BoM:

,,XI,IAP OEI'IO JI O IIIKI'I TIPAKT IilKyM "'

Ay"roPa:

1. IP Ane Caeuh, AoIIeHra fIMO-a y Hraury

PeqeusujY cY ror[I'IcaIII{:

l.ApBrraaurraupflerurah,PeA.[poo.Yurarepstlteml{puelope,
2. f,p eru.uruup PaHfenonrnh, pel' upoQ' fIM@-a y Hutuy'

carnauro nosuuarHoj peqeneuju OAoEPABA CE IIIraMfIaILe pyKorl{ca Kao

yH uBep3l4TercKor Yu6eurara

- HH Behe IIMO-a, HaKoH yIIo3HaBaIsa ca rpI4cIIeJIoM peqeusujoM AoHeJIo je cne4ehy

oAJryKy:
IPIIXBATA CE nosurr4Bhapeqeu:uja 3a pyKonl4c IIoA Ha3I',IBoM:

,,Integral circulant graphs-theory and applications"'

AyroPa:

1. Ap Murana Eaurraha, BaHpeAHI4 npo$ecop fIMO-a y Huuty

PeueuslljY cY llorflI{c€rnrr :

1. [p I'lrop MarosaHonuh, peg' npoQ' EreKlpoHcKor $ar' y Huuy'

2. [p Mapr.o flerKoslah, PeA' npoQ'fIM@-a y Hutuy'

caruaqro uosurueuoj peqensujra OA0BPABA CE IIIraMIIaI'e pyKorl{ca Kao

vroHorpaQuje rraelynapoAHor snauaj a'



Taqxa 7.

- pasuarpajyhu Irlsneruraj rouracuje 3a cruUaEe HayqHoF_1Barba, HayrrHI'I capaAHI4K

KaHAr.rara qp N{aprie Bacuh, 4o*ropu HayKa-xeMujcre HayKe' Hacrasuo'HayrrHo nehe je

AOHeJIO OIJIyKy:
IIPI4XBATA CE I,lsneurraj Kouncrje u yrrpfyje flpe,unor oIrIyKe o us60py y HayqHo

3BalLe HayqHu capaAHI4K KaHALIAaTa Ap Mapuje Bacnh' AoKTopa HayKa-xeMujcrce HayKe'

Taqna 8.

- Harou pa3Marparba rperJrora Beha ,(enaprl,rata 3a MareMarlIrcy HH Behe je 4onelo

o.qnyKy.

o6pasyje ce Kouucuja pagu cnpoeolerra fiocryrlKa 3a cTl'Iqarbe HayqHor 3Barba, BI4IrIr

HayqHr4 capaAHI{K pIItLt HayrIHI4 capaAHI4K KaHAI{AaTa Ap Mapuje HajAanonuh, AoKTopa

MareMarHrrKux HayKa, y cacTaBy:

1. [p Jby6uua Beluuraponrah, pe4. upo$. IIMO-a y Huruy,

2. .4p Sopu, Par<uh, pe4. npo$. MareuatrlKor (par'y Eeorpa4y,

3. [p Muha CranKosuh, peA.npoQ.fIMO-a y Huuy'

- I,lssemraj rorrlucraje 6poj: 0I"-511

3BarLa I4cTpaxl4Barr - capaAHI4K KaHAI',IAaTa

yBr{A jannoctu rcna 12.02.2018- roAI4He'

llorpe6no je aa HH Behe Aouece oArIyKy o crl,Iqal6y l{crpaxl4BaqKor 3Barba ucrpa)KuBarl -
capaAHIIK.

Taqrca L0.

- I,lsseIIITaj rouucuje 6poj: 01-311 ot 26.0L.2018. roluHe 3a crr4uarse I4crpaxl{BaqKor

3BarLa ,rcTpaxraBaq - flpulpaBuuK KaHAI.IAata caure Pau'resa, AIInJIOMIIpaHOI Qusuuapa'

craBJbeH je ua yBIIA janHocua mlaa26'01'2018' roAIrHe' ..

Ilorpe6no je aa HH Behe AoHece oAJryKy o crrrrlalby Llcrpaxl4BaqKor 3BaILa I{crpaxl4Baq -
[pI4[paBHI4K.

- I,Isseruraj ronaucuje 6poj: 01-568 ot 19.02.2018. rolnHe 3a crl4Uar5e I{crpaxl4BarlKof

3Barba ucTpaxlrBaq npnnpaBHIIK KaHAI4AaTa Josaue lllenrvruh, MacTep IIHXeIbepa

apxrrreKType, craBJbeu je na yBLrA jaruoctu xa]gla19.02.2018' foAI4He.
- 

norpe6no je aa HH Behe AoHece oAJryKy o CrpruarLy I4crpaxilBarlKor 3BaBa ucrpaxl4Baq -
rrpr4npaBHI{K.

ol 12.02.2018. rorulHe 3a crl'IqarLe I4crpaxlrBarrKor

Maje Jlasaperuh, uacrep 6uolora, craBJbeH je ua



Ta.lca Ll.

-Harou pa3MaTpaIba [peAJlora Beha .{enaprlraHa 3a MaTeMaTI4ry, HH Behe je gonelo

oArryKy:
O6pasYje ce Kouucuja

r{ cTp a}rlr B aq-II p u [paBlr II K

Ayropa:

1. Mupjaue ,{. ManueB, Blr[Ier AI4nJIOMI4pasor 6u6nl4oTeKapa

pa$w cuponolerra [ocTy[Ka 3a cTlrqarbe I{cTpaxplBaqKor 3BaI5a,

KaHAI4Aara Alencaugpa Kocruha, Macrep MareMarrlrlapa, y

cacraBy:

l. Ap Blaauuup Panovenuh, peA' rpo$' fIMO-a' rpeAceAHI4K

2. [p flejan VItrurh, pea. upoQ' IIM@-a y Hutuy,

3. 4p Boqruup llauloauh, peA' rpos' fIM@-a y HrEmy'

-HaxoH pa3Marpar6a rpeAnora Beha ,,{enaprrraaHa 3a 6uonornjy n erolorujy, HH Behe je

AOHeJIO OAnyKy:

O6pasyji ce Konucvja pagw cuponolema flocryrlKa 3a crl,Iuarbe plcrpaxuBaqKor 3Balba,

rrcTpaxrrBarr-[pu[paBHrrK KaHAr.rAaTa Jonaue Crojauonuh, ruacrep 6uo"rrora' y cacTaBy:

1. !p 3opnua crojanosuh Palrh, BaHp. rpoo. IIM@-a y Hrauy, npeAceAHI4K

2. 4p f-;ut a Mrlxajunon Kpcren, PoA' rpoQ' IIM@-a y Hraury'

3. .4p Hatarua Jor<osuh, BaHp' npo$'IIM@-a y Huuty'

-Harou pa3Marparba rrpeAJlora Beha ,{euapnaaHa 3a 6Iaolorujy u exolorujy, HH Behe je

A0HeJIO OAnyKy:

O6pasyji ce Kour,rcwia payw cnponolerra rocryrlKa 3a crI'IUaIse ucrpaxflBarrKor 3BaIDa,

rrcTpaIOIBarI-np[[paBIIIIK KaHAI4.{aTa A.uercangpe 34panrconuh, AoKTopa MeAI'IqI{He' y

cacraBy:

1. [p llepnua Bacureruh, nanp' rpo$' fIM@-a, rpeAceAHI4K

2. 4p fyOr.a Sopferrah, BaHp' rpo6'fIMiD-a y Hraruy'

3. 4p tvtapu3a Byrenrah-Huronlnh, AoIIeHr MeAuUraucr<or Qar. y Huruy.

Ta.rKa 12.

-Ha upegnor IrlsAasa.ri(or oA6opa 3a peueH3eHre, HactanHo-HayrrHo eehe HMO-a AOHeJIO

je oaryxy:
3a Aasame crpyqHe oueue- peqeusuje pyKorflca rroA Ha3LIBoM:

,,Enorpa6 uja, iluiltrllorpaQnja r UI{TIIpaHocT rpo{. AP BJralnMrlpa Paro'reurhao

Aorlllcuor qJraHa CAHY",



r..rMeHyjy ce peueH3eHTI4 Ll TO:

1. .{p CneNalra Xrsrosnh 3rarauonuh, peA' npo$'

2. Mp Bepa flerponnh, 6u6ttworeKap, caBerHrK
IIM@-a y HuruY,
YuunepsrarercKa 6u6nnorexa

,,CeetosaP MaPr<oeuh" Y EeorPagY,

3. Ap Kap;ra- cennxap, aorl."t fleAarourror sar y corra6opy, Kare4pa 3a

6u6ltloterapcrBo.

Taqra 13.

-HH Behe IIM@-a y Huruy rajHuu fJIacaILeM AoHeno je o4nyry o ras6opy HoBI4x qrlaHoBa

)asera @arYlreta I,I To:

Ca fleuaprMaHa sa Susur<y rpo$' ap Cysaua Ctaueuronuh'

ca .Il,euaprMaHa sa reorpaQujy .uou. Ap Hararua Mapruh Eypcah I4 AoU' ap Mapraja Eparrah'

Ca ,{enaprMaHa sa 6laoJlor uSy u eronorr'rjy rpoo' Ap Tarjgua Mnxajra:ron Kpcren n npo6'

AP Bna,urauuP Xuruh,
Ca leuaprMaHa:a xerraujy rpo{' Ap AnercauApa flaelonrah'

ca fleuaprMaHa 3a parryHapcKe HayKe rpoo. Ap Mupocnar hupuh u npos' ap flpelpar

CranuunPosrh.
Ca.{enaprMaHa 3a MareMarur<y upoS. 4p Murana JosaHosrh u npoS. 1p He6ojrua

[IaHurah.

3auucurar Korr,'acnje o cnpoBeAeHeHOM rJraca*y sa r.rs6op ruraHoBa casera fIM@-a y Huruy,

poj: 3 1612-02 ot28.3.2018. roAnne, cacraBHl4 je 4eo oBe oAIIyKe.

-Taqna L4.

-HH Behe fIM@-a y Hnury AoHerro je oaryry o AaBaIby carrlacHocTn AP A.rrencaugpy

Hacruhy, BaHpeAHoru upooecopy na ,(euapTMaHy 3a MareMaTI{Ky Aa Moxe yqecTBoBarI'I

Ha Hayr{Hoj rouQepenqnjn ,oa ,r*rnovt: ,,Algebra and analysis with Application", rcoja he

y nepuoAy oA 01.7.2018. roAuHe Ao a4.7.2018. roAI{He 6uru oApxaHa y oxpragy',

peuy6nura MareAoHVja,Kao r Aa Moxe KoHKyp,rcarlr KoA MunucrapcrBa rlpocBere, HayKe

u rexHoJrorrrKor pa:eoja 3a 4o6rajarre cpeAcraBa 3a yreurhe Ha uouenyroj nay*roj

rou$ePenqujr.

-HH Behe fIM@-a y Huury AoHerro je oAnyry o AaBarby carJlacHocru AP Muogpary

Roplenuhy, 4oqeury ua ,{euaprMaHy 3a MareMaTuKy Aa Moxe yqecrBoBaTkr Ha nayryroj

xon$epeuqujr4 noA Has,rnou: ,,Algebra and analysis with Application", roja he y nepl4oAy

oA 01.7.2018. roAr4He Ao 04.7.20t8. IoAIIHe 6uru oApxaHa y oxpl'r4y' Pery6nnra

Mare4onuja, Kao V Aa Moxe KoHKyp,'Icarll KoA Mlauuctapcrea flpocBere, HayKe kI
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rexHoJrorrrKor pa3Boja 3a 4o6aja*e cpeAcraBa 3a yueurhe Ha rorueuyroj uay*roj

rcouQepeulq aJLI.

-HH Behe IIMO-a y Huuly AoHerro je oAnyry o AaBarLy carnacHocrra AP Mapuju

Idnerrconuh, AoqeHTy Ha ,,{euaprrvraHy 3a MaTeMaTI'IKy [a Moxe fIecTBoBaTu Ha

ronsepen \vj1 noA Ha3I{BoM: ,,International Conference on computational and

Mathematical Methods in Science and Egineering" y repuoAy ol' 05.7.2018. roluHe Ao

16j.2018. IoAI{He roja ce oApxaBa y Poru, Kagns, l[nanuja, Kao kI Aa Moxe

KoHKypr4carr4 KoA MunucrapcrBa npocBere, HayKe u rexHoJloluKor pasnoja aa 4o6rajarre

cpeAcraBa sa yreurhe Ha lloMenyroj ronQeperrl\uJtt'

-HH Behe fIM@-a y Huruy AoHeno je ogryxy o AaBarby carrlacHocla AP fparauu

Ifnerrconuh Il.uuh, peAoBHOM uposecopy na ,{euaprMally 3A MareMarI'IKy na Moxe

yqecrBoBarv Ha r<onQepeu1i.lrjv roA Hasr{aou: ,,Matrix inequalities and matrix equations"

(MIME 2018) y nepr4oAy oA 22.5.2018. ro.{une xo 12.6.2018. roAuue Y paav Iocere

Shanghai ynunep:urera Kao u Aa Moxe KoHKypr4carH KoA MunucrapcrBa rlpocBere, HayKe

Ir rexHoJrorrrKor pasroja za golujarre cpeAc raBa 3ayueruhe Ha roMeHyroj xonSepenquju'

-HH Behe fIM@-a y Hrury AoHerro je oAlylcy o AaBaIsy carrlacHocru AP Ilpegpary

Cranumuponuhy, peAoBHoM upoSecopy Ha,{euaprrraauy 3a paqyHapcKe HayKe Aa Moxe

yqecrBoBaTvt Ha HayrrHoM CKyny roA H€t3l{nou: ,,sIAM ALA18" roja he ce oApxarl4 y

Xonr Konry rlp Krana y repuoAy oa 04.5.2019. roAprHe uo 08.5.2018. roruaue Kao ,r Aa

MOXe KOHKypr.,rcaT[ KOA MrauucrapcTBa IIpocBeTe' HayKe v rexHoJIo[IKOI pa3BOja sa

4o6uj arre cpeAcraBa :a yreruhe Ha rroMeuyroj rconsepeuqllj u.

-HH Behe IIMO-a y Hnruy AoHerro je oalYrY o AaBarsy canracHocrl4 Ap Ilpeapary

Cranurrluponuhy, peAoBHoM upooecopy Ha .{euaprrraaHy 3a parlyHapcKe HayKe Aa Moxe

yrrecrBoB arv Ha HayrrHoM cKyry rroA Ha3rrBoM: ,,ICAzuC 2018 (the 1tt 'International

Conference on Advanced Robotics and Intelligent Control)" roja he ce oApxaru y IJrauy

curujyrlP Knna, y nepEoAy oA 13.10.2018. roAune lo 16.10.2018. roAuue Kao u Aa

MOx(e KOHKypr{caTr4 KO,{ MUUUCrapcTBa [pocBeTe' HayKe v TexHoJIo[IKOf pa3Boja aa

4o6rajalLe cpeAcraBa aa yueruhe Ha rroMelryroj rousepeulll4ju.

-HH Behe flMo-a y Hnury AoHeJro je oAnyrcy o AaBarLy cafrlacHoclT AP Maprcy

flerrcosuhy, pe4oenornr nposecopy ua flenaprMaHy 3a MareMaruKy Aa Moxe yqecrBoBarl4

Ha HayqHoM cKyry roA Ha3r4BoM: ,,SIAM ALA18" r<oju he ce oApxaru y Xonr Konry FIP
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Iftina y nepr{oAy ot 04.5.2018. roaraHe Ao 08.5.2018. roAune Kao kI

KoHKypI/tcaTI{ KoA MunucrapgTBa IIpocBeTe, HayKe I{ TexHoJIoIxKor pa:noja

cpeAcraBa 3a yqeuhe na uouenyroj roH+epen\vriv'

Taqra 15.

Aa Moxte

sa 4o6ujarre

Hraruy AoHeno je oAiryxy o ycnajaBy ?I3MeHa aKpeAuroBaHor

,{euaprrvrauy 3a MareMarl{Ky, 6poj: 01-1110 oA 2l'3'2018'
-HH Behe fIM@-a Y

cryAfljcr<or rporpaMa Ha

foAI4He.

Ta.rKa 16.

-HH Behe IIM@-a y Huruy AoHeno je ogryry o yrnplueaEy flpe4rlora oAnyKe Aa ce

Ha ,{enaprr'taHy 3a reorpa$njy IIM@-a y Hraury arpe,4uryje HoBI4 MoAyn y oKBI4py

no croj eher cryAllj cKor tlp orpaMa Macrep -rypla3Morlor.

HagrnB HOBOI MOAyJIa HA MacTep aKaAeMCKI4M CryAujarrla 3oBe ce MacTep-

Typlr3MoJrof-MeHauep y KyJITypHoM TyprlsMy'

Taqrca 17.

-FIH Behe fIM@-a y Huruy AoHeJro je ognyxy o ycnajamy ll3MeHa aHfaxoBarLa

capaAHr4K a Ha,{euapruaHy 3a xervrujy 6poj: 01-1104 ol2l.3'2018' roAuse'

-HH Behe fIM@-a y Hraruy AoHeno je oAlyxy o ycnajaby ?I3MeHa aHfaxoBar5a Ha

MacTep aKaAeMcKraN,r cry4rajarvra ,{euapTMaHa sa 6uolorujy r'r er<olorujy y lllKoncroj

201712018. roAunn 6poj: 01-1158 ot23320t8' ..

-HH Behe IIM@-a y Hraruy AoHeno je o4lyxy o ycnajaEy I'I3MeHa aHfaxoBarLa Ha

HacraBHr{ Kav caparH,rKa Ha fleuaprMaHy sa eusurcy y rxKoncKoi z0l7lz0l8. roAunu 6poj:

01-1140 oa22.3.2018.

-HH Behe fIM@-a y Hrauy ,qoHerro je o4nyry o ycnajaby lI3MeHa aHfaxoBalba Ha

,[enaprvr aHy 3aQururcy 6poj: 01-1139 oa22'3'2018'



Taqxa 18.

-FIH Behe fIM@-a y Huury AoHeno je oanyxy o yrnplranaEy IIpe4JIora l4aneurraja o

rrocrroBarby u 3anprrrHof paqyHa flprapogno-MareMarrqKof Qar<yrrera y Huury sa 2017 '

fo.ul4Hy.

yrnplenra flpe4nor 6uhe AocraBJben canery Ha AAJbw llocrynaK.

Ta'rKa 19.

-HH Behe fIM@-a y Huruy AoHerIo je ogryxy o ycnajarry AoryHa flpanulHl4Ka o

rIpeAMerI,rMa rIcLIxoJIoIuKo, rreAaroluKl{x I,I MeroAI,IrIKI,Ix AI.IcIIIIIJII4Ha I'I o urxoncr<oj [paKcl4

na ,{euaprMaHy sa 6raonorujy I{ eKonot jy flp'poAHo-MareMarl4llKor Sarcynrera y Huury'

Taqrca 20.

PasHo.

3anncnurc BogrrJra:

a-) f\----\ \ \r

.-i '\Lt -^r-
Cuexana huPuh, AIaIIJI. [PaBHI4K

ABHO-HA}-I{HO BEhE

po0. ln klsau.Man'Ies

tjA
a'

ic:\,1qg

ffiu\W

ffiffi
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,Irfl lj 0[ I u . f,i,t T I i,t.l r i.i ri H i'i [rA K yjl T t T . ti il Lt]

Ha ocxoay qnaHa 57. ctaa 12. n L{raHa 63. 3arcoxa o BhcoKoM o6pa3oBaFby
(,,cnyxeur macHilK Peny6nure cp6rje" 6poj 88/2au) u qnaHa 17. craa 1. raqrca
8) craryra YHreep3r4Tera y Hruy (,,[-racnur Yxuaeparrera y HhuJy" 6poj 8/L7),
Caeer YHraepsrrera y Hrr.uy Ha ceAHHl44 o4pxaHoj 04.04.2018. roArane 4oueo je
cne4ehy

oAnyKy
O OflrlaraHry AaBalba CaTTIaCHOCTH Ha

crarrr l-lprpo4ro-MareMarrqKor $arynrera yxreep3ylrera y Hrury

9nas 1.
OAlaxe ce AaBaFbe carfiacHocrv Ha Craryr llprapo4Ho-MareMarhqKor

Qarcynrera Yuraeparrera y Hrauy 6poj 6poj 227/z-01 oqt7.3.2018. ro4rane

gnan 2.
l-lorpe6Ho je aa [1pmpo4no-MareMarhLrKh $axynrer y Hrury n3MeHV vnn

AonyHh Craryr 6poj 227/Z-Qt oA7.3.2018. rolqhHe, r ro:
- LlflaH 62. crae 1. taqrca 4) Craryra ycarnacnrv ca qllaHoM 57. crae 2. rcojn

perynhrue noKperaFbe nocrynKa aa ra6op AeKaHa,
- Y L{naHy 85. npoMeHhrl4 14 npvfiaroAnrv HaAnexHocn4 AercaHcrcor

ronerujylaa Kao caBeroAaBHor rera AeKaHa,
- y qnaHy 86. craeoee 3. n 4. ycarnacnrv ca L{raHoM 66. 3aroHa o BHcoKoM

o6pasoearuy,
- y qnaHy 87. u3acraBvTn peL{ ,,Mart4HaH" t4 ycarnacrTh ca 3arcoHou o

Br4coKoM o6pasoaaruy,
- y qflaHy 104. crae 3.5pwcarw,
- Ll.naH 126. 6pncaru v perynrcarr y cKnaAy ca qnaHou 37. crae 3. 3arcona o

B14coKoM o6pasoaaruy,
- qfiaH t29. 6pncarr jep je y cynporHocn4 ca qraHoM 2. ctae 2. llpaennHmKa

o nocTynKy cTHuaFba 3BaFba v 3acHhBal.ba paAHor oAHoca HacTaBHnKa
Yureepsurera y Hrau.ry (,,|-nacHrrc Ynmeepsurera y Hilrry" 6poj 2/20L8), ''

- qraH 131. crae 1. ycua4nrv ca qJraHoM 84. crae 1. 3axoHa o BhcoKoM
o6paaoearuy,

- oA LlnaHa L37. 141.1pucarn h ycKna4rrv ca qfiaHoM 167. Craryra
Yuraepamrera y Hvtwy,

- qflaH 146, craB 1. yc<na4nrv ca HaArexHocrilMa crpyqHhx opraHa
Sarcyrrera ont4caHrlx y ttnaHy 59. Craryra Yunaep3ilrera y Hnwy,

- qflaH 154. ycarnacurtt ca t-{naHoM 186. n 787. Craryra Yuraepaurera y
Huu-ry,

- L{flaH 155. 6prcaru,
- qraH 169. srae 2. ycarnacnrn ca qnaHoM 125. craa 5. 3arcoHa o BHcoKoM

o6paaoearuy,
- qflaH L72. ycarnacv-nt ca LtflaHoM L27. 3aroHa o Bucorcou o6paaoBaruy,
- qraH L96.6pucatn.

Tf-: .- --1-l _.'.. ..-.0,, , 1... ,1.r:,



Hnan 3.
HarcoH ycarnauaBaFba TeKcTa craryra ca HaBeAeHhM nphMe46aua Caeera

yHreeparTeTa y Hruly, caeer Yxreepsrrera oArlyqneahe o craryry fipnpoAHo-

MareMarnqrcor QarcYnrera Y HruY'

t{nan 4.
oeyognyKyAofiaBwvtllpltipoAHo-MaTeMaTuqKoMQarcynreryYureepanTeTay

Hmuly, npaanoj'cnyx6r v apxviBt YHreepsnrera y Hnuy'

cY 6poj : 1/oo-o2- oo4 I L8--0-l-l-
Y HruY, O4.O4.2O18. ronrne

KA CABETA
A y H141Xv

4'l--5---
Tpajrcoarh
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На основу члана 56. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), 

чланова 217. и 218. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 

8/2017), и Одлуке Савета Универзитета у Нишу о одлагању давања сагласности на Статут 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу СУ број: 1/00-02-004/18-014 од 

04.04.2018. године, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној дана 

25.04.2018. године, утврдило је предлог 

 

С Т А Т У Т А  

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ  

1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

1.1 Назив, седиште и обележјa Факултета 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се организација Природно-математичког факултета у Нишу 

(у даљем тексту: Факултет), делатност, управљање, начин финансирања, као и друга 

питања од непосредног значаја за наставни, научни и стручни рад запослених, као и 

студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон). 

 

Члан 2.  

Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу са својством 

правног лица која остварује академске студијске програме и развија научно-истраживачки 

и стручни рад у области природно-математичких наука као и њихових интердиси-

плинарних наука.  

Факултет обавља и друге послове који су у функцији делатности Факултета у 

складу са Законом и овим Статутом. 

 

Члан 3. 

Оснивач Факултета је Република Србија. 

Факултет је основан Законом о оснивању Природно-математичког факултета у 

Нишу („Сл. гласник РС“, бр. 40/99). 

Факултет послује средствима у државној својини. 

Факултет у правном промету наступа под називом „УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ“. 

Акроним Факултета је УНПМФ. 
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У пословној и наставно-научној коресподенцији може се користити и назив 

Факултета на енглеском језику: “University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics”. 

У међународној коресподенцији може се користити и акроним UNFSM. 

Седиште Факултета је у Нишу, улица Вишеградска 33.  

Факултет има текући рачун код Управе за трезор бр. 840-1789660-98. 

 

Члан 4. 

Факултет обавља делатност у свом седишту и у ул. Ћирила и Методија 2, Ниш. 

Факултет може обављати делатност и ван седишта, односно изводити студијски 

програм на даљину, у складу са дозволом за рад.  

На Факултету није дозвољено политичко, страначко и верско организовање и 

деловање. 

Простор Факултета је неповредив у складу са Законом. 

 

Члан 5. 

Дан Факултета је 20. септембар, када је Факултет основан Одлуком Владе 

Републике Србије. 

 
Члан 6. 

Факултет има своја обележја, и то: штамбиљ, заставу, грб и печат.  

Штамбиљ Факултета је правоугаоног облика са текстом: 

 

Република Србија 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет у Нишу 

Број:__________ 

Датум: ________ 

Ниш 

 

Застава Факултета је плаве боје са грбом Факултета у средини округлог облика са 

текстом: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У 

НИШУ и скраћени назив УНПМФ. 

Печат Факултета је округлог облика и садржи текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА; 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ; ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ“. 

У дну печата исписује се седиште „НИШ“. 

У средини печата је грб Републике Србије. 

Пречник печата износи 32 милиметра. 

Факултет може имати више примерака печата који морају бити истоветни по 

садржини печата из претходног става. Њихова величина је 25 милиметара и морају бити 

обележени редним бројем, римском цифром која се ставља између грба и седишта 

Факултета.   

Печати су на српском језику, исписани ћириличним писмом. 
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Печатом са већим пречником потврђује се аутентичност јавних исправа које издаје 

Факултет. 

Одлуку о броју печата и начину употребе доноси декан Факултета. 

За употребу и чување печата Факултета одговоран је секретар Факултета. 

Печат чува радник Секретаријата Факултета кога решењем одреди секретар 

Факултета. 

1.2 Заступање Факултета  

Члан 7. 

Факултет представља и заступа декан Факултета без ограничења.  

По овлашћењу декана, Факултет могу заступати продекани и секретар Факултета. 

Декан може дати лицима из става 2. овог члана овлашћење за располагање 

новчаним средствима. 

У случају спречености декана, Факултет заступа и представља продекан кога 

овласти декан. Овлашћење се даје у писаној форми. 

 

Члан 8. 

Факултет за своје обавезе одговара свим средствима којима располаже (потпуна 

одговорност). 

 

Члан 9. 

Јавне исправе, уговоре, новчана документа и друга акта потписује декан Факултета.  

Продекани Факултета могу потписивати акта из области за које су именовани, по 

овлашћењу декана. 

Акта из става 1. овог члана може, по овлашћењу декана, потписивати секретар 

Факултета.  

За потписивање диплома не може се дати овлашћење. 

2 ДЕЛАТНОСТ  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  ФАКУЛТЕТА 

2.1 Делатност Факултета 

Члан 10. 

Факултет је образовна и научна установа чија је основна делатност утврђена 

Законом.  
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Члан 11. 

Основна делатност Факултета је:  

- 85.42 – високо образовање; 

- 85.59 – остало образовање; 

- 72.19 – истраживањe и развој у осталим природним и техничко- 

 технолошким наукама; 

- 72.11 – истраживање и експериментални развој у биотехнологији; 

 

Остале делатности Факултета су: 

- 03.22 – слатководне аква културе; 

- 21.10 – производња основних фармацеутских производа; 

- 26.51 – производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената 

 и апарата; 

- 26.70 – производња оптичких инструмената; 

- 47.61 – трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

- 47.62 – трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у спец- 

 ијализованим продавницама; 

- 47.91 – трговина на мало посредством поште или преко интернета; 

- 58.11 – издавање књига; 

- 58.14 – издавање часописа и периодичних издања; 

- 58.19 – остала издавачка делатност; 

- 58.29 – издавање осталих софтвера; 

- 62.01 – рачунарско програмирање; 

- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије; 

- 62.03 – управљање рачунарском опремом; 

- 62.09 – остале услуге информационе технологије; 

- 63.11 – обрада података, хостинг и слично; 

- 63.12 – веб портали; 

- 68.20 – изнајмљивање властитих некретнина или изнајмљивање некретнина 

 и управљање њима; 

- 71.20 – техничко испитивање и анализе; 

- 73.10 – помоћна научно-истраживачка делатност: научна документација, 

 стандардизација, метрологија, патентна документација и слично у 

 области хемијских наука, консултативне услуге и развојни елаборат; 

- 73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

- 74.90 – остале стручне научне и техничке делатности; 

- 79.11 – делатност путничких агенција; 

- 79.12 – делатност тур-оператора; 

- 82.30 – организовање састанака и сајмова; 

- 85.60 – помоћне образовне делатности; 

- 91.01 – делатности библиотека и архива; 

- 91.02 – делатност музеја, галерија и збирки;  

- 91.04 – делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних 

 вредности. 
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Факултет поред основне делатности може обављати и споредне делатности под 

условима одређеним законом. 

2.2 Организација Факултета 

Члан 12. 

 

Факултет своје делатности из члана 11. овог Статута остварује преко организ-

ационих јединица: 

 

а) за наставу и науку: 

- департмани; 

- Центар за научне и стручне послове у природно-математичким наукама; 

- Центар за професионално усавршавање; 

- Информациони центар; 

- Студијска група за уже научне области ван департмана. 

 

У саставу департмана постоје: 

- катедре; 

- лабораторије; 

 

б) службе за наставу и науку: 

- Рачунарски центар; 

- Издавачка јединица; 

- Библиотека; 

 

в) Секретаријат Факултета: 

- Служба за опште и правне послове; 

- Служба за материјално-финансијско пословање и јавне набавке; 

- Служба за наставу и студентска питања; 

- Служба за техничке послове и обезбеђење зграде. 

 

Члан 13. 

Организационе јединице из члана 12. немају својства правног лица. 
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2.2.1 Департман 

Члан 14. 

Департман је образовна, научна и стручна организациона јединица у саставу 

Факултета преко које се реализују студијски програми и научна истраживања из 

одговарајуће научне области. 

У оквиру департмана могу се остваривати и друге делатности у складу са чланом 

11. овог Статута, уколико нису у надлежности других органа Факултета. 

 

Члан 15. 

Департман чине наставници и сарадници изабрани за уже научне области у оквиру 

научних области за које је департман основан. 

На Факултету постоје следећи департмани: 

1. Департман за биологију и екологију; 

2. Департман за географију. 

3. Департман за математику; 

4. Департман за рачунарске науке; 

5. Департман за физику; 

6. Департман за хемију. 

 

Члан 16. 

Департмани разматрају и решавају питања остваривања свих облика студија које 

постоје на Факултету. 

У оквиру департмана могу се оснивати катедре. 

 

Члан 17. 

Департманом руководи управник кога из реда наставника департмана именује 

декан Факултета на период од три године, на предлог Већа департмана. 

Уколико Веће департмана не утврди предлог управника департмана до истека 

мандата тренутног управника, декан може именовати управника департмана без утвр-

ђеног предлога Већа департмана. 

Декан може разрешити управника департмана без предлога Већа департмана, уз 

писано образложење Већу департмана и разрешеном управнику департмана. 

Управнику департмана у раду помаже секретар департмана, кога из реда наставника 

или сарадника именује управник на период од једне школске године.  

2.2.2 Kатедра 

Члан 18. 

Катедра је организациона јединица у оквиру департмана преко које се реализује део 

студијских програма и научних истраживања из одговарајућих ужих научних области. 
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У оквиру катедре могу се остваривати и друге делатности у складу са чланом 11. 

овог Статута, уколико нису у надлежности других органа Факултета. 

Катедра се може основати ако на истој има најмање 3 наставника из одговарајућих 

ужих научних области.  

Катедру чине наставници и сарадници из одговарајућих ужих научних области. 

Наставник или сарадник може бити члан само једне катедре. 

 

Члан 19. 

Катедре департмана су: 

 

Департман за БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ: 

1. Катедра за ботанику; 

2. Катедра за екологију и заштиту животне средине; 

3. Катедра за експерименталну биологију и биотехнологију;  

4. Катедра за зоологију. 

 

Департман за ГЕОГРАФИЈУ: 

1. Катедра за друштвену географију; 

2. Катедра за картографију и географске информационе системе; 

3. Катедра за просторно планирање 

4. Катедра за регионалну географију; 

5. Катедра за физичку географију. 

 

Департман за МАТЕМАТИКУ; 

 

Департман за РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ; 

 

Департман за ФИЗИКУ: 

1. Катедра за експерименталну и примењену физику; 

2. Катедра за теоријску физику и примене. 

 

Департман за ХЕМИЈУ: 

1. Катедра за аналитичку и физичку хемију; 

2. Катедра за општу и неорганску хемију; 

3. Катедра за органску хемију и биохемију; 

4. Катедра за примењену хемију и хемију животне средине. 

 

Члан 20. 

Катедром руководи шеф катедре кога из реда чланова Већа катедре именује декан 

Факултета на основу предлога Већа катедре. Мандат шефа катедре траје три године. 

Уколико Веће катедре не утврди предлог за шефа катедре до истека мандата 

тренутног шефа, декан може именовати шефа катедре на основу предлога Већа 

департмана. 
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Уколико ни Веће департмана не утврди предлог за шефа катедре до истека мандата 

тренутног шефа, декан именује шефа катедре. 

Декан може разрешити шефа катедре без предлога Већа катедре, односно Већа 

департмана уз писано образложење. 

2.2.3 Лабораторије  

Члан 21. 

У саставу департмана организују се лабораторије као организационе јединице за 

обављање експерименталних истраживања и студентских вежби, предвиђених студијским 

програмима. 

Радом лабораторија за реализацију студијских програма на департману руководи 

шеф лабораторија кога именује декан на период од три године, на предлог Већа 

департмана.  

Декан може разрешити шефа лабораторија без предлога Већа департмана, уз писано 

образложење Већу департмана и разрешеном шефу лабораторија. 

  

Члан 22. 

Наставно-научно веће посебним актом утврђује називе и број лабораторија по 

департманима. 

2.2.4 Центар за научне и стручне послове у природно-математичким наукама  

Члан 23. 

Центар за научне и стручне послове у природно-математичким наукама је 

организациона јединица преко које се остварују додатни научни и стручни послови и 

услуге. 

У циљу обављања делатности из става 1. овог члана, на Факултету постоје одељења, 

и то: 

 

У области биологије и екологије: 

- Одељење за биолошка истраживања; 

- Одељење за екологију и заштиту животне средине; 

 

У области географије: 

- Одељење за географију; 

 

У области математике: 

- Одељење за математику и примене; 

- Одељење за примењену математику; 

 

У области рачунарских наука:  
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- Одељење за рачунарске науке; 

  

У области физике: 

- Одељење за експерименталну и примењену физику; 

- Одељење за теоријску физику и примене; 

 

У области хемије: 

- Одељење за хемију; 

 

Центру за научне и стручне послове у природно-математичким наукама припадају 

и: 

- Канцеларија SEENET-MTP мреже; 

- Одељење Ботаничка башта; 

- Одељење Природњачке збирке; 

- Одељење за информационе технологије. 

 

Одељењу у одговарајућој научној области припадају наставници, сарадници и 

истраживачи, према одлуци одговарајућег већа департмана. Одељење може да обавља 

научне и стручне послове, као и послове експертизе. 

Канцеларију SEENET-MTP мреже чине наставници, сарадници и истраживачи 

ангажовани на пројектима међународне сарадње Мреже математичке и теоријске физике 

за Југоисточну Европу (Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical 

Physics – SEENET-MTP). 

 Одељење Ботаничка башта и Одељење Природњачке збирке чине наставници, 

сарадници и истраживачи, према одлуци Већа Департмана за биологију и екологију.   

Одељење за информационе технологије чине наставници, сарадници и истражи-

вачи, према одлуци Већа Департмана за рачунарске науке. 

Савет Факултета може оснивати и друга одељења, на предлог Наставно-научног 

већа. 

 

Члан 24. 

Научни и стручни послови се остварују кроз повезаност основних, примењених и 

развојних истраживања и оспособљавањем кадра за научно-истраживачки рад. 

 

Члан 25. 

Рад одељења и Канцеларије финансира се из средстава пројеката чија се реал-

изација обавља преко одговарајућих одељења и Канцеларије, према одлуци руководиоца 

пројекта, односно шефа Канцеларије, односно из средстава по основу обављених научних 

и стручних послова, према одлуци руководиоца посла. 

Факултет води финансије Центра, сваког одељења и Канцеларије на посебним 

картицама. 
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Члан 26. 

Центром за научне и стручне послове у природно-математичким наукама руководи 

управник Центра кога именује декан на период од три године. Управник Центра једном 

годишње подноси члановима Центра и декану извештај о пословању. Овај Извештај је 

саставни део годишњег Ивештаја о раду  Факултета. 

Одељењем руководи шеф одељења кога именује декан на период од три године. 

Шеф одељења једном годишње подноси управнику Центра, члановима одељења и декану 

извештај о пословању. Овај Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  

Факултета. 

Канцеларијом руководи шеф Канцеларије кога именује декан на предлог 

Репрезентативног комитета SEENET-MTP мреже, на период од три године. Шеф 

канцеларије једном годишње подноси члановима Канцеларије, управнику Центра и 

декану извештај о пословању. Овај Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  

Факултета. 

 

Члан 27. 

Ближе одредбе организације и рада Центра регулишу се посебним правилником 

који доноси Наставно-научно веће Факултета.  

2.2.5 Центар за професионално усавршавање  

Члан 28.  

Центром за професионално усавршавање руководи управник Центра кога именује 

декан на период од три године. 

Центар за професионално усавршавање чине сви наставници, сарадници и 

истраживачи на Факултету, који раде на стручним пословима реализације наставе.  

Центар се финансира из средстава обављених послова за које је надлежан. 

Управник Центра једном годишње подноси члановима Центра и декану извештај о 

пословању. Овај Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  Факултета. 

Центар за професионално усавршавање обавља следеће делатности:  

- развија, дефинише и спроводи обуку, курсеве и модуле и издаје сертификате 

односно уверења о завршеној обуци полазника;  

- организује   семинаре   и   конференције посвећене промоцији активности Центра 

и привлачењу нових полазника;  

- припрема и организује радионице, курсеве и обуку за студенте и запослене на 

факултетима, Универзитету, предузећима и сл.;  

- координира сарадњу са страним универзитетима у оквиру интернационалних 

пројеката у области образовања током читавог живота;  

- организује обуку ради стицања компетенција из педагошких, психолошких и 

методичких дисциплина, према акредитованим програмима. 
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2.2.6 Информациони центар 

Члан 29.  

Информациони центар је организациона јединица за наставу и науку која брине о 

базама података од интереса за департмане и службе Факултета (подаци о студентима, 

студијским програмима, запосленима и слично). 

Декан именује шефа Информационог центра из реда наставника или сарадника са 

Департмана за рачунарске науке на период од три године. 

Шеф Информационог центра једном годишње подноси декану Извештај о раду. 

Овај Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  Факултета. 

2.2.7 Студијска група за уже научне области ван департмана 

Члан 30.  

Студијску групу за уже научне области ван департмана чине наставници и 

сарадници бирани за уже научне области ван департмана, које су дефинисане које су 

дефинисане одговарајућим правилником Универзитета у Нишу. 

Декан је руководилац ове Студијске групе. 

2.2.8 Рачунарски центар  

Члан 31. 

Рачунарски центар Факултета организује се за стручну подршку у обављању 

наставне и научне делатности, као и за обављање стручне подршке пословима 

организационих јединица Факултета и за пружање услуга трећим лицима. 

 

Члан 32. 

Рачунарски центар се стара о функционисању хардвера, софтвера и рачунарске 

мреже у рачунарским учионицама, рачунарским лабораторијама, рачунарима који се 

налазе на департманима и у ваннаставним службама, као и о одржавању веб сајта 

Факултета. 

 

Члан 33. 

Декан именује шефа Рачунарског центра на период од три године.  

Шеф Рачунарског центра једном годишње подноси декану Извештај о раду. Овај 

Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  Факултета. 
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2.2.9 Издавачка јединица 

Члан 34. 

Издавачка јединица се организује за обављање издавачке делатности Факултета, 

као и за пружање услуга трећим лицима. 

У оквиру своје делатности Факултет издаје следеће публикације: уџбенике, 

помоћне уџбенике, монографије, зборнике, научне и стручне часописе, као и друге 

публикације. 

Издавачком јединицом руководи декан. 

 

Члан 35. 

Ближе одредбе о организацији и раду издавачке јединице регулишу се Правил-

ником о издавачкој делатности који доноси Наставно-научно веће Факултета. 

2.2.10 Библиотека  

Члан 36. 

Библиотека је организациона јединица у оквиру Факултета за стручну подршку у 

наставном, научном и стручном раду. 

Библиотека се стара о набавци, чувању и издавању књига, научних и стручних 

часописа и других публикација. 

Библиотеком руководи шеф библиотеке кога именује декан на период од три 

године. 

Шеф Библиотеке једном годишње подноси декану извештај о пословању. Овај 

Извештај је саставни део годишњег Ивештаја о раду  Факултета. 

 

Члан 37. 

У библиотеци се чувају докторске дисертације, магистарске тезе, специјалистички, 

дипломски, мастер и завршни радови одбрањени на Факултету. 

2.2.11 Секретаријат Факултета 

Члан 38. 

Управно-правне, финансијско-материјалне, административне, техничке, као и 

опште послове у циљу обезбеђења обављања делатности Факултета, обавља Секретаријат 

Факултета на основу законских прописа и општих аката Факултета. 

 

Члан 39. 

Пословима и радом Секретаријата као организационом јединицом Факултета 

руководи секретар. Секретар, поред услова прописаних законом, је дипломирани правник 
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VII-1 или мастер правник, са најмање три године радног искуства, положеним 

правосудним испитом и познавањем проблематике високог образовања.  

Секретар Факултета заснива радни однос на начин утврђен Законом о раду и 

Правилником о систематизацији радних места на Факултету. 

Секретар Факултета је лице са посебним овлашћењем и одговорностима. 

Секретара Факултета именује  и разрешава декан Факултета у складу са законом. 

 

Члан 40. 

Секретар Факултета обавља послове по налогу и овлашћењу декана Факултета као 

и послове које су прописани Правилником о систематизацији радних места на Факултету.  

 

Члан 41. 

Радом служби Факултета руководе шефови које бира или именује декан Факултета.  

 

Члан 42. 

Послови и радни задаци запослених у службама Секретаријата утврђују се Правил-

ником о систематизацији радних места на Факултету.  

 

Члан 43. 

Службе у саставу Секретаријата Факултета обављају: административне послове, 

управно-правне послове, кадровско-персоналне послове, књиговодствено-финансијске 

послове, послове јавних набавки, послове у вези са избором наставника, сарадника, 

истраживача и ненаставних радника, послове у вези са основним, специјалистичким, 

магистарским, мастер и докторским студијама, послове обраде и припреме материјала за 

органе управљања и стручне органе, послове пријема и отпремања поште, архивске 

послове, опште послове, дактилографске послове, послове који обухватају одржавање и 

чување просторија, и друге послове предвиђене овим Статутом и општим актима 

Факултета. 

 

Члан 44. 

Факултет може по потреби оснивати нове и укидати постојеће службе уколико то 

захтева боља и економичнија организација рада Факултета. 

Одлуку о овоме доноси Савет Факултета на предлог декана Факултета. 

3 ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 45. 

Органи Факултета су: 

1. Орган управљања; 
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2. Орган пословођења; 

3. Стручни органи; 

4. Студентски парламент. 

3.1 Орган управљања 

Члан 46. 

Орган управљања Факултета је Савет.  

 

Члан 47. 

Број чланова Савета Факултета јесте 27, од тога је 15 представника Факултета, 4 

представника студената и 8 представника оснивача.  

Представнике Факултета за чланове Савета бира Наставно-научно веће тајним 

гласањем, на предлог већа департмана и запослених у Секретаријату, службама за наставу 

и науку и лабораторијама. 

Из реда запослених у настави бира се 12 чланова Савета. Сваки департман 

Факултета утврђује тајним гласањем предлог за 2 члана Савета Факултета.  

Запослени у Секретаријату, службама за наставу и науку и лабораторијама имају 3 

члана у Савету. 

Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високошколске 

установе. 

Декан и продекани Факултета не могу бити чланови Савета Факултета. 

 

Члан 48. 

Кандидат за члана Савета је изабран ако добије више од половине гласова од 

укупног броја чланова Наставно-научног већа. 

Влада Републике Србије именује представнике оснивача за чланове Савета. 

Члан Савета Факултета кога именује Влада Републике Србије не може бити лице 

запослено на Факултету. 

Студентски парламент Факултета бира представнике у Савету Факултета на начин 

утврђен Статутом Студентског парламента.  

Запослени у Секретаријату, службама за наставу и науку и лабораторијама утврђују 

предлог представника за Савет Факултета тајним гласањем на састанку запослених који 

заказује и којим председава секретар Факултета. Предлог одлуке се доноси већином 

гласова од укупног броја запослених који имају право да одлучују. 

 

Члан 49. 

Конститутивну седницу Савета заказује и њоме, до избора председника, председава 

најстарији члан Савета. 

На конститутивној седници врши се верификација мандата изабраних чланова 

Савета и бира се председник и заменик председника. 
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Председник Савета бира се из реда наставника Факултета. 

Мандат чланова Савета Факултета траје четири године и то почев од верификације  

мандата, а мандат чланова Савета представника студената траје једну годину, такође 

почев од верификације мандата. 

 

Члан 50. 

Пословником о раду Савета уређује се сазивање седница, начин рада и друга питања 

од значаја за рад Савета. 

 

Члан 51. 

Савет Факултета може образовати сталне и привремене комисије, као и радна тела 

из делокруга надлежности Савета.  

Чланови комисија и других радних тела могу бити, поред чланова Савета, и други 

запослени на Факултету. Састав, надлежност комисија и других радних тела утврђује се 

одлуком Савета Факултета. 

 

Члан 52. 

Савет Факултета:  

- доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа; 

- бира и разрешава дужности декана Факултета тајним гласањем; 

- одлучује по жалби против првостепених одлука декана; жалба Савету се може 

поднети у року од 8 дана од дана доношења одлуке; 

- доноси финансијски план и план јавних набавки на предлог Наставно-научног 

већа Факултета; 

- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног 

већа; 

- усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Наставно-научног 

већа; 

- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 

- даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 

- доноси одлуку о висини школарине и осталих накнада на предлог Наставно-

научног већа; 

- подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једанпут годишње; 

- доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под 

условом да на Универзитету није донет одговарајући правилник; 

- разматра и одлучује о жалбама кандидата на одлуку декана приликом уписа 

кандидата на студије; 

- врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета; 

- бира и разрешава председника и заменика председника Савета; 

- доноси одлуку о образовању организационих јединица, на предлог Наставно-

научног већа; 

- доноси нормативна акта у складу са законом и овим Статутом; 
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- обавља друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим 

Статутом. 

О питањима из става 1. овог члана, изузев алинеје 2, Савет Факултета одлучује 

јавним гласањем већином гласова од укупног броја чланова Савета. По појединим 

питањима Савет може одлучити да гласање буде тајно. 

 

Члан 53. 

Члану Савета Факултета може престати мандат пре истека мандатног периода: 

- на лични захтев; 

- опозивом органа који га је именовао, односно изабрао под условом да нередовно 

обавља дужност члана Савета Факултета; 

- наступањем околности које онемогућавају чланство у Савету (престанак радног 

односа на Факултету, престанак својства студента Факултета, избор за члана 

органа управљања Универзитета или другог факултета, ступањем на функцију 

декана или продекана Факултета, услед смрти и непредвиђених околности - 

више силе).  

Председник Савета може да предложи опозив члана Савета органу који га је 

именовао или бирао, у случају да нередовно обавља дужност члана Савета Факултета, 

односно да неоправдано не учествује у раду више од три седнице Савета у току једне 

године свог мандата.  

Одлуку о престанку мандата члану Савета Факултета доноси орган који га је 

изабрао, односно именовао, с тим да мандат престаје даном констатовања чињенице о 

престанку мандата и то на првој наредној седници Савета.  

 

Члан 54. 

На упражњено место члана Савета Факултета коме је престао мандат пре истека 

времена на које је изабран бира се, путем допунског избора, нови члан Савета Факултета. 

Нови члан Савета Факултета бира се по истом поступку и на начин прописан за 

избор члана Савета Факултета. Мандат новог члана Савета траје до истека мандата 

претходног члана.  

Предлог за опозив члана Савета покреће Савет Факултета или орган који га је 

изабрао, односно именовао. 

3.2 Орган пословођења 

Члан 55. 

Орган пословођења Факултета је декан. 
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3.2.1 Поступак избора декана 

Члан 56. 

Декана Факултета, на предлог Наставно-научног већа, бира и разрешава Савет 

Факултета, већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Декан Факултета не може бити лице које је правоснажном пресудом осуђено за 

кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе које издаје факултет 

или примања мита у обављању послова на факултету, односно које је правоснажном 

пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже 

прекршило кодекс професионалне етике. 

Декан Факултета бира се на мандатни период од три године са могућношћу још 

једног узастопног избора. 

 

Члан 57. 

Избор декана врши се без конкурса, из реда редовних професора који су у радном 

односу са пуним радним временом на Факултету. 

Одлуку о покретању поступка за избор декана доноси Савет Факултета, најкасније 

шест месеци пре истека мандатног периода  декана.  

Одлука о покретању поступка за избор декана одређује рок за пријаву кандидата у 

трајању од 30 дана почев од дана доношења одлуке. Пријава кандидата садржи програм 

рада Факултета за мандатни период, предлог кандидата за продекане, као и потврду да 

није теже прекршио Кодекс професионалне етике и да није правоснажном пресудом 

осуђиван за кривично дело, у складу са чланом 56. овог Статута. 

Одлука о покретању поступка се истиче на огласној табли и веб сајту Факултета.  

У року од 15 дана од доношења Одлуке о покретању поступка, Савет Факултета 

доноси Одлуку о именовању чланова, заменика чланова и председника трочлане Комисије 

за спровођење поступка и надгледање тока избора декана Факултета из реда чланова 

Наставно-научног већа Факултета. У раду Комисије без права одлучивања учествује 

секретар Факултета или у одсуству секретара шеф Службе за опште и правне послове. 

Одсуство секретара или шефа Службе за опште и правне послове не одлаже рад Комисије 

и тачку дневног реда Наставно-научног већа или Савета. Комисија из овог става се стара 

о поштовању правила утврђених законом и Статутом Факултета у вези са избором декана. 

У року предвиђеном Одлуком о покретању поступка, заинтересовани кандидати 

подносе пријаву Факултету за избор на функцију декана Факултета. 

По пријему пријава кандидата за декана, Комисија утврђује да ли предложени 

кандидат или кандидати испуњавају услове за избор декана Факултета, позива 

пријављеног кандидата или кандидате за које је утврдила да испуњавају услове за избор 

да потпишу изјаву о прихватању кандидатуре.  

Комисија сачињава и доставља Извештај о пријављеним кандидатима Наставно-

научном већу и Савету Факултета. У Извештају Комисија констатује испуњеност услова 

за избор декана за сваког пријављеног кандидата појединачно. Комисија присуствује 

седницама Наставно-научног већа и Савета на којима се врши предлагање, односно избор 

декана. 
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Ако предложени кандидат после потписивања изјаве о прихватању кандидатуре 

достави Факултету писану изјаву да одустаје од исте, покренута процедура за избор 

декана се не прекида под условом да постоји бар један кандидат за избор декана са 

потписаном изјавом о прихватању кандидатуре.  

 

Члан 58. 

На седници Наставно-научног већа Факултета, на којој се утврђује предлог за избор 

декана, спроводи се процедура утврђена овим чланом. 

Седници Наставно-научног већа, на којој се утврђује предлог за избор декана, мора 

да присуствује најмање две трећине чланова Већа. 

Комисија из члана 57. овог Статута (даље: Комисија) утврђује испуњеност услова о 

присуству  потребног броја чланова Наставно-научног већа Факултета.   

Комисија се стара о законитом спровођењу поступка избора, организује техничке 

припреме за изборе, утврђује садржину изборног листића, спроводи поступак избора и 

јавно објављује резултате избора. 

Редослед кандидата на гласачком листићу одређује се по редоследу пријављивања 

кандидата за избор декана.  

Наставно-научно веће Факултета може утврдити предлог за избор само једног 

кандидата. 

Наставно-научно веће Факултета тајним гласањем утврђује предлог за избор 

декана. Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена једног од кандидата. 

Предлог кандидата за избор декана утврђује се већином гласова од укупног броја 

чланова Наставно-научног већа Факултета. 

Гласачки листић на којем је заокружен већи број кандидата, или се не може 

утврдити за кога је члан Наставно-научног већа гласао, сматра се неважећим. 

Уколико у поступку утврђивања предлога за избор декана ниједан кандидат не 

добије потребну већину, гласање се понавља, при чему се за свако наредно гласање са 

листе изоставља кандидат који је добио најмањи број гласова, све док на листи има 

кандидата. Уколико више кандидата има једнак најмањи број гласова, сви ови кандидати 

се изостављају са листе за наредно гласање. 

Ако се приликом гласања не утврди предлог, поступак се понавља у складу са 

чланом 57. овог Статута, изузев покретања поступка за избор декана. Нови рок од 30 дана 

за пријављивање кандидата тече од првог наредног дана од завршетка седнице на којој 

није донет предлог о избору декана.   

О утврђивању резултата гласања Комисија сачињава записник који је саставни део 

записника са седнице Наставно-научног већа Факултета. У прилогу записника су гласачки 

листићи у затвореној коверти, овереној печатом Факултета. Председник Комисије 

подноси усмени извештај Наставно-научном већу о резултатима гласања. 

 

Члан 59. 

 Ако је Наставно-научно веће Факултета утврдило предлог кандидата за декана, 

онда се на седници Савета Факултета, на којој се бира декан, спроводи процедура описана 

овим чланом. 
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Комисија из члана 57. овог Статута утврђује испуњеност услова о присуству  

потребног броја чланова Савета Факултета.   

Комисија се стара о законитом спровођењу поступка избора, организује техничке 

припреме за изборе, утврђује садржину изборног листића, спроводи поступак избора и 

јавно објављује резултате избора. 

Избор декана утврђује се већином гласова од укупног броја чланова Савета  

Факултета. 

Гласачки листић на којем се не може утврдити како је члан Савета гласао сматра се 

неважећим. 

Ако се не изабере декан Факултета, поступак се понавља у складу са чланом 57. 

овог Статута изузев покретања поступка за избор декана. Нови рок од 30 дана за 

пријављивање кандидата тече од првог наредног дана од завршетка седнице на којој није 

изабран декан.   

О утврђивању резултата гласања Комисија сачињава записник који је саставни део 

записника са седнице Савета. У прилогу записника су гласачки листићи у затвореној 

коверти, овереној печатом Факултета. Председник Комисије подноси усмени извештај 

Савету о резултатима гласања. 

Уколико се поступак избора новог декана не заврши до истека мандата дотадашњег 

декана, Савет Факултета именује вршиоца дужности декана у складу са чланом 62. овог 

Статута. 

3.2.2 Престанак мандата декана 

Члан 60. 

Декану Факултета може престати мандат пре истека периода: 

- на лични захтев; 

- уколико наступе разлози прописани Законом који га чине неподобним за 

обављање дужности декана; 

- уколико је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело за које је 

предвиђена казна затвора дуже од шест месеци; 

- уколико теже прекрши Кодекс професионалне етике; 

- услед смрти; 

- уколико му престане радни однос на Факултету; 

- у другим случајевима прописаним законом; 

 

У случају престанка мандата декана, Савет Факултета бира вршиоца дужности 

декана у складу са чланом 62. овог Статута. 

 

Члан 61. 

Савет Факултета може разрешити декана Факултета независно од могућности 

предвиђених чланом 60. овог Статута, на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Предлог за разрешење декана утврђује Наставно-научно веће, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова Већа. 



 
23 

 

Када се на дневном реду Наставно-научног већа налази предлог за разрешење 

декана председавање седницом преузима најстарији члан Наставно-научног већа. 

Седници Наставно-научног већа Факултета на којој се одлучује о разрешењу декана мора 

да присуствује најмање две трећине чланова Већа. 

Образложени предлог за разрешење декана Наставно–научно веће доставља 

Савету. 

Одлуку о разрешењу декана доноси Савет, тајним гласањем већином гласова од 

укупног броја чланова Савета. 

У случају разрешења декана, Савет именује вршиоца дужности декана у складу са 

чланом 62. овог Статута. 

3.2.3 Именовање вршиоца дужности декана 

Члан 62. 

Савет Факултета именује вршиоца дужности декана у једном од четири случаја: 

1. Ако на седници Наставно-научног већа није утврђен предлог за избор декана, 

односно ако на седници Савета декан није изабран, а мандат дотадашњег декана 

истиче за највише 15 дана; 

2. Ако су наступиле околности у смислу члана 60. овог Статута; 

3. Ако је Савет Факултета разрешио декана Факултета у смислу члана 61. овог 

Статута; 

4. Уколико Савет Факултета не покренe поступак за избор декана применом члана 

57. овог Статута. 

 

Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, Савет тајним гласањем именује 

вршиоца дужности декана из реда редовних професора који су у радном односу са пуним 

радним временом на Факултету, на предлог члана Савета.  

Ако су наступиле околности из става 1. алинеја 1. или алинеја 4. овог члана, онда 

Савет Факултета именује вршиоца дужности декана најраније 15 дана, а најкасније 5 дана 

пре истека мандата лицу које обавља функцију декана. 

Ако су наступиле околности из става 1. алинеја 2. овог члана, онда Савет Факултета 

именује вршиоца дужности декана у најкраћем могућем року, а највише 15 дана од дана  

када су наступиле околности предвиђене алинејом 2.  

Ако су наступиле околности из става 1, алинеја 3. овог члана, онда Савет Факултета 

именује вршиоца дужности декана на истој седници на којој разрешава претходног 

декана. 

Мандат вршиоца дужности декана траје до избора новог декана, а најдуже шест 

месеци од именовања. Уколико се за време трајања мандата вршиоца дужности декана не 

изабере декан Факултета, онда се поново бира вршилац дужности декана у складу са овим 

чланом.  

Вршилац дужности декана има сва права и обавезе декана. 
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Уколико се не изабере  вршилац дужности декана, а мандат тренутног декана 

истекне пре окончања поступка за избор, тада тренутни декан врши дужност декана до 

избора новог декана.  

Уколико вршилац дужности декана није изабран, а престанак мандата декана је по 

основу става 1. алинеја 2. или алинеја 3. овог члана, тада је вршилац дужности декана 

најстарије лице које је обављало послове продекана у последњем мандату, а које испуњава 

услове за обављање дужности декана. 

Уколико ниједно лице које је обављало дужност продекана у последњем мандату 

не испуњава услове за обављање функције декана, онда је вршилац дужности најстарији 

члан Наставно-научног већа, који испуњава услове за обављање дужности декана. 

Чињенице из овог става потврђују се одлуком председника Савета Факултета, у циљу 

регистровања код надлежних органа  

Рокови који дефинишу поступак избора декана или постављање вршиоца дужности 

декана не важе у случају проглашења ванредног стања или ванредне ситуације. 

3.2.4 Овлашћења декана 

Члан 63. 

Декан Факултета:  

- представља и заступа Факултет; 

- организује и води пословање Факултета; 

- образује комисију за израду предлога Нацрта Статута Факултета; у састав 

комисије улази најмање један продекан и секретар Факултета, као и по један 

члан сваког департмана; председник комисије је продекан Факултета; 

- именује комисије за израду других правних аката; 

- образује трочлану комисију са мандатом од 3 године која категорише научне 

радове (М21А, М21, М22, М23) пријављених кандидата на конкурс за избор 

наставника; 

- предлаже Наставно-научном већу измене и допуне постојећих правних аката; 

- предлаже Савету и Наставно-научном већу мере за унапређење рада Факултета; 

- закључује уговоре у име Факултета; 

- предлаже основе пословне политике укључујући програм рада и план развоја 

Факултета; 

- подноси Савету Факултета годишњи извештај о резултатима пословања 

Факултета; извештаји о раду свих организационих јединица саставни су део 

годишњег извештаја о резултатима пословања Факултета;  

- именује и разрешава продекане Факултета; 

- именује управнике департмана на предлог Већа департмана; 

- налаже извршавање финансијског плана Факултета; 

- одлучује о коришћењу средстава Факултета; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених и 

студената на Факултету; 

- потписује диплому и додатак дипломи; 
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- усклађује и усмерава рад стручних органа Факултета; 

- доноси одлуку о објављивању конкурса за избор наставника и сарадника; 

- доноси одлуку о приговорима кандидата на јединствену ранг листу приликом 

уписа кандидата на основне, мастер, специјалистичке и докторске академске 

студије; 

- покреће поступак због повреде радне дисциплине радника Факултета и изриче 

мере одређене законом; 

- именује и разрешава чланове првостепене дисциплинске комисије за студенте 

из реда наставника и сарадника Факултета; 

- доноси Правилник о систематизацији радних места на Факултету; 

- спроводи и координира учешће Факултета у међународној, научној и стручној 

сарадњи; 

- обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима 

Факултета. 

 

Члан 64. 

Декан Факултета дужан је да обустави од извршења сваки акт Факултета за који 

сматра да је супротан закону, Статуту или другом пропису и да о томе без одлагања 

обавести орган који је тај акт донео. 

Ако орган, који је донео акт из претходног става, не усагласи тај акт у року од 30 

дана од дана када је примио обавештење декана Факултета, декан Факултета ће по истеку 

тог рока, у даљем року од 15 дана, покренути поступак за оцену законитости тог акта. 

До доношења одлуке декана Факултета, поводом обавештења из претходног става, 

односно до доношења одлуке надлежног органа, тај акт се неће примењивати. 

3.2.5 Продекани Факултета 

Члан 65. 

 

Факултет има једног студента продекана. 

 

Члан 66. 

Продекане именује и разрешава декан Факултета. 

Студента продекана именује и разрешава декан Факултета на утврђени предлог 

Студентског парламента. 

Факултет може имати шест продекана из реда професора Факултета: 

- продекан за координацију међународних пројеката; 

- продекан за материјално-финансијско пословање; 

- продекан за наставу; 

- продекан за науку и научно-истраживачки рад; 

- продекан за обезбеђење квалитета; 

- продекан за просторни развој. 
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Члан 67. 

Декан Факултета именује продекане Факултета, по правилу даном ступања на 

дужност, а најкасније 15 дана  од дана ступања на дужност. 

Мандат именованих продекана поклапа се са мандатом декана. 

Мандат студенту продекану траје једну годину.  

Престанак мандата декану условљава и престанак мандата продеканима. 

 

Члан 68. 

Продекани Факултета обављају послове у складу са овлашћењима одобреним од 

стране декана, на основу овог Статута и другим актима Факултета. Поред тога, продекани 

обављају и следеће дужности: 

- организују и воде послове у одређеним областима за које их декан овласти;  

- замењују декана у његовом одсуству, по овлашћењу декана;  

- обављају и друге послове које им повери декан.  

 

За свој рад продекани одговарају декану. 

 

Студент продекан обавља следеће дужности: 

- стара се о остваривању заштите права студената; 

- покреће иницијативу код органа Факултета за унапређење наставе и других 

облика рада студената; 

- обавештава Студентски парламент о свим значајним питањима за остваривање 

права студената; 

- сарађује са органима Факултета и студентским организацијама; 

- обавља и друге послове у складу са Статутом Студентског парламента. 

 

Члан 69. 

Ако су декан или продекани поднели захтев за престанак мандата, у обавези су да 

послове декана, односно продекана, обављају до окончања поступка избора новог декана, 

или именовања вршиоца дужности декана, односно до именовања продекана.  

3.3  Стручни органи Факултета 

Члан 70. 

Стручни органи Факултета су: 

- Наставно-научно веће; 

- Изборно веће; 

- Веће департмана; 

- Веће катедре; 

- Комисија за обезбеђење квалитета; 
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3.3.1 Наставно-научно веће 

Члан 71. 

Наставно-научно веће чине по 8 наставника са сваког од департмана Факултета  

који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, као и декан, продекани 

и управници департмана.  

 

Члан 72. 

Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на 

осигурање квалитета наставе, измену студијског програма, анализу ефикасности 

студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествују 

представници студената и то 12 студената. Приликом одлучивања по овим питањима 

студенти улазе у укупан број чланова Наставно-научног већа. 
  

Члан 73. 

Мандат Наставно-научног већа траје три године. Представници студената имају 

мандат годину дана.  

Чланове Наставно-научног већа из реда наставника бира и разрешава Веће 

департмана.  

Студентски парламент Факултета бира и разрешава представнике студената, у 

складу са посебним актом.  

 

Члан 74. 

На седници Наставно-научног већа врши се верификација мандата чланова Већа. 

 

Члан 75. 

Председник Наставно-научног већа Факултета је декан Факултета, по функцији.  

Председник Наставно-научног већа заказује и руководи седницом Наставно-

научног већа у складу са овим Статутом и Пословником о раду Већа.  

У случају спречености декана Факултета, као председника Наставно-научног већа, 

замењује га један од продекана из реда редовних професора по овлашћењу декана. 

 

Члан 76. 

Наставно-научно веће Факултета: 

- утврђује предлог Статута Факултета; 

- утврђује предлог студијских програма свих облика студија; 

- утврђује предлог Савету Факултета за избор декана; 

- утврђује предлог финансијског плана; 

- доноси програм научних истраживања и програма за иновацију знања; 

- најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних 

истраживања; 
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- предлаже организовање студија и облике стручног образовања и усавршавања 

на страном језику; 

- бира и разрешава представнике Факултета у Савету Факултета; 

- доноси Предлог одлуке о оснивању и укидању организационих јединица; 

- усваја Пословник о раду Наставно-научног већа и доноси правилнике из 

делокруга свог рада; 

- бира представнике Факултета у органе Универзитета; 

- утврђује предлог састава комисија за оцену научне заснованости тема 

докторских дисертација и комисија за оцену и одбрану докторских дисертација; 

- разматра извештаје комисија за оцену научне заснованости тема докторских 

дисертација и утврђује предлоге одлука, као и предлоге о именовању ментора; 

- разматра извештаје комисија за оцену и одбрану докторских дисертација и 

утврђује предлоге одлука о извештајима о урађеним докторским дисертацијама;  

- даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину 

студијских програма; 

- утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената; 

- разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности о којима 

одлучује Савет Факултета; 

- доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству; 

- утврђује програме образовања током читавог живота; 

- доноси одлуку о ангажовању истакнутих научника и стручњака, као и студената, 

у складу са законом и овим Статутом; 

- утврђује предлог Сенату Универзитета у Нишу за ангажовање професора у 

пензији; 

- доноси предлог одлуке о продужењу радног односа наставнику који је испунио 

услове за одлазак у пензију тајним гласањем наставника у звању редовног 

професора; 

- доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника за извођење свих облика 

наставе; 

- даје сагласност наставницима Факултета за ангажовање на другим факултетима 

у складу са општим актом Универзитета; 

- одлучује о питањима рецензија у вези издавачке делатности; 

- разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свог рада; 

- врши избор истраживача у одговарајућа звања и утврђује предлог за избор 

истраживача у научна звања; 

- усваја годишњи Извештај о раду и План рада Факултета; 

- образује комисије за изборе у научна и истраживачка звања; 

- врши изборе истраживача приправника и истраживача сарадника; 

- предлаже одговарајућем матичном научном одбору надлежног Министарства 

изборе у научна звања; 

- разматра и доноси одлуку по приговору за избор сарадника у настави, 

асистената, асистената са докторатом, истраживача приправника и истраживача 

сарадника Факултета; 

- обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом. 
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Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова 

који имају право одлучивања. 

Пословником о раду Наставно-научног већа уређује се сазивање седница, начин 

рада, доношење одлука и друго. 

 

Члан 77. 

Наставно-научно веће може образовати комисије као своја помоћна тела. Одлуком 

о образовању комисије утврђује се њен састав, делокруг и начин рада, као и мандат.  

3.3.2 Изборно веће 

Члан 78. 

Изборно веће чине наставници који су у радном односу са пуним радним временом 

на Факултету.  

Председник Изборног већа је декан Факултета. У случају спречености, декана 

Факултета, као председника Изборног већа, замењује један од продекана из реда редовних 

професора по овлашћењу декана. 

 

Члан 79. 

Изборно веће: 

- утврђује предлог састава комисија за писање извештаја за избор у звање 

наставника, на предлог већа одговарајућег департмана; 

- бира чланове комисија за писање извештаја за избор у звање сарадника; 

- утврђује предлог за избор у звање наставника; 

- врши избор у звање сарадника; 

- утврђује предлог за звање професор емеритус на начин утврђен актом 

Универзитета, на лични захтев заинтересованог лица, а на основу  мишљења 

одговарајућег већа департмана; 

- разматра и доноси одлуку по приговору за избор сарадника у настави, 

асистената, асистената са докторатом, истраживача приправника и истраживача 

сарадника Факултета; 

- обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом. 

 

Члан 80. 

За пуноважно одлучивање потребно је да на седници Изборног већа присуствује 

најмање две трећине чланова Већа који имају право одлучивања. 

Изборно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Већа, с тим 

да одлуке из става 1. алинеје 1. и 3. претходног члана одлуке доносе наставници у истом 

и вишем звању од звања у које се наставник бира. 

Изборно веће Факултета које чине редовни професори, тајним гласањем, већином 

од укупног броја чланова, утврђује предлог за доделу звања професор емеритус за највише 
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једног кандидата и тај предлог, са образложењем, доставља Сенату Универзитета 

најкасније до краја јануара текуће школске године. 

3.3.3 Веће департмана 

Члан 81. 

Веће департмана чине наставници који су у радном односу са пуним радним 

временом на департману. 

Веће департмана: 

- предлаже студијске програме; 

- организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика 

рада са студентима за предмете из студијског програма који реализује 

департман; 

- припрема предлог плана научно-истраживачког рада департмана; 

- разматра рад наставника и сарадника; 

- предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада; 

- може предложити декану покретање поступка за избор наставника, односно 

сарадника; 

- предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и 

сарадника; 

- даје мишљење Изборном већу о Извештају комисије за избор наставника и 

сарадника у одговарајуће звање; 

- даје мишљење Наставно-научном већу о Извештају комисије за избор 

истраживача у одговарајућа истраживачка и научна звања; 

- предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор у одговарајућа 

истраживачка и научна звања; 

- предлаже Наставно-научном већу ментора (менторе) и чланове комисије за 

оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације; 

- предлаже ангажовање наставника, сарадника и истраживача у одговарајућем 

звању за извођење наставе за наставне предмете у оквиру научне области; 

- разматра успех студената за предмете из студијских програма које реализује 

департман и предлаже мере за побољшање успеха; 

- прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и 

условима за напредовање; 

- усваја теме за израду дипломских и мастер радова, одређује ментора и чланове 

комисије за њихову одбрану на предлог Већа катедре; 

- предлаже рецензенте за приспеле рукописе; 

- даје мишљење Наставном-научном  већу о извештају рецензената за приспели 

рукопис; 

- даје мишљење о продужетку радног односа запослених на департману; 

- предлаже Наставно-научном већу чланове Комисије за обезбеђење квалитета; 

- доноси Пословник о раду Већа; 
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- даје мишљење Изборном већу Факултета о захтеву за доделу звања професор 

емеритус; 

- обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим актима 

Факултета.  

 

Када Веће департмана одлучује о питањима образовања комисије за писање 

извештаја за избор наставника, утврђивања предлога за избор, као и када разматра и 

образлаже захтев наставника за продужење радног односа, право одлучивања имају 

наставници у истом или вишем звању. 

Веће департмана одлучује већином од укупног броја чланова Већа који имају право 

одлучивања на начин утврђен Пословником о раду Већа департмана.  

Уколико се доноси мишљење Већа департмана о давању звања професор емеритус, 

право гласа имају само редовни професори. Мишљење се доноси тајним гласањем,  

већином од укупног броја редовних професора на департману. 

3.3.4 Веће катедре 

Члан 82. 

Веће катедре чине наставници који су у радном односу на одговарајућој катедри са 

пуним радним временом.  

 

Члан 83. 

Веће катедре: 

- даје иницијативу за доношење и измену студијских програма свих облика 

студија на одговарајућој катедри; 

- предлаже Већу департмана ангажовање наставника, сарадника и истраживача у 

одговарајућем звању за извођење облика наставе у оквиру уже научне области; 

- предлаже Већу департмана теме за израду завршних радова, предлаже ментора 

и чланове комисије за одбрану завршних радова; 

- предлаже Већу департмана чланове комисије за припрему извештаја за избор 

наставника и сарадника, као и за одговарајућа истраживачка звања; 

- утврђује предлог за избор наставника, сарадника или истраживача; 

- утврђује предлог за продужење радног односа наставника који је стекао услове 

за одлазак у пензију; 

- предлаже Већу департмана ментора и чланове комисије за оцену и одбрану 

магистарске тезе и докторске дисертације; 

- предлаже рецензенте Већу департмана за приспеле рукописе; 

- обавља и друге послове прописане Статутом и актима Факултета. 

 

Када Веће катедре предлаже образовање комисије за писање извештаја за избор 

наставника, утврђује предлог за избор, као и када разматра захтев наставника за проду-

жење радног односа, право одлучивања имају наставници у вишем или истом звању. 
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3.3.5 Комисија за обезбеђење квалитета 

Члан 84.  

Комисија за обезбеђење квалитета (у даљем тексту: Комисија) је стручно и 

саветодавно тело које: 

- планира и анализира поступке вредновања целокупног система образовања и 

научно-истраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима; 

- спроводи оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

- предлаже одговарајућа документа и процедуре за контролу и обезбеђење 

квалитета и самовредновања; 

- учествује у раду одговарајућих органа и тела за обезбеђење квалитета на 

Универзитету; 

- спроводи поступак самовредновања Факултета. 

 

Председник Комисије је продекан за обезбеђење квалитета или члан Комисије кога 

она изабере. 

Комисију чине продекан за обезбеђење квалитета, председници комисија за 

обезбеђење квалитета департмана, шеф Службе за наставу и студентска питања и два 

студента. 

 Председнике и чланове комисија за обезбеђење квалитета департмана бира 

Наставно-научно веће на период од три године, на предлог одговарајућих Већа 

департмана. 

Студенте из става 3. овог члана бира Студентски парламент са мандатом од годину 

дана. 

3.4 Студентски парламент Факултета 

Члан 85. 

Студентски парламент је орган Факултета кога чине представници студената који 

су уписали студијске програме Факултета.  

Право да бирају и да буду бирани за члана студентског парламента имају сви 

студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски 

парламент.  

Мандат чланова Студентског парламента траје две године.  

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, 

тајним и непосредним гласањем.   
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У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент 

бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, као и у органима других 

установа у којима су заступљени представници студената, у складу са Статутом Факул-

тета.  

На конститутивној седници Студентског парламента Факултета врши се верифи-

кација мандата члановима Студентског парламента а затим се гласањем бирају пред-

седник и потпредседници Студентског парламента Факултета. 

Председник Студентског парламента Факултета руководи радом Студентског 

парламента, заказује седнице, предлаже дневни ред у складу са Правилником о раду којим 

се ближе уређује рад Студентског парламента Факултета. 

4 ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

4.1 Научне области  

Члан 86. 

Научне области у оквиру образовно-научног поља Природно-математичких наука, 

јесу: 

1. Биолошке науке; 

2. Гео-науке; 

3. Математичке науке; 

4. Науке о заштити животне средине; 

5. Рачунарске науке; 

6. Физичке науке; 

7. Физичко-хемијске науке; 

8. Хемијске науке. 

Факултет остварује своју делатност и кроз примене наведених научних области у 

другим образовно-научним пољима и научним областима, у складу са одлуком Наставно-

научног већа.  

4.2 Студије 

Члан 87. 

Факултет организује и изводи студије у току школске године која по правилу 

почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци. 
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Школска година дели се на јесењи и пролећни семестар, од којих сваки има 15 

наставних недеља и 6 недеља за консултације, припрему и полагање испита. 

Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са студијским програмом. 

 

Члан 88. 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем, 

чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе 

одговарајућег нивоа и врсте студија.  

Студијским програмом утврђују се: 

1. назив и циљеви студијског програма; 

2. врста студија и исходи процеса учења; 

3. стручни, академски, односно научни назив; 

4. услови за упис на студијски програм; 

5. листа обавезних и изборних предмета, односно студијских подручја, са 

оквирним садржајем; 

6. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика 

студија; 

7. бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима; 

8. бодовна вредност завршног рада, исказана у ЕСПБ бодовима; 

9. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 

10. начин избора предмета из других студијских програма;  

11. услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или 

сродних области студија; 

12. друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 

Факултет може са другом високошколском установом у Србији, односно у 

иностранству, организовати и изводити студијски програм за стицање заједничке 

дипломе. 

 

Члан 89. 

Измене и допуне студијског програма за који је Факултет добио дозволу за рад, а 

које се врше ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке, не 

сматрају се новим студијским програмом. О измени, односно допуни студијског програма 

Факултет обавештава надлежно Министарство у року од 60 дана од дана доношења одлуке 

о измени, односно допуни студијског програма. 

 

Члан 90. 

Студије се изводе према Календару извођења наставе и испита и Плану ангажовања 

наставника и сарадника. 

Календар извођења наставе и испита доноси Наставно-научно веће Факултета, на 

предлог декана.  

Планом ангажовања наставника и сарадника утврђују се наставници и сарадници 

који ће изводити наставу према студијском програму. 
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План ангажовања наставника и сарадника доноси Наставно-научно веће. Веће 

департмана предлаже ангажовање наставника и сарадника за предмете из ужих научних 

области. 

Календаром извођења наставе и испита утврђују се: 

1. почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе и испита, 

2. остале важне чињенице за уредно извођење наставе.  

 

Календар извођења наставе и испита и План ангажовања наставника и сарадника се 

објављују пре почетка наставе у текућој школској години.  

Календар извођења наставе и испита се објављује на веб сајту Факултета. 

Из оправданих разлога, Наставно-научно веће може током школске године 

извршити промене Календара извођења наставе и испита као и План ангажовања 

наставника и сарадника.  

4.3 Нивои и обим студија 

Члан 91. 

Делатност високог образовања на Факултету остварује се кроз академске студије на 

основу акредитованих студијских програма, у складу са Дозволом за рад, као и кроз кратке  

програме студија. 

Основне академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, или најмање 240 ЕСПБ 

бодова. 

Мастер академске студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно 

остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова. Мастер академске 

студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних 

академских студија од 240 ЕСПБ бодова. 

Интегрисане основне и мастер академске студије имају најмање 300 ЕСПБ бодова. 

Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова. 

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно 

остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер 

академским студијама.  

Кратки програм студија може се изводити у обиму од 30 до 60 ЕСПБ бодова. 

Факултет може да организује студије уз рад на одређеним студијским програмима 

за студенте који су запослени или који из другог разлога нису у могућности да редовно 

прате наставу. Начин организовања студијског програма и права и обавезе студената који 

студирају уз рад уређује се посебним актом Факултета. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим 

студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 

практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних 

радова, студентске праксе, добровољног рада у локалној заједници и других видова 

ангажовања. Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска 
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установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог 

образовања. Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује 

Факултет својим актом.   

Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току 

школске године, нити већи од 28 часова недељно на студијама првог степена, односно 

највише 24 часа недељно на студијама другог степена. 

Предмети су, по правилу, једносеместрални тако да збир од 30 ЕСПБ бодова одго-

вара просечном укупном ангажовању студента у обиму четрдесеточасовне радне недеље 

током једног семестра.  

Настава из појединих предмета може се организовати у краћем времену, као настава 

у турнусима или блок настава. Ако је настава организована у краћем времену, недељне 

обавезе студента могу бити веће од обима који је утврђен студијским програмом или 

планом извођења наставе. Одобрење о начину организовања наставе у овом ставу даје 

декан на образложени предлог Већа департмана.  

Факултет може организовати и изводити, или учествовати у организацији и 

извођењу интердисциплинарних студија, двопредметних студија, заједничких студија и 

студија на даљину у складу са Дозволом за рад.  

Ради стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за 

укључивање у радни процес, изводи се кратки програм студија који има јасно дефинисану 

структуру, сврху и исходе учења и за који се издаје сертификат о завршеном кратком 

програму студија и стеченим компетенцијама. 

Кратки програм студија, исход учења, начин остваривања кратких програма и 

изглед сертификата о завршеном кратком програму студија уређују се посебним актом 

факултета. 

4.4 Статус студента 

Члан 92. 

Студент се уписује на студијски програм који се изводи на Факултету. 

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (у даљем тексту: 

буџетски студент) или студента који се сâм финансира (у даљем тексту: самофинан-

сирајући студент). 

 

Члан 93. 

Гостујући студент је студент другог универзитета који уписује делове студијског 

програма на Факултету, у складу са уговором између Универзитета у Нишу или 

Факултета, и другог универзитета или факултета. 

Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно 2 

семестра.  

Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог 

студирања, и друга питања везана за својство гостујућег студента, уређују се уговором из 

става 1 овог члана.  



 
37 

 

Похађање наставе и положени испити гостујућег студента доказују се одгова-

рајућом исправом. 

Служба за наставу и студентска питања чува документацију о гостујућим студен-

тима на исти начин као и за остале студенте Факултета. 

 

Члан 94. 

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова, прописаних 

законом, има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира 

у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. 

Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија, 

може се вршити преношење ЕСПБ бодова. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ 

бодова прописују се правилницима о студирању. 

Не може се вршити пренос ЕСПБ бодова између различитих степена и врста 

студија. 

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија, 

што се потврђује изјавом студента. 

Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 

наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 

студијски програм на истом нивоу студија. 

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 

текућој школској години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској 

години финансирају из буџета.   

Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте 

школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених   

ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. 

  

Члан 95. 

Студент који се финансира из буџета опредељује се у складу са студијским 

програмом за онолико предмета у школској години колико је потребно да оствари најмање 

60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до завршетка студија остало мање од 60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира опредељује се у складу са студијским програмом за 

онолико предмета у школској години колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ 

бодова, осим ако му је до завршетка студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

 

Члан 96. 

Студије на Факултету организују се на српском језику. 

Факултет може организовати полагање испита и изводити студије, односно 

поједине делове студија, као и организовати израду и одбрану завршног, мастeр и 

специјалистичког рада и докторске дисертације, односно остваривати студијски програм 

на страном језику, уколико је такав програм акредитован као посебан студијски програм, 

у складу са Статутом. 
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Лице се може уписати на студијски програм ако познаје језик на којем се изводи 

настава. 

Услови, начин и поступак провере знања језика из става 3. овог члана уређују се 

посебним актом Факултета.  

 

Члан 97. 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као 

и домаћи држављанин. 

Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом није 

другачије одређено. 

Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран. 

4.5 Упис и реализација студија 

Члан 98. 

На предлог Наставно-научног већа Факултета, Сенат Универзитета у Нишу доноси 

одлуку о објављивању конкурса за упис на студије. 

Услови уписа студената на студијске програме, као и реализација студија, регулишу 

се посебним правилницима о студирању.  

 

Члан 99. 

Број испитних рокова је шест и то: јануарско-фебруарски, априлски, јунски, 

септембарски, октобарски и децембарски, а организују се у складу са Календаром наставе 

и испита Факултета.  

У јунском и октобарском испитном року постоје два термина за полагање свих 

испита без ограничења броја пријављених испита.  

Последњи испитни рок се завршава 10. октобра. 

Студенти су у обавези да пријаве испите посебно за сваки термин у којем полажу 

одређене испите.  

Испит се полаже у седишту Факултета, односно у објектима наведеним у Дозволи 

за рад. 

Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту из 

предмета чији карактер то захтева. Одлуку о организовању испита из овог става доноси 

декан. 

4.6 Студирање на даљину 

Члан 100. 

Факултет може организовати студијски програм путем студирања на даљину, у 

складу са Дозволом за рад. 
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Ближи услови и начини остваривања студијског програма на даљину уређују се 

посебним правилником Факултета. 

Испит код студирања на даљину полаже се у седишту Факултета, односно у 

објектима наведеним у дозволи за рад. 

 

4.7 Права, обавезе и статус мировања студената 

Члан 101. 

Студент има право:  

- на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

- на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на 

студије; 

- на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и Статутом; 

- на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

- на повластице које произлазе из статуса студента; 

- на подједнако квалитетне услове студија;  

- на образовање на језику националне мањине, у складу са Законом и 

Статутом; 

- на различитост и заштиту од дискриминације; 

- да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета, 

односно Универзитета.  

 

Студент је обавезан да:  

- уредно похађа наставу и извршава обавезе предвиђене студијским 

програмом и планом реализације и општим и појединачним актима 

Факултета; 

- полаже испите на начин и у роковима како је то утврђено актима Факултета; 

- учествује у вредновању квалитета наставе и наставника на начин предвиђен 

општим и појединачним актима Факултета; 

- испуњава наставне и предиспитне обавезе; 

- поступа у складу са актима Факултета и Универзитета, 

- поштује права запослених и других студената на  Факултету; 

- учествује у доношењу одлука у складу са Законом, Статутом и актима 

Факултета. 

 

Студент има право приговора Наставно-научном већу Факултета уколико Факултет 

прекрши неку од обавеза из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана кад је право 

студента повређено, изузев оцењивања студената. 
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Члан 102. 

Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској 

установи у складу са споразумом између високошколских установа, односно одговара-

јућим актом Факултета или Универзитета. 

Студент може остварити део студијског програма на другом студијском програму 

који се реализује на Факултету. 

Између различитих студијских програма истог нивоа може се вршити преношење 

ЕСПБ бодова. 

Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се актом Факултета, 

односно споразумом из става 1. овог члана. 

 

Члан 103. 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза у случају: 

- теже болести; 

- упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;  

- одслужења и дослужења војног рока; 

- неге властитог детета до годину дана живота; 

- одржавања трудноће; 

- припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када има 

статус врхунског спортисте; 

- у другим случајевима предвиђеним посебним актом Факултета. 

 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због 

стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом 

наредном року. 

Студенту коме мирују права и обавезе продужава се рок за завршетак студија за 

период мировања. 

4.8 Заштита права студената и одговорност студената 

Члан 104. 

Студент има право да Наставно-научном већу Факултета, преко Студентског 

парламента или преко студента продекана, подноси предлоге који се односе на подизање 

квалитета образовног процеса, као и организацију и начин извођења наставе. 

Наставно-научно веће Факултета разматра предлоге из става 1. овог члана и о њима 

се изјашњава. 

 

Члан 105. 

Студент има право приговора на оцену добијену на испиту, ако сматра да испит 

није обављен у складу са правилима студија, у року од 36 часова од добијања оцене. Декан 

доноси одлуку о основаности приговора. 
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Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту, има право да поништи 

испит. Захтев за поништење испита се подноси Служби за наставу и студентска питања у 

року од пет дана од дана полагања испита. Декан доноси одлуку о поништењу испита. 

Студент који поново полаже испит у оквиру овог става, плаћа посебну накнаду трошкова.  

 

Члан 106. 

Учесник конкурса за упис на један од облика студија може поднети приговор на 

регуларност конкурса, регуларност испита, редослед кандидата за упис у прву годину свих 

облика студија декану Факултета у року предвиђеном заједничким конкурсом. 

По приговору учесника конкурса декан доноси решење у предвиђеном року. 

На решење декана може се изјавити жалба Савету Факултета који одлучује по истој 

у предвиђеном року. 

 

Члан 107. 

Одговорност студената уређује се Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности студената Универзитета. 

 

Члан 108. 

Студент са посебним потребама - инвалидитетом има право да полаже пријемни 

испит, као и све предиспитне обавезе и испите предвиђене студијским програмом, на 

начин прилагођен његовим могућностима.  

4.9 Рокови за завршетак студија 

Члан 109. 

Студенти који студирају основне, мастер, специјалистичке или докторске 

академске студије имају право да заврше започете студије у периоду који је двоструко 

дужи од времена трајања студија. 

4.10  Продужетак рока за завршетак студија 

Члан 110. 

Студенту основних, специјалистичких, мастер и докторских академских студија се 

на лични захтев може продужити рок за завршетак студија до 3 школске године:  

- ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и 

обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању које 

му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; 

- ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно 

акредитовани студијски програм, на истом или на вишем степену, на 
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Универзитету у Нишу или на другом универзитету у земљи или у иностра-

нству; 

- у другим случајевима ако Наставно-научно веће сматра разлоге оправданим. 

 

4.11 Престанак статуса студента 

Члан 111. 

Статус студента престаје у случају: 

- исписивања са студија; 

- завршетка студија; 

- неуписивања школске године; 

- ако не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма осим у 

случају студија уз рад; 

- ако не заврши студије до истека рока предвиђеног чланом 110. овог Статута; 

- изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској 

установи. 

 

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на 

студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског 

спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма.  

Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује 

декан решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рокова из претходног става, 

и роком дефинисаним члановима 109. и 110. овог Статута. 

4.12 Стручна, академска и научна звања 

Члан 112. 

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

односно у трајању од најмање три године, стиче стручни назив са назнаком звања првога 

степена академских студија из одговарајуће области, у складу са одговарајућим 

правилником Факултета. 

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно у трајању од најмање четири године, стиче стручни назив дипломирани са 

назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области, у складу са 

одговарајућим правилником Факултета. 
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Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив 

специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће 

области, у складу са одговарајућим правилником Факултета. 

Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер са 

назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области, у 

складу са одговарајућим правилником Факултета. 

Лице које заврши докторске академске студије стиче научни назив доктор наука, са 

назнаком области, у складу са одговарајућим правилником Факултета. 

Лице које заврши магистарске студије стиче научни назив магистар са назнаком 

области, у складу са одговарајућим правилником Факултета. 

Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза имена и 

презимена, а скраћеница академског назива магистар наука (мр) и научног назива доктор 

наука (др) испред имена и презимена. 

У међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је стекло лице 

из става 1. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става 2. овог члана је 

bachelor with honours, назив које је стекло лице из става 4. овог члана је master, а назив 

које је стекло лице из става 5. овог члана је Ph.D., односно одговарајући назив на језику 

на који се диплома преводи. 

Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно 

научни назив, као и друга права у складу са законом. 

4.13 Усклађивање стечених академских и  научних звања  

Члан 113. 

Академски, односно научни назив стечен према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, у погледу права која из њега произлазе, 

изједначен је са одговарајућим академским, односно научним називом утврђеним 

законом, и то: 

1. стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету, у трајању 

од четири године, изједначен је са академским називом мастер;  

2. академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на факултету 

изједначен је са стручним називом специјалиста са назнаком звања другог 

степена академских студија из одговарајуће области;  

3. научни степен доктора наука стечен одбраном докторске дисертације 

изједначен је са научним називом доктора наука са назнаком области. 
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4.14 Докторска дисертација 

Члан 114. 

Докторска дисертација представља завршни део студијског програма докторских 

академских студија и резултат је оригиналног научног рада студента докторских студија  

у одговарајућој научној области којим се дају нови научни резултати и доприноси развоју 

научне мисли. 

Лице има право да брани докторску дисертацију у складу са актима Универзитета 

у Нишу, Правилником о докторским академским студијама Факултета и студијским 

програмима докторских академских студија. 

5 НАУЧНА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

Члан 115. 

Факултет обавља научну делатност у циљу унапређења образовне делатности, 

односно подизања квалитета наставе, усавршавања наставног подмлатка, увођења 

студената у научни рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета и 

Универзитета. 

 

Члан 116. 

Научни рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и развојна 

истраживања. 

 

Члан 117. 

Научни рад на Факултету остварује се и кроз ангажовање наставника и сарадника 

Факултета на пројектима Министарства Републике Србије, или на другим националним,  

регионалним и међународним пројектима. 

Пројекти из става 1. овог члана регулишу се посебним уговорима које у име 

Факултета потписује декан. 

6 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ФАКУЛТЕТА 

Члан 118. 

Факултет спроводи поступке везане за праћење, обезбеђивање и развој квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада у складу са Статутом Универзитета и 

посебним актима које доноси Наставно-научно веће. 
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Провера испуњавања обавеза Факултета у погледу квалитета врши се у складу са 

правилником који доноси министар надлежан за послове високог образовања. 

У поступку провере квалитета узима се у обзир и оцена студената о студијским 

програмима. 

Наставно-научно веће Факултета посебним актом дефинише тела и поступке везане 

за праћење, обезбеђивање и унапређивање и развој квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада. 

 

Члан 119. 

Факултет спроводи поступак самовредновања својих студијских програма, као и 

целокупног рада Факултета.  

Поступак самовредновања се спроводи у интервалима од највише 3 године.  

У поступку самовредновања се разматра и оцена студената. 

Органи, начин, критеријуми и поступак самовредновања дефинисани су правил-

ником Националног савета за високо образовање. 

7 ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА 

Члан 120. 

Образовање током читавог живота реализује се кроз Центар за професионално 

усавршавање. 

Центар за професионално усавршавање омогућава стално стручно образовање и 

усавршавање наставника, сарадника и студената Факултета, као и лица која су завршила 

један од облика студија. Активности Центра за професионално усавршавање уређују се 

посебним актом Факултета.  

Центар, самостално или у сарадњи са другим високошколским установама и 

научно-истраживачким организацијама, у оквиру своје делатности може реализовати 

програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма за које је 

добио дозволу за рад.  

Програме образовања током читавог живота утврђује Наставно-научно веће 

Факултета.   

Услови, начин и поступак реализације програма из става 3. овог члана уређују се 

посебним правилником. 

Лицу које је савладало програм из става  3. овог члана Факултет издаје уверење. 

Лице уписано на програме из става 3. овог члана нема статус студента у смислу 

Закона и овог Статута. 
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Члан 121.  

Стално стручно образовање и усавршавање одвија се кроз наставу, семинаре, 

лабораторијску, практичну и теренску наставу у циљу подизања стручног знања из 

области природно-математичких наука и њихових интердисциплинарних области. 

Стручно усавршавање и образовање се може изводити и на страном језику. 

8 ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 122. 

Основну делатност и функционисање Факултета као целине остварује наставно и 

ненаставно особље. 

Наставно особље Факултета чине лица која остварују наставни, научни и 

истраживачки рад. 

Наставно особље, у смислу Закона и овог Статута, чине: наставници, сарадници и 

истраживачи. 

Ненаставно особље Факултета чине лица која обављају стручне, административне 

и техничке послове. 

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 

слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања мита у 

обављању послова на Факултету не може стећи звање наставника, односно сарадника. 

Ако лице из става 5. овог члана има стечено звање, Факултет доноси одлуку о 

забрани обављања послова наставника, односно сарадника. 

Лицу из претходног става овог члана престаје радни однос у складу са законом. 

8.1 Звања наставника, сарадника и истраживача 

Члан 123. 

Звања наставника на Факултету су: предавач, доцент, ванредни професор и редовни 

професор. 

Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са 

докторатом. 

Звања истраживача на Факултету су: научна звања и истраживачка звања. Научна 

звања су научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник и иста су редоследно 

еквивалентна са наставним звањима која се стичу на Факултету. Истраживачка звања су 

истраживач приправник и истраживач сарадник. 
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Члан 124. 

Факултет може на предлог Наставно-научног већа ангажовати у делу активне 

наставе, укључујући предавања и вежбе, на првом и другом степену студија, највише до 

трећине часова наставе на предмету у току семестра, предавача ван радног односа који 

има стечено високо образовање најмање мастер академских студија и који има неопходна 

знања и вештине у одговарајућој области и показује смисао за наставни рад.   

Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно-

апликативним предметима. Руководиоци предмета запослени на Факултету су одговорни 

за обезбеђење квалитета наставе коју реализују предавачи ван радног односа.   

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од 

најдуже једне школске године са могућношћу продужења, а исплате по основу тог уговора 

се реализују из сопствених прихода Факултета. 

 

Члан 125. 

Наставници се бирају у звање за ужу научну област. 

Уже научне области утврђене су одговарајућим правилником Универзитета у 

Нишу.  

Распоред предмета по ужим научним областима утврђује се одлуком Већа 

одговарајућег департмана.  

8.2 Поступак избора наставника 

Члан 126. 

Наставници се бирају по поступцима и у складу са критеријумима прецизираним 

одговарајућим правилницима Универзитета у Нишу. 

 

Члан 127. 

Приликом избора у звање ванредног или редовног професора објављен уџбеник, 

монографија, практикум или збирка задатака из области за коју се бира може бити 

коришћен за избор само једног кандидата у одговарајуће звање, што се доказује писаном 

изјавом свих аутора; изузетно, може се једна књига користити и за избор више кандидата 

под условом да је минималан број страна 80 по аутору за монографију и уџбеник, 

минимално 50 страна за помоћни уџбеник, збирку задатака и практикум;  ако се за избор 

користи допуњено (ново) издање књиге, неопходно је да оно садржи најмање додатних 80 

страна по аутору. 
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8.3 Услови за избор сарадника 

Члан 128. 

Факултет бира у звање сарадника у настави студента мастер академских студија 

који је одговарајуће основне академске студије завршио са укупном просечном оценом 

најмање осам (8). 

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о раду на период од годину 

дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а 

најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 

Уговор из става 2. овог члана закључује декан. 

 

Члан 129. 

Факултет бира у звање асистента студента докторских академских студија који је 

сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и 

који показује смисао за наставни рад.  

Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три 

године, са могућношћу продужења још три године. 

Могућност продужења уговора из става 2 овог члана односи се и на асистенте који 

су стекли научни назив доктора наука.  

Уговор из става 2. овог члана закључује декан. 

 

Члан 130. 

Факултет може да бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни 

назив доктора наука и које показује смисао за наставни рад.  

Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду 

на период од три године, са могућношћу продужења за још три године.  

Уговор из става 2. овог члана закључује декан. 

 

Члан 131. 

Факултет може изабрати у звање сарадника ван радног односа (демонстратор) за 

помоћ у настави на студијама првог степена, студента студија првог, другог или трећег 

степена, под условом да су на студијама првог степена студија остварили најмање 120   

ЕСПБ са укупном просечном оценом најмање 8 (осам).  

Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о ангажовању у трајању од 

најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну школску годину. 
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8.4 Услови за избор истраживача 

Члан 132. 

На Факултету се може утврдити предлог за стицање научног звања као и донети 

одлука о избору у истраживачка звања у складу са одредбама Закона о научно-истражи-

вачкој делатности и то за научне области у којима Факултет остварује своју делатност. 

 
Члан 133. 

Критеријуми за избор у научна звања прописани су посебним актом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

8.5 Услови  за избор истраживача са високом стручном спремом 

Члан 134. 

Начин и поступак стицања стручног звања лица са високом стручном спремом 

врши се у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности и правилником Универ-

зитета у Нишу.   

8.6 Заснивање радног односа и стицање звања наставника 

Члан 135. 

Наставници заснивају радни однос и стичу звање у складу са одговарајућим 

правилницима Универзитета у Нишу. 

 

Члан 136. 

Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује декан Факултета, 

пошто одлука одговарајућег стручног тела Универзитета о избору постане коначна.  

Наставнику који је у радном односу на Факултету и који је учествовао на конкурсу 

за избор у одређено звање, а не буде изабран, након истека уговора о раду који је закључен 

приликом избора у претходно звање, декан доноси решење о отказу уговора о раду.  
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8.7 Заснивање радног односа и стицање звања сарадника 

Члан 137. 

Декан Факултета  објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 

сарадника за научну област, на предлог одговарајућег Већа департмана. 

 

Члан 138. 

По објављивању конкурса, на предлог одговарајућег Већа департмана Изборно веће 

Факултета на првој наредној седници  образује Комисију за припрему извештаја. 

Комисија из става 1. овог члана састоји се од најмање три наставника или истражи-

вача у научном звању запослених у акредитованој научно-истраживачкој установи, из 

научне  области за коју се сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на 

Факултету.  

 

Члан 139. 

Извештај Комисије за припрему извештаја садржи: биографске податке, предлог и 

мишљење о досадашњем научном и стручном раду сваког пријављеног кандидата, 

податке о објављеним радовима, мишљење о испуњености других услова за рад утврђених 

законом и овим Статутом, и предлог за избор кандидата у одређено звање сарадника. 

Комисија из претходног члана овог Статута је у обавези да достави извештај у року 

од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата на конкурс. 

Извештај из става 1. овог члана ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана у 

библиотеку и на веб сајт Факултета. 

Ако се на извештај који је на увиду јавности благовремено ставе примедбе, исте 

декан Факултета доставља председнику Комисије за писање извештаја са захтевом да се 

Комисија о њима изјасни у року од 15 дана од дана пријема. 

Након истека рока из претходног става Изборно веће разматра примедбе и доноси 

одлуку о избору сарадника на основу Извештаја Комисије и уложених примедби.  

Изборно веће Факултета може донети: 

1. одлуку о избору учесника конкурса кога је предложила Комисија за писање 

Извештаја; 

2. одлуку о избору у звање сарадника другог учесника конкурса а не оног кога је 

Комисија предложила у Извештају;  

3. одлуку да се не изабере ниједан од пријављених кандидата, учесника конкурса. 

 

Комисија за писање извештаја за избор у звање сарадника има предлог ако једног истог 

сарадника предлаже за избор у звање више од половине чланова Комисије. У супротном, 

Комисија нема предлог за избор сарадника у звање. 

Редослед спровођења поступка гласања на седници Изборног већа јесте: 

1. ако Комисија има предлог кандидата за избор у звање сарадника, председник  

Изборног већа ставља на гласање предлог Комисије; уколико Изборно веће 

изабере овог кандидата у звање, сматра се да је процедура гласања окончана. 
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2. уколико Комисија нема предлог кандидата за избор у звање сарадника, или 

Изборно веће не утврди предлог Комисије за избор сарадника, и при томе се 

на Конкурс за избор сарадника јавило више кандидата који испуњавају услове 

Конкурса, приступа се гласању за избор других кандидата, по редоследу 

пријављивања на Конкурс. Уколико Изборно веће изабере једног кандидата у 

звање сарадника, процедура гласања је окончана. 

 

Члан 140. 

Учесници конкурса имају право приговора на одлуку Изборног већа у року од 15 

дана од дана достављања одлуке о избору. Приговор одлаже извршење одлуке. 

Изборно веће одлучује по приговору у року од 30 дана од дана подношења истог.  

Одлука Изборног већа је коначна. 

Са лицем изабраним у звање сарадника, по коначности одлуке, декан закључује 

уговор о раду. 

Сараднику који је у радном односу на Факултету и који је учествовао на конкурсу 

за избор, а не буде изабран, декан доноси решење о престанку радног односа – отказ 

уговора о раду. 

8.8 Заснивање радног односа истраживача 

Члан 141. 

 Декан може да заснује радни однос са истраживачем који је ангажован на пројекту, 

а чије је финансирање обезбеђено од стране ресорног министарства по основу тог 

пројекта.  

9 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 142. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених на Факултету примењују се 

одредбе закона и аката којима се уређује радни однос, осим ако Законом о високом 

образовању није другачије одређено. 

 

Члан 143. 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених на Факултету 

одлучује декан Факултета. 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима декана одлучује Савет 

Факултета.  

 



 
52 

 

Члан 144. 

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

придржавати етичких начела, начела научне истине и критичности, и поштовати циљеве 

и принципе високог образовања, који су прописани од стране Сената Универзитета. 

 

Члан 145. 

Наставници у звању доцента, ванредног или редовног професора могу да изводе 

наставу на свим нивоима студија. 

Наставу страних језика, поред лица које има звање из става 1. овог члана, може 

изводити и наставник страног језика  који има стечено високо образовање првог степена, 

објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 

Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим 

је регулисана научно-истраживачка делатност и које је засновало радни однос са пуним 

радним временом у научно-истраживачкој организацији на одговарајућем радном месту, 

може учествовати у извођењу свих облика наставе на мастер и докторским академским 

студијама, бити ментор и члан комисије у поступку израде и одбране завршног рада на 

мастер студијама и докторске дисертације, бити члан комисије за припремање предлога 

за избор наставника и сарадника универзитета и учествовати у научно-истраживачком 

раду.   

Одлуку о ангажовању лица из става 3. овог члана доноси Наставно-научно веће 

Факултета, а сагласност на одлуку о ангажовању даје Сенат.  Уговор о ангажовању лица 

из става 3. овог члана закључује декан.   

Асистенти изводе часове вежби и ДОН-а на основним, мастер, специјалистичким и 

интегрисаним академским студијама. 

За извођење облика наставе из претходног става, Факултет може ангажовати и 

студенте одговарајућих докторских академских студија. 

Сарадници у настави изводе часове вежби и ДОН-а на основним академским 

студијама. 

За извођење облика наставе из претходног става, Факултет може ангажовати 

студента одговарајућих мастер академских студија, који је завршио одговарајуће основне 

академске студије са просечном оценом најмање осам (8). 

9.1 Истраживачи на пројектима 

Члан 146. 

Научни саветници, виши научни сарадници, научни сарадници, истраживачи 

сарадници и истраживачи приправници одговорни су: 

- руководиоцу пројекта и декану за рад на научно-истраживачким пројектима у 

чијој реализацији учествују у складу са одговарајућим уговорима Факултета;  

- управнику одговарајућег департмана и декану, у погледу реализације наставе 

за коју су ангажовани одлуком Наставно-научног већа Факултета;  
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- декану, у свим осталим активностима, правима и обавезама на Факултету.  

9.2 Плаћено одсуство, мировање радног односа и изборног периода 

Члан 147. 

Наставнику и сараднику који се налази на одслужењу војног рока, породиљском 

одсуству, одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради посебне неге детета 

или друге особе,  боловању дужем од 6 месеци, као и у случајевима мировања радног 

односа утврђених законом, изборни период и радни однос се продужава за време трајања 

одсуства. 

Наставнику после 5 година проведених у настави на Факултету може бити одобрено 

плаћено одсуство у трајању до једне школске године ради стручног и научног 

усавршавања. 

9.3 Продужење радног односа наставнику који је испунио услове за пензију  

Члан 148. 

Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 

година живота и најмање 15 година стажа осигурања. 

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које 

је имао у тренутку пензионисања.   

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да буде члан 

комисија за припремање предлога за избор наставника и сарадника Универзитета. 

Наставнику Факултета може бити продужен радни однос у складу са Статутом и 

одговарајућим правилником Универзитета у Нишу. 

Наставно-научно веће на основу образложеног предлога одговарајућег департмана, 

утврђује предлог одлуке тајним гласањем о продужењу радног односа.  

 

Члан 149. 

На основу одлуке Сената, а на утврђен предлог Наставно-научног већа Факултета, 

наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може изводити све облике 

наставе на мастер и докторским академским студијама и бити члан комисија у поступку 

израде и одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама најдуже још две 

школске године, на начин и по поступку утврђеним Статутом Универзитета.  
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9.4  Професор емеритус 

Члан 150. 

У звање професор емеритус може бити изабрано лице у складу са одговарајућим 

актима Универзитета. Поступак за доделу звања професор емеритус покреће се на лични 

захтев заинтересованог лица. Професор емеритус може учествовати у извођењу свих 

облика наставе на докторским академским студијама, бити ментор и члан комисија у 

поступку израде и одбране дисертација на тим студијама, бити члан комисије за 

припремање предлога за избор наставника Универзитета и учествовати у научно-

истраживачком раду. 

Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно 

звање, може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским 

студијама, бити ментор или члан комисија у поступку израде и одбране докторске 

дисертације, бити члан комисија за припремање предлога за избор наставника Универ-

зитета и учествовати у научно-истраживачком раду. 

Права и обавезе лица из овог члана уређују се уговором о ангажовању за извођење 

наставе. 

9.5 Гостујући професор   

Члан 151. 

Факултет без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге 

самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег 

професора.  

Права и обавезе лица које је изабрано у звање из става 1. овог члана уређују се 

уговором о ангажовању за извођење наставе, под условима и на начин прописаним актом 

Факултета.  Начин ангажовања гостујућег професора уређује се Статутом Универзитета у 

Нишу. 

9.6 Рад на другим високошколским установама 

Члан 152. 

Наставник, односно сарадник може бити радно ангажован у оквиру друге   

самосталне високошколске установе само у случају када Универзитет у Нишу има 

потписан споразум о међусобном ангажовању наставника са другом самосталном 

високошколском установом.  

Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник Факултета може 

закључити уговор којим се радно ангажује на другој високошколској установи само уз 

претходно одобрење Наставно-научног већа Факултета и то на начин предвиђен актом 

Сената Универзитета у Нишу. 
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Ангажовање, образовни и научно-истраживачки рад наставног особља у оквиру и 

за потребе Универзитета у Нишу уређује се општим актом Универзитета, у складу са 

Законом о високом образовању и законом којим се уређује рад. 

10 СТИЦАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ФАКУЛТЕТА 

Члан 153. 

Средства за обављање делатности Факултета обезбеђују се из буџета Републике 

Србије и из сопствених средстава. 

Поред средстава из претходног става, Факултет може стицати и користити и друга 

средства у складу са Законом.  

Средства која Факултет оствари, изузев средстава која обезбеђује Република, чине 

сопствени приход Факултета (школарина, пружање услуга трећим лицима, поклон, 

донације, спонзорство и други извори стицања средстава). 

Средствима из става 3. овог члана Факултет располаже у складу са законом и овим 

Статутом. 

 

Члан 154. 

Факултет стиче средства из школарине на основу Одлуке о висини школарине за 

студенте који се самофинансирају. 

Мерила и критеријуми за утврђивање висине школарине утврђују се актом 

Факултета.  

Факултет је у обавези да пре објављивања конкурса за упис нових студената утврди 

висину школарине за наредну школску годину за све студијске програме. 

Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за 

стицање 60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира плаћа део школарине пропорционално броју ЕСПБ 

бодова који носе предмети за које се определио. 

 

Члан 155. 

Непокретности и друга средства које је обезбедила Република Србија као оснивач 

су државна својина. 

Непокретности и друга средства из претходног става не могу се отуђити без 

сагласности оснивача. 

Непокретност и друга средства Факултета, стечена обављањем делатности, 

легатом, поклоном и на други начин, а која нису државна својина, својина су Факултета. 
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Члан 156. 

Средства која Факултет стекне на основу поклона или легата посебно се 

евидентирају и означава се њихово порекло. 

Средства која Факултет остварује утврђују се и распоређују финансијским планом 

Факултета. 

11 ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

Члан 157. 

Факултет води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и 

додацима диплома, евиденцију о запосленима, евиденцију о признатим страним 

високошколским исправама ради наставка школовања, евиденцију о акредитованим 

семинарима од стране Завода за унапређење васпитања и образовања и записник о 

полагању испита.  

Факултет води евиденцију о полазницима и издатим сертификатима о завршеном 

кратком програму студија.  

Евиденција из става 1. овог члана води се на српском језику, на ћириличном писму 

у папирном и електронском облику, у складу са Законом.  

Матична књига студената трајно се чува. 

Садржај и начин вођења евиденције прописује надлежни министар. 

 

Члан 158. 

Факултет води рачуна о Јединственом образовном броју студената (ЈОБ), подацима 

у регистру о студентима, подацима у евиденцијама и регистру запослених на Факултету, 

ажурирању и чувању података, сврси обраде података, коришћењу података,  заштити 

података из евиденције и регистара, у складу са Статутом Универзитета у Нишу. 

 

Члан 159. 

Факултет има Информациони систем и води базу података. 

База података из става 1. овог члана представља скуп евиденција које Факултет води 

у електронском облику. 

Евиденције које води Факултет представљају скуп података о Факултету, 

студентима, родитељима (издржаваоцима) и запосленима. 

Факултет води базу података Факултета у складу са условима и начину успостав-

љана информационог система, вођења, прикупљања, уноса, ажурирања и доступности 

података који се уносе у информациони систем, ажурирања и чувања података из евиден-

ција, заштити података из евиденција, и јавних исправа утврђеним законом и подзакон-

ским актима донетим на основу закона. 

Сви подаци из става 3. овог члана трајно се чувају. Факултет је дужан да обезбеди 

трајност очитавања података на електронским медијима. 



 
57 

 

 

Члан 160. 

Подаци уписани у евиденцију из претходног члана овог Статута прикупљају се, 

обрађују, чувају и користе за потребе обављања делатности Факултета и за потребе 

надлежног министарства за обављање законом утврђених послова. 

Подаци из евиденције користе се на начин којим се обезбеђује заштита имунитета 

запослених и студената Факултета,  у складу са законом.  

 

Члан 161. 

На основу података из евиденције Факултет издаје јавне исправе.  

Јавне исправе у смислу закона и овог Статута јесу: студентска књижица (индекс), 

диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи. 

Факултет издаје јавне исправе на српском језику ћириличним писмом. 

Када се настава организује на страном језику, јавне исправе се издају на обрасцу 

који је штампан двојезично на српском језику ћириличним писмом и на језику и писму на 

којем се изводи настава. 

Садржај јавне исправе из става 2. овог члана прописује надлежни министар. 

Диплома и додатак дипломи издају се и на енглеском језику. 

Диплома се оверава сувим жигом Универзитета. 

Додатак дипломи обавезно се издаје уз диплому. 

Опис система високог образовања у Републици у време стеченог образовања 

наведеног у дипломи мора бити приложен додатку дипломе. 

 

Члан 162. 

Универзитет издаје диплому и додатак дипломи студенту који је завршио студије, 

на начин прописан актом Универзитета. 

На захтев студента, Универзитет у Нишу издаје уверење о савладаном делу 

студијског програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о 

постигнутим резултатима. 

Диплома, додатак дипломи и уверење о савладаном делу студијског програма су 

део јавне исправе. 

Диплому и додатак дипломи потписују ректор Универзитета и декан Факултета. 

Промоција је свечано уручење дипломе о завршеним студијама.  

По завршетку основних, мастер, специјалистичких и магистарских студија, 

промоцију обавља декан Факултета. 

У научни степен доктора наука промоцију обавља  ректор Универзитета. 

 

Члан 163. 

Факултет је у обавези да лицу након завршетка студија изда уверење о завршеним 

студијама у року од 15 дана од дана завршетка студија, сагласно одредбама Закона о 

општем управном поступку и овог Статута. 
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Члан 164. 

Диплома и додатак дипломи стечени на Факултету могу бити оглашени ништавим 

од стране Универзитета у Нишу у складу са Законом и Статутом Универзитета у Нишу. 

11.1 Издавање нове јавне исправе 

Члан 165. 

Факултет издаје нову јавну исправу после проглашења оригинала јавне исправе 

неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије“, на основу података из евиденције 

коју води. 

Јавна исправа из става 1. овог члана има значај оригиналне јавне исправе.  

На јавну исправу из става 1. овог члана ставља се назнака да се ради о новој јавној 

исправи која је издата после проглашења оригинала јавне исправе неважећим. 

11.2 Замена јавне исправе 

Члан 166. 

У случају кад су евиденција и архивска грађа уништени или нестали, лице које нема 

јавну исправу коју издаје Факултет може основном суду на чијем подручју је седиште 

Факултета поднети захтев за утврђивање стеченог образовања. 

Захтев садржи доказе на основу којих може да се утврди да је то лице стекло 

одговарајуће образовање и потврду да је архивска грађа уништена или нестала. 

Потврду да је архивска грађа уништена или нестала издаје Факултет.   

Решење о утврђивању стеченог образовања основни суд доноси у ванпарничном 

поступку и исто замењује јавну исправу коју издаје Факултет. 

 

Члан 167. 

Сви видови прикупљања, чувања, обраде и коришћења података спроводе се у 

складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

Подаци у евиденцији, бази података и информационом систему високошколске 

установе су безбедним мерама заштићени од неовлашћеног приступа и коришћења. 

За потребе научно-истраживачког рада и приликом израде образовно-политичких и 

статистичких анализа, подаци о личности користе се и објављују на начин којим се 

обезбеђује заштита идентитета студената, наставника и других запослених на Факултету. 
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11.3 Факултетска признања 

Члан 168.  

Факултет може доделити плакете, повеље, захвалнице појединцима и органи-

зацијама за изузетан допринос развоју Факултета и за истакнути рад у настави и у области 

научних истраживања. 

Факултет може доделити и награде најбољим студентима и студентским 

организацијама за изузетан успех у студирању и за изузетне резултате у научној, 

културној и спортској активности.  

Одлуку из става 1. и 2. овог члана доноси Наставно-научно веће Факултета, на 

предлог декана или већа департмана. 

11.4 Признавање страних високошколских исправа и вредновање страних 

студијских програма 

Члан 169.  

Признавање страних високошколских исправа и вредновање страних студијских 

програма ради наставка образовања у систему високог образовања врши се на начин и по 

поступку утврђеним статутом Универзитета. 

12 ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 170. 

На Факултету је заступљена издавачка делатност у виду издавања  монографија, 

уџбеника, помоћних уџбеника, зборника радова,  научних и стручних часописа.  

 

Члан 171. 

Факултет издаје научне часописе:  

“Applied Mathematcs and Computer Science”, 

“Biologica Nyssana”, 

“Chemia Naissensis”, 

“Filomat”, 

“Functional Analysis, Approximation and Computation”, 

“Serbian Journal of Geosciences”,  

 

као и научно-популарни часопис: 

“Математика и информатика”.  

 

http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/chemia_naissensis/pocetna.php
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/SJ_Geosciences/pocetna.php


 
60 

 

Факултет може издавати и друге научне и стручне часописе на основу одлуке 

Наставно-научно већа, а на предлог већа департмана. 

13 ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА 

Члан 172. 

Запослени и студенти Факултета обавештавају се о раду Факултета и о раду свих 

органа Факултета. 

 

Члан 173. 

Рад седница органа Факултета је јаван. 

Дневни ред са материјалом за седнице органа Факултета је доступан заинте-

ресованим лицима путем оглашавања на огласним таблама, у библиотеци Факултета и на 

веб сајту Факултета. 

 

Члан 174. 

Председник Савета, декан, продекани и секретар Факултета су у обавези да дају 

потребне информације на захтев студената или запослених на Факултету. 

Као начин обавештавања, поред огласне табле и библиотеке, може се користити и 

веб сајт Факултета. 

14 ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 175. 

Запослени на Факултету су дужни да чувају као службену и пословну тајну податке 

и  исправе који су као такви утврђени законом, другим актима и овим Статутом. 

 

Члан 176. 

Пословном тајном сматрају се: 

- подаци и исправе које надлежни орган прогласи пословном тајном; 

- подаци и исправе које надлежни орган саопшти Факултету као поверљиве; 

- акти који се односе на делатност Факултета, ако су одређени као војна или 

службена тајна; 

- акти који садрже понуде за јавни конкурс или јавно надметање, до објављивања 

резултата конкурса или надметања; 

- друге исправе или подаци чије би обавештавање неовлашћеном лицу, због 

њихове природе или значаја било противно интересу Факултета. 
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Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка радног односа запосленог. 

 

Члан 177. 

Подаци који се сматрају пословном тајном морају се посебно чувати, не могу се 

саопштавати нити чинити доступним неовлашћеним лицима. 

За саопштење података који представљају пословну тајну одговара запослени који 

их је саопштио као и запослени који је задужен да чува те податке. 

Декан Факултета или лице кога он овласти могу саопштити податак који 

представља пословну тајну овлашћеном представнику државног органа. 

 

Члан 178. 

Повреда чувања пословне тајне представља тежу повреду радне дужности. 

 

Члан 179. 

Не сматра се повредом чувања пословне тајне ако се пословна тајна: 

- саопштава лицима или органима којима се мора саопштити на основу прописа 

или овлашћења која излазе из функције које они врше; 

- саопштава члановима Савета Факултета на седницама Савета, уколико је такво 

саопштавање неопходно ради обављања њихове функције; 

- саопштава надлежним органима ради пријављивања кривичног дела или 

привредног преступа; 

- саопштава надзорном органу. 

15 АКТИ ФАКУЛТЕТА 

Члан 180. 

Акти Факултета су: 

- Статут Факултета; 

- Правилник о раду; 

- правилници; 

- пословници о раду органа; 

- одлуке. 

 

Члан 181. 

Акте Факултета доносе органи Факултета на основу законских прописа и овог 

Статута. 
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Члан 182. 

Акт ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања, или у другом року који је 

одређен у акту, при чему се у акту наводи разлог ранијег ступања на снагу тог акта.  

Објављивање се врши истицањем на огласној табли Факултета и на веб сајту 

Факултета. 

 

Члан 183. 

Тумачење акта даје орган који га је донео. 

16 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 184. 

Акта Природно-математичког факултета остају на снази и после ступања на снагу 

овог Статута осим одредаба које су у супротности са законом, Статутом Универзитета, 

овим Статутом и другим позитивним прописима. 

Акта Факултета ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 3 месеца од дана 

ступања на снагу овог Статута.  

                                                                                                                                                                                                              

Члан 185. 

Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета изабраних на начин и по 

поступку пре ступања на снагу овог Статута, траје до истека мандата чланова. 

Лице изабрано у звање наставника, односно сарадника, по прописима који су 

важили до дана ступања на снагу овог Статута, задржава одговарајуће звање и остаје у 

радном односу до истека времена на које је биран.  

Започети поступци за избор наставника и сарадника окончаће се по одредбама 

Статута из 2017. године. 

Декан Факултета који је изабран на основу одредби претходног Статута, као и лица 

која су именована решењем декана, остају на дужности до истека мандата. 

Чланови Савета из реда запослених на Факултету који су изабрани по одредбама 

претходног Статуа, остају на дужности до истека мандата. 

 

Члан 186. 

Студенти који студирају основне или магистарске студије по наставним плановима 

донетим пре ступања на снагу Закона о високом образовању могу завршити ове студије 

по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до 

краја школске 2017/2018. године. 

Кандидати који нису уписали докторске студије, а пријавили су тему докторске 

дисертације до 21.10. 2016. године, имају право да стекну научни степен доктора наука, 

најкасније до краја школске 2017/2018. године. 
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Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању 

(„Службени Гласник РС“, број 88/17) у складу с одредбама чл. 82-88. Закона о високом 

образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 

44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) могу завршити 

студије по започетом студијском програму, условима и правилима студија, најкасније до 

истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за 

реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог студијског 

програма.   

Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије по 

студијском програму који је донет у складу са одредбама Закона о високом образовању, 

на начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске установе. 

 

Члан 187. 

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за 

његово доношење. 

 

Члан 188. 

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и веб сајту 

Факултета, а примењиваће се првог наредног дана након добијене сагласности од Савета  

Универзитета у Нишу. 

 

Члан 189. 

Након добијања сагласности на Статут од стране Савета Универзитета у Нишу, 

престаје да важи Статут Природно-математичког факултета у Нишу број 225/1-01 од 

08.03.2017. године. 
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IIpo$. ap Mulau 3naranonuh je BaHpeAHr{ lpo$ecop flpnpoauo-uareMarr4rrxor Saxy,rrera Yuueepsurera y Hrury 14 }.tcrrytraBa cBe

ycnoBe 3a MeHTopcrBo.

OEPA3JIOXEbE TEME
KaparcreprrcrrrqHrr reouerpuj crct,r o6j eKTu u upoj ertrrrBHa flpecJrrrxaBar+,a

Aj:enxaproBrrx rpocropa H yorrrlTer+,a
(Characteristic geometric objects and projective mappings of Eisenhart spaces

and generalizations)
llpupo4uo -MareMarlrqKe HayKe

MarenaarurqKe HayKe

feouerpnja

flz$epenu ujatma reonaerpuj a

1. Ilpeguer Haf{Hor Ltcrpa:;t<uBarLel ir.ii.: ,:ii,l' :},-'.i:;

flpe4uer Hayr{Hor }rcrpaxr.rBama npencraBJr,a AaJbe npoyrlaBau,e Aj:enxaproBl,Ix ilpocropa rbflxoBrrx

upojerruenrax [pecnr4KaBarra Lr HeKr4x HoBr4x yonllrrel+,a. Hajnpe he ce pa3Marparl reHepan[caHu
AjuumajHoBrz rpocropra y Aj:euxaproBoM cMr4cny u reo4e:u.icKa rpecnlaKaBalra raKBax rpocropa. floce6Ha

rraxrba 6zhe uoceeheua renepatuzagujaxra AjHrurajnoBor reH3opa rr HeKITM lrHTepecaHrHuu jeguaKocruMa y
rcojuua ce oHe nojaersyjy.
Pasuarpahe ce cKopo reo4e:ujcxa [pecnrrKaBarsa Apyror :runa Aj:eHxaproBax lpocropa u [pocropa
Hecr4Merpr.{.rue a$uue xouexcuje, ilpu r{eNry he ce upo4y6raru I4 nporupuru uocrojeha reopnja o rLI,IMa.

flocedHo he 6utw pa3Marpauo rrpeAcraBitsarbe ocHoBHr{x jeluaqzna oBr4x rlpecnlzKaBarba nouohy
Hujenxl,uconor reH3opa. Kao cueqpljaran c:ryvaj oBIrx ilpecnllKaBalLa 6irhe o6paleua xolouop$no
upojexrlreua [pecnr{KaBarba reHepajTr4cauux KelepoBrrx flpocropa Kao u HeKH IrI4xoBI,I unrapujauuru
reouerpujcxu o6jerru. Pa:uarpahe ce I,r reoge:zjcxa [pecnl4KaBalba reHepa,rucaHllx Keleponux ilpocropa.

2. Ycruafeuocr npo6leMarl{Ke ca ropuiuheHoM nlrreparypoM 1t;r;.:li{::t':'::,;

flpo6:reuarura rpelcraBJba HacraBaK rrpof{aBarLa Aj:eHxaproBrrx rpocropa. rrrrxoBnx npojexrunHnx
npecnuKaBarbav HeKHxHoBr,rxyonrxrerua. Crorasax,'ryuyjeuo 4a je upo6lenaaruKay florrlyHocrIaycr:iafeHa
ca ropuruheHoM JIHTeparypoM.

3. I{z,neeu Ha}qHot I4crpaxl,IBart>d irir;

LIn",l Haf{Hot r.rcrpaxrrBarLa [peAcraBJsa naJ6e npo4y6n unarre reopuje Aj:euxapronux [pocropa.
Pa:nrarpahe ce reHepaJrilcaHr AjururajnoBr4 rrpocropn y Aj:eHxaproBoM cMlrcn,v H rLlrxoBa upojexrurria
rpecnr4KaBal+,a. Kao rr reHepanr{saqxje AjnurrajuoBor reH3opa. llope4 rora, urrJb je npo4y6lrur reopujy, upe

cBeta, cKopo reo4esujcrr4x [pecn[KaBarr,a Apyror runa Aj:enxaproBux rpocropa 14 npocropa Hecl{MerputlHe

a$uHe rouexcuje. rpu qeMy he ce rpoupr.{rrr uocrojeha reopuja o IbHMa. Taxofe. jeaau oA III4JbeBa je aa-ne

pa:nujan e reopaje teuepanucaHrrx Keleporux ilpocropa. BL{xoBIrx npojexrunHux rlpecnlrKaBalr,a Lr

Ha,'raxeme HoBIrx aneapvjanrHl{x reoMerpujcxux o6j erara.

4. O.{erusaHrr pe3ynraru" Hayr{Ha 3acHoBaHocr H AorlpplHoc lrcrpaxlrBaLba it)t; .:i!l' ;,,,,,',

O.{eKueaHH pe3ynrarr4 Hayr{Hor vcrpa)r<ilBarba cy, npe cBera! y o6:racrz pasHlrx reouerpujcxax
lpecnr4KaBarba Kao u Aj:euxaproBr.rx npocropa. Oueryjy ce HoBIr pe3ynrarl{ Iag o6:racu4 reuepaJlr4cart4x

Ajnrurajuoeux flpocropa rl rbrrxoBr.rx [pecnr4KaBalba. 3a ocHoBHe je4uauune cKopo reo4e:Izjcxrax

ilpecnrrKaBarLa Apyror rrrfra Aj:euxaproBr{x npocropa u npocropa Hecl{Merpuune a$ane rouercuje ouexyje

ce HaraxerLe HoBor HarrrrHa rL[xoBor npercraBJbarLa. flpu rorrae upogy6uhe ce ll npotrtplrrl4 nocrojehra

pe3ynrarr4 o rLrrMa. Ouexyje ce Aa-rse pasnujame ra npo4y6,u4BarLe reopuje teHepanucanux Keleponrax

rrpocropa. BaxoBrrx npojexrwerurx rrpecn[KaBar],a Iz Hiulaxene HeKHx HoBIrx uueapwiattrHltx reoMerpujcxux

o6.jer<ara.



5. flpulremeHe HayuHe MeroAe (do -1{){} p*tir:

Kopuruheue cy HayqHe MeroAe roje ce yo6uuajeHo Koplrcre y MareMarlrupl: Merol HayrlHor nocMarparLa u

Ha) {Hor r[crtt4TnBarba. cnequja,rwzagnja[ reHepan[:aquja. aHaJra3a Iz cIrHTe3a. aua,uoruja, yuopefuealie, Kao

I,I MeTOAe TeH3OpCKe aHalTrr3e.

Kaparcreprrcrlrtlulr reouerplrj cnu o6j ercru u upoj exrl{Bua
Aj :leuxaproBlrx rpocropa u yo[rrrren,a
(Characteristic geometric objects and projective mappings
and generalizations)

3AKJbYTI AR {t}o i$il P*tu)

llpe4.noxeua reMa noKTopcKe 4ncepraqzje je HayqHo 3acHoBaHa. a pe3ynrarl{ xoje he caApxara

upe4crae,rahe 6uraw u oputprHalraH Aorrpl4Hoc y uayuuoj o6lacru xojoj flplrraAa. Kan.quAarxr'tr,a

B;ralac:rana Cranroeuh licul.maBa cBe ycnoBe rrpofllacaHe 3axouona o BHcoKoM o6pasonarry ra Craryrona

lipupoguo-MareMaruqxor $axy:ne'ra tajoj ce oao6pu npelnoxeHa reMa AoKropcKe graceprauuje. Kouucuja
rrpeAJ'raxe HacraeHo HayqHoM nehy IIpupoAHo-MareMarLIqKor Qar<ynrera y Huury u Hayvuo crpytluoM
nehy Ynunep3rrrera y Huury, Aa rrprrxBarrr [peg,ro]I(eHy reMy AoKTopcKe Arrcepraulrie r<aullrgarKrrrbe
BnaAuc,lase CraHrcoeuh, uacrep MareMarrrqapa, I{ Aa ce 3a MeHTopa llueuyje lp Munan 3,'raranoruh,
BaHpeAHrr upoQ ecop llpupoguo-MareMarllurcor S axy!'ITera y Huuly.
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IPE|JIEA AOKTOPCKE A}ICEPTAIII,IJE
11+111Epoj crpana

Epoj nor,'ran,'r,a

Epoj c,lrzxa (uerua. rpa$lrxoua)

Epoj ra6e,'ra

Epoj npu,rora

P'6p.

3

0

0

0

trPIrKA3 HAvqHrIX pI CTPyqHI,IX PMOBA KAHA]IIATA
KojH caApxe pe3yJrrare rrcrparcuBatba y oKBupy AoKTopcKe Arrcepraurrie

Ayrop-u, Hac,'roB, qaconuc' roAuHa, 6poj eo,lymena' crpaHuqe

N. O. Vesid, Lj. S. Velimirovii. M. S. Stankovii. Some Invariants of Third Type AlmostGeodesic Mappings, Mediteranean

Journal of Mahtematics. 2016" Vot. 13. 4581-4590.
I V 6soNa paAy je yonrxreH Bej,loe npojexruauu reH3op Kao rzHeapujanra crcopo reole:ujcKI4x [pecn]rKara*a rpeher rrana xoja MZI

saEoeo,'raeajy oco6uuy peuunpour4rera. flo6ajena je $aua,ruja aueapujaHr:u r3Be,]eHa I'I3 3aKoua rpaHc$opnaunje

Sav ra,r uj e reH::opa KpnB14He npocropa HecI4M erpur{He a$r'rne roHer<cui e.

M. S. Stankovii" M. Lj. Zlatanovii. N. O. Vesi6. Basic Equations of G-Almost Geodesic Mappings of the Second Type,

Which Have the Property of Reciprocity, Czechoslovak Mathematical Journal, 2015. Vol. 65,787-799.
Y oeoNa pary cy pa3MarpaHa cxopo reoaesujcKa rrpecJrr{KaBana rtpyror runa [pocropa HecuMerpurtuc a$uHe xonexcuje. Y

2 rou pa3Marpa*y cy ::o6ujeae ocHoBHe jelnauune ror apecJrlrxaealLa. HaxoH Tora. u3Be.4eHn cy norpe6nx H ,loBoJtsHlI M23

ycJ,roBrr aa 6u reouerprajcro npecluKaBarLe 6r.1,'ro cxopr.r reoaegrajcxo Ap)Tor rl,Ifla. Pa:uorpeua c) tr cKupo reo,lerujcra
rrpecrrr.rraBarta apyr'or rr.rna xclja :a.uoeo,'lanajy oco6nHy peul4npoulrrera. Ilpoyraeaue cy e-crpyKType n ao6ujeil je crzcrerta

an$epeuuraja,rHuxje;uavuua Kourajenor rzna xojll reHepxue o,rrosapajyhe e-crpyKrype'

N. O. Vesi6. Weyl Plojective objectsW,W,ll tbr Equitorsion Geodesic.Mappings. Miskolc Mathematical Notes, 2017.

accepted lbl publ ication.
3 t uro, p*y je yonureua verolororuja aooujau,a uueapzjairur reouerpajcxtrx npecJlllKaBarr,a Ha nplrMepy reo:qesnjcxor M23

[peci,rr.rKaBa]La. MorueucaHo Ajnr,urajnonuu ]lcrpaxrrBamun,ta, :ro6ujena cy rptl HoBa yonttrrerua Bej,ronor npojemznuor
TeH3Opa.

M. S. Stankovii" M. Lj. Zlatanovid, N. O. Vesid. Some properties of ET-plojective tensors obtained from Weyl projective

tensor, FILOMAT, 2015. Vol. 29:3, 573-584.

, Y oaov paAy je ycnocraBJ.LeH olHoc ra:lrr,tefy aHynupa*a JrrrHeapHo He3aBilcHtzx reH3opa KpI4BtIHe Iz aHy,'lupalra yonulTetl,a
* 

Balnoror npojexruuHor reH3opa rcao nuaapujaHTlr eKBr4Top3lrouux reo.qesujcKux npecJrlrKasalr,a. HaroH Tota. ycnooraBJ't eH

je oaHoc rasuefy Bej,losor npojerrueHor reH3opa r4 lberoBr.rx yonurema xao uueaprzjaHrl4 cKBllrop3lzounx reoEe:ujcrru
npeC,'I14KaBaILa.

M. S. Stankoviri, N. O. Vesid, Some relations in non-symmetric alfine connection spaces with regard to a special

almostgeodesic mappings of the thirdtype. FILOMAT, 2015. Vot. 29:9. l94l-1951.
Y oeola pary cy flpoyqaBaHa cnequja,lHa cxopo reole:rzjcKa npecJlxxaBan a rpeher rrlna flpooropa HecuMerpl'lqne a$raHe

xoHexolje. flpu rou rlpoy{aBatly, ao6rajeHra cy 3aKoHn rpancSopuauuje ner JrIIrHeapHo He3aBucH}Ix reH3opa Kp}IBr{He.

N. O. Vesi6, Some Invariants of Contbrmal Mappings of a Genelaliyzed Riemannian Space. FILOMAT,
accepted lbl publication.

4 Y oson pa:yje ncropr.tuheua uunapujanrHocr xounosuquje xoeapujaxrnor H KoHrpaBapujanrnor MerputlKor reH3opa rIoA M22
' .qe.icrec,N,1 roH$opruuor ilpec,'ruKaBalLa reHepa,lr4caHor PuManoeor npocropa. Kao lilc,leAuua rora, yonlxrerut cy Touacon

npojexrueura napaMerap z Bej,roe reu:op xou$opMHe KpuBrIHe xou$opuuor npec,luxaBalr,a reHepiilucaHor Puuauonor

il"JTirtu, Curvature Tensors and the Third Type Almoost Geodesic Mappings, Facta Universitatis. Selies Maiiematics and

Intbrmatics. 20 I 4. Vol. 29, 445-460.

7 y onou paay je )rrrorny*eHo r4crpar{rrBarr,e o 3aKoHLl Ma rpanc$opuauuje r€H3opa KpuBIrHe npocropa ueclluerpuuHe a$uue M51

rouexg.rje no.( .{ejcreoNt cnequjalnux cr<opo reoAesujcKI4x IrpecruKanana rpeher r}ina ilpocropa HecuMerpuqHe a$uue

rouexclrj e.

HAIOMEHA: yxolnxo je KaHArrAar o6jaeuo Burxe oA 3 pa\a, AoAaru HoBe peAoBe y oraj aeo AoK]MeHra

uctlylbEHo cT ycJIoBA 3A OAEPAHy AOKTOPCKE AI,ICEPTAIIIIJE

#JiHL;:[1TffiJ"+:X;il1"#,i;l#JJ#ffi1:l; 
o',"",'uurrie xoju cv npe4eufeHu 3aKoHoM o eucoKoM 
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KauruAaA HenaA O. Becuh je o6jaauo ceAaM Ha) {Hr{x paAoBa xoju cy y Be3Ir ca reMoM Aol{ropcKe guceprauuje on xojlrx je 5 y
qacorucltMa ca SCI r.r SCIe ,.u{cre, jeuan xou$epenuujcxu paA y qacorturcy ca SCIe ,rucre u je4an caMocrar'IHrl pan y qacorucy

Ffuruxor ),HuBep3l.rrera. 
gerupu oA paAoBa ca SCI r.r SCIe nr4cre je o6jaerao y KoayropcrBy ca MeHropoM, AoK cy ABa pana o6jaB,EeHa

caMocranHo. JeAau cauocra,'rnu pa4 je npuxBaheH 3a o6jaBJb[Ba]Le y HHocrpaHoM qaconl4cy ca SCIe,rucre. flpeua roMo, KaHArrAar

HenaA O. Becuh nc[yrbaBa cBe ycr'roBe 3a orleHy u o46pany noKropcKe anceprauuje KojI4 cy [peAButreHu 3axonona o BI{coKoM

o6pa:oearry, Craryrona Yunnep:urera y Flraury u CrarlroM llpupoauo-naareMarlrr{Kor $axylrera.

Kareropuja

M2t
Paa ca XVIII

reolrerpr.rj cxor
ceMr.rHapa

M2l



B PEAHOBAIbE rrOJEAI,IHr,rX AEIOBA AOKTOPCKE AI{CEPTAU}IJf,
Kparax onuc noje4uHl4x AeJ'IoBa 4Iacepraqnje irir., .i,|i{i 7;r';;;}

lr,rceprauaja ce cacroju oA yBoAa I4 ABa Mero.{oJIonIKH o6je4urueHa rIorJIaBJ'ba.

Ynog je caqrrlbeH oA ocHoBHnx nojuoea xoju cy HeolxoAHH 3a Aiur,a ucrpiDKllBalla y Auceprarlr,rjra.

Y npnou rrorr'raBJ'r,y cy flpofraBaHa rrpecJrrzKaBa*,a npocropi] HecLIMerpLIque aSune nouerccnje. Y rou [orJIaBJby cy
ycrrocraBJbeHu oAHocH rraely rzHeapujauraua eKBurop3uoHrzx reogeaujcKux npecnl4KaBama. Ilopea rora, [poyqaBaHa cy

14 cKopo reoge:ujcxa [pec,.rnKaBa[ba Apyror u rpeher rula [pocropa HecuMerplzqHe a$uHe rcouexcuje.

Y rpehenr rror,'raBJ[,y, HacraBJbeHa cy flpoyqaBa]La [pecnuKaBan,a flpocropa HecuMerpuqHe a$uue rcoHexcuje. f,'IaeHpI

pe3yJrrarr4 cy orure $opnayne :a o4pelurarLe lrHBapr,rjaHru reonaerpujcxux npecr'IllKaBalba u uusapilaHTu cKopo

reo,1e:ujcrcnx npeci'rHKaBan,a Apyror ra rpeher rurra reHepalrucanor PunanoBor npocropa. flope4 Tora, Aare cy

reHepar'rr.r3arluje Tomacoaor npojercruBHor napaMerpa z Bejroror npojexruruot reH3opa xao uHeapujanrn xou$opMHl'{x

npecJrlrKaBalba.

BPEAHOBAIbE PE3YJITATA AOKTOPCKE AIICEPTAUIIJE
Huso ocrsapuBalra rrocraBirbeHr{x urrJbeBa us upujare AoKTopcKe 4ucepraquje t*tt ){}i) .

I-\z,neeu reMe AoKTopcKe Aucepraqnje cy ocrBapeHu. flpoyraBaHa cy cKopo reo4e:ujcna [pecJIHKaBaB,a Ilpocropa

Hecr{Merpuque aduHe xoHerccuje }r, Kao ocBpr Ha reMy, fipof{aBaHa cy cKopo reo4e:r'tjcra [pecn]IKaBalba rcHepa,racaHor

PunaaHosor [pocropa. Pa:uarpaue cy rzHnapujaure noce6Hr4x cKopo reo4esujcxux npecnuKaBa]ba Apyre Bpcre

reHepanncauor PuuauoBor [pocropa. Ilopea rux pe3ynrara, rpoytlaBaHe cy u uHeapujaure reo4esujcxux flpecnuKaBalba

npocropa Hecr4Merpur{He a$uue xoHexcuje u urusapujaHre rcouSopMH}Ix npecJrIHKaBaH,a teHepanucaHhx PnManoelix

npocropa.
Bpe4uoname sHauaja H Hayr{Hor Aonpr4Hoca pe3ynrara gracepraquje {ct'r i#i,;;;rrvcr}

3uavaj oBe Ar.rcepraur,rje je y rtpofraBany pa3,'lHqurrrx rpecnuKaBarba npocropa HecuMsrpllque aSzHe rouerccnje y
A-jseuxaproBoM cMucny. Tnna rpoyqaBarbuMa cy ycnocraBJbeue aua,roruje uurapujaHTll npecnllKaBalba ca ToNracosuN{

npoj exrunuuM rrapaMerpoM Ir Bej,r onnm npoj ercrnnH HM TeH3opoM.

Y 4pyrona nornaB,'by ycnocraBJreH je oguoc rr,rely unnapujaurava exBurop3lrouor reog*ujcKor rtpecnl4KaBana. flope4
Tora, pa3MorpeHa cy cKopo reo4e:ujcrca npecJruKaBalba Apyror u rpeher rurla [pocropa HecHMerpHrIHe a$uHe

xouencuje. Kao noce6aH pe3ynrar, o4peleHa je $auruuj a uurapujaurl{ cKopo reog*zjcxux npecn}rKaear+,a rpeher rzna
Ha ocHoBy oaroeapajyher 3aKoHa rpanc$opnraquja Sanaunuje reu:opa KpHBHHe rpocropa HecuMerpllque aSNHe

xouexcnje.
Y rpehena nouae,lsy je [poMerbeH MeroAorotuKn np]lcryrr ogpefunaby raunapujauru reonterprzjcKl{x rpecnnrcaeama. Kao

p*ynrar rora, 4o6rajeHe cy onrrrre Sopnayle uurapujaHrr,r reoruerpnjcKl{x npecJIHKaBa}La. flpulteHolr rux $opnayna u

MeTogororxKot rrpucryna KapaKTepucrr4qHor 3a oBo fIorJIaBJbe, Y Aea [plrMepa, ogpefene cy uuvapuiaHTe cKopo

reoge:ujcrcux [pecnnKaBa[ba npBor rlr[a flpocropa cuMsrpl4r{He a$une rouexcuje u o4pelene cy uurapujaure
eKBHTop3HoHr4x reoAe3ujcruax npecr'rr,rKaBana. Y rilrbeM npo) {aBaIby, o4peleHe cy nHnapnjaHre cnequjaJlH}Ix cKopo

reog*ujcrcux [pecn]rKaBa]La Apyrot r]rfla Lr eKB[rrop3r,roHux cKopo reogesujcxux flpecnplKaBarta rpeher rvila
teHepiurucaHor Purraanosor npocropa. llocre4n u pe3ynraru oBor florlaBJba cy uHeapujaHre xou$opnauux

npecruKaBalLa reHepaJtucanor PuuraHoBor npocropa rcoje cy aHanornje Tonaacoeor npojercrurnor napaMerpa u Bej,ronor

npojexruruor reH3opa.

OueHa caMocriulHocrr4 HayrlHor paAa KaHAI{Aara i.r':o ii}i} y;t '11i1

Kan.quAar HeuaA O. Becuh je canrocra-uHo o6jaBr4o IBa Haf{Ha pa4a, KojI4 cy y Be3I4 ca reMoM AoKropcKe

Irzceprarluje, y qacoilucvv,a ca SCI ra SCIe Jrlrcre. llope4 rora, caMocra,'IHL{M paAoM je go6ro joru uere
Herry6nrrKoBaHe pe3ynrare qrrMe je uoraaao BlrcoK HrrBo caMocraJlHocrl,I y 6aB,tsemy HaydHo-I4crpaxlrBaqKrrM

paAoM.



,AHorr,.noxeHor,-"Jffi?.tl#Jr::::Jr,-::L*un'- - Ha ocHosy ilperx(
floxropcxa gucepraquja rroA Ha3rrBoM Cropo reoge:ujcrca [pecJrrrKaBalLa reHepaJrrrcarurx PunraHoBlrx

rpocropa u yorurrrerba (ua euuecKoM Almost geodesic mappings of generalized Riemannian spaces and

their generalizations), KaH.qrrlara HenaAa O. Becr.rha, npE4cran,na oput\rHutaH Ha) {HI4 pa4 roju je, loruuru
r.r MeroAonorrrKrr, areKBarHo KoHurrnupaH. Pesy:maru r<oju cy ao6rajeHu y oKBpIpy oBe .quceprailuje cy

eepu$nxon anu nylruKoBarbeM HafrHrrx paloBa y HayuHuM rIacorII4cLIMa ca SCI u SCIe Jlrrcre. Pesylraru oee

AoKTopcKe gucepraquje ornapajy HoBe Motyhnocru 3a EaJba IIpofIaBaI+,a.

Ha ocuony cBera HaBeAeHor. Kouzcuja ynyhyje rpeAnor HacrasHo-Ha) {HoM nehy llpupo.uHo-MareMarlzqKor

$ary:rrera u Hayuno-crpf{HoM eehy sa MareMarut{Ke HayKe YHlaeepaurera y Haruy Aa ce KaHAI4Aary Heua4y

O. Becuhy o4o6pu ycMeHa o46paua AoKropcKe 4uceprauuje rIoA Ha3vBoM ,,Cxopo reo4e:zjcra npecnl'{KaBalsa

reHepanucaHux PnnaasoBllx npocropa h yoflrlTerLa".
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Hacrasuo-HayqHoM Behy

IIpupo4no-MareMarr.r rrKor Sa rcy.nrera y Huruy

flpelNrer;_. @opururran e ItoMr,rcuig sa . .n4!.arue Hsneruraia o ypaherroi Aorcropcrcoi
Aucepraqr,r irr

Ha ceAuurlr.r flenaprrrrala 3a xeMr4jy flM@-a y Hr4r.uy, oApx(aHoj AaHa 18.4.2018. roa.

$oprunpaua Konucuja 3arnaaffe lz3Berxraja o ypabeHoj gorropcrcoj Auceprar-lujh r(aHAhAara

flparaHe Maproeuh.

I(orrr rzcuj a y cacraBy:

l. Ap ArerccauAap Eojrah, peAoBHtl rpoqlecop, Yuunep:urer y Hrzuy, Ilprapo4uo-
N4areMart4qKl4 Saxylrer, HO Xenall.ja, yHO flpanerseua n au4ycrpu.icrca xeur.rja
(ueHrop)

2. ap Mn,ropa.q Uaxah, peAoBHI4 npo$ecop, Yunsep:nrer y Hzruy, TexuoroLuKH OaKynrer
y Jlecxonqy, HO Texuo,touLrco I4H)r(er,bepcrBo, yHO Xervuaja 14 xeMr4jcKe rexHo,rornje
(.rnaH)

3. ,ap A,rerccau4pa 3apy6uqa, peAoBHr.l npocfecop, VHueep:nrer y HnLuy, flpnpogHo-
MareMaraqr<u $axynrer, HO Xevaja, YHO flpuverbeHa v uutycrpuicra xeunja (ulau)

4. Ap Je,reHa Mnrpoantr, AoueHr, Yuueep:urer y Huiuy, flpnpoauo-MareN,rarr4qKr4

tpaxyrrer, HO Xevnja, yHO llpux,rerueua v AHLycrpujoca xeunja (unau)

5. ap flparaH I-{eerrcosuh, AorleHT, Yuusep:ilrer y Hr.rruy, TexHo:romKH

Ilecxonqy, HO TexnororuKo r.JHx(elbepcrao, YHO Xen,ru-ia n xevnjcrce
(urau)

Ynpasur.rx [enaprvaHa sa xevujy
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Behe /{enaprl4aHa 3a MareMamxy je Ha oe/xrl4lu4 o;1p;xanoj
rrpeAJror xoivrucnie 3a r]Hoalbe a:ueur"afa za w:titctp y HayqHo 3BaBe
lllu.noura flerpo nulia.
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HavrrHH capajlHr{K Ap

flpel;loxeHa xotr lrcx.f a y LracraBJ- :

l. 
^rp 

klrrha L'r'anrosNIi. pe;r. nporf . IINlO-a 1,HNrrrv"
2. ep 3opaH Paxuh. pcg. npo(r. Illarenalnuxor draxy.rtrc-l.a y licortrragy.
3. ap ",rb1'6raua Llc,ravuponrzli. pe;r. npo4r. IIMtD-a 
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