
1 

 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAРТ, 2019. 

Н И Ш 

 

 



2 

 

САДРЖАЈ: 

 

1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 

 1.2. КОНТАКТ 

 1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 

 1.4. СТАТУС И НАДЛЕЖНОСТ ФАКУЛТЕТА 

 1.5. ПРОПИСИ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊУЈЕ У  ОСТВАРИВАЊУ СВОЈЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

2. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 2.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА - САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

 2.2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА – ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 2.3. СТУДЕНТ ПРОДЕКАН 

 2.4. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 2.4.1. НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

 2.4.2. ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 2.4.3. ВЕЋЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 2.4.4. ВЕЋЕ КАТЕДРЕ 

 2.5. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

3. ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

 3.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБРАЗОВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 3.1.1. КАТЕДРЕ 

 3.1.2. ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ 

 3.1.3. ЦЕНТАР ЗА ИНОВАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 3.1.4. ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ 

 3.1.5. ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 3.1.6. РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР 

 3.1.7. БИБЛИОТЕКА 

 3.1.8. ИЗДАВАЧКА ЈЕДИНИЦА 

 3.2. СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 

4. АКРЕДИТАЦИЈА 

5. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

6. СТУДИЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 6.1. ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 6.2. СТУДЕНТИ 

7. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 



3 

 

 7.1. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ И САРАДЊА 

 7.2. НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СКУПОВИ 

 7.3. САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ 

 7.4. КЊИГЕ И РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

8. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

9. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И РАДНИХ МЕСТА 

10. СРЕДСТВА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА 

11. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У БУЏЕТСКОЈ 2018. 

ГОДИНИ 

12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКУ 2019. ГОДИНУ 

13. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

13.1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА БУЏЕТСКУ 2019. ГОДИНУ 

14. ЈАВНОСТ РАДА 

15. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

16. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја («Службени гласник Републике Србије» број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа 

(«Службени гласник Републике Србије» број 68/2010) сачињен је и објављен 

Информатор о раду Електронског факултета у Нишу (у даљем тексту: 

Информатор). 

Информатор садржи податке који су од значаја за остваривање права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

За тачност и потпуност података објављених у Информатору, правилну 

израду, објављивање и редовно ажурирање Информатора одговоран је декан 

Факултета. 

Информатор се може преузети у електронском облику на интернет страници 

Факултета, на адреси: 24TUwww.elfak.ni.ac.rs U24T. 

По захтеву заинтересованог лица електронска копија Информатора може 

бити снимљена на неки од електронских медија. 

Штампана верзија Информатора може се преузети у канцеларији број 105 у 

Деканату Факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elfak.ni.ac.rs/
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1. УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 

 

НАЗИВ: Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу 

ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ – АДРЕСА: ул. Александра Медведева 14, 18000 Ниш 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07215240 

ПИБ: 100232259 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: efinfo@elfak.ni.ac.rs 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ ПОДАТАКА: Проф. др Драган Манчић, декан 

Факултета 

ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА:  

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: www.elfak.ni.ac.rs 

УВИД У ИНФОРМАТОР: У просторији 105 у Деканату Факултета 

 

1.2. КОНТАКТ 

 

Декан Факултета 

Др Драган Манчић, редовни професор 

018/529-105 

dekan@elfak.ni.ac.rs 

 

Продекан за финансије 

Др Бобан Веселић, ванредни професор 

018/529-101 

boban.veselic@elfak.ni.ac.rs 

 

Продекан за научноистраживачки рад 

Др Небојша Дончов, редовни професор 

018/529-103 

nebojsa.doncov@elfak.ni.ac.rs 

Продекан за наставу 

Др Леонид Стоименов, редовни професор 

018/529-110 

boban.veselic@elfak.ni.ac.rs 

 

mailto:efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs/
mailto:dekan@elfak.ni.ac.rs
mailto:boban.veselic@elfak.ni.ac.rs
mailto:dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs
mailto:dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs
mailto:dragan.mancic@elfak.ni.ac.rs
mailto:nebojsa.doncov@elfak.ni.ac.rs
mailto:boban.veselic@elfak.ni.ac.rs
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Студент продекан  

Jована Мајцен, студент 

018/529-633 

јovanamajcen@hotmail.com 

 

Секретар Факултета 

Јелена Милошевић, дипл. правник 

018/529-102 

јelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs 

 

Студентски парламент 

018/529-633 

parlament@elfak.ni.ac.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:јelena.milosevic@elfak.ni.ac.rs
mailto:parlament@elfak.ni.ac.rs
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1.3. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 

 

Новембра 2010. године навршило се 50 година високошколске наставе 

електротехнике у Нишу  најпре на Електронском одсеку Техничког факултета у 

Нишу, а затим, од 1968. године, на Електронском факултету у Нишу.  

Као образовна и научна установа у саставу Универзитета у Нишу, Електронски 

факултет је од свог оснивања имао значајну улогу у развоју Републике Србије, а 

данас представља једну од водећих научноистраживачких институција у земљи.  

 

 
Зграда Електронског факултета  поглед с југоисточне стране 

 

Оснивање Електронског одсека Техничког факултета и Електронског 

факултета у Нишу 

 

Крајем педесетих година XX века у Србији су нарасле потребе за кадровима са 

високом стручном спремом. Наиме, 1958. године на 55 запослених у 

електроиндустрији био је један инжењер, а према перспективном плану развоја 

електроиндустрије Југославије, било је предвиђено да се у 1960. и 1961. години 

запосли 45 000, а у 1971. години 80 000 радника. С обзиром на то да су се у 

тадашњој НР Србији инжењери слабе струје школовали једино на 

Електротехничком факултету у Београду, одлучено је да се формирају и други 

универзитетски центри. Ниш, са својим положајем и величином, као један од 

највећих центара у Србији са развијеном индустријом и широком мрежом 

културних, просветних, здравствених и других установа, испуњавао је све услове за 

отварање факултета, са могућношћу да се брзо развије у факултетски и 
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универзитетски центар. Због тога је Извршно веће НР Србије 18. маја 1960. године 

донело одлуку да се, у оквиру Универзитета у Београду, оснују три факултета у 

Нишу: Медицински, Правно-економски и Технички факултет.  

Првог октобра 1960. године званично је отпочео рад Техничког факултета у Нишу, 

у чијем саставу су били: Машински одсек, Грађевински одсек, Архитектонски 

одсек и Електронски одсек. Електронски одсек основан је уз свесрдну помоћ 

Завода РР (сада Електронска индустрија Ниш), на чијем је челу био директор 

Владимир Јасић, који је, заједно са професором Електротехничког факултета у 

Београду др Душаном Митровићем, изузетним ангажовањем допринео оснивању 

овог одсека. Заводи РР су за потребе Електронског одсека, у оквиру круга својих 

фабрика, одвојили један део зграде Алатнице. Те године уписано је 129 редовних 

студената и 134 ванредна студента. Први наставници су, највећим делом, били 

хонорарно ангажовани професори Електротехничког факултета у Београду, а први 

стални наставник на Електронском одсеку изабран је тек јуна 1961. године.   

Убрзо након оснивања Електронског одсека набављају се неопходни инструменти 

и израђују макете за демонстрациона и лабораторијска вежбања. Увођењем 

вишестепене наставе пребацују се стручни предмети у раније године студија. 

Оснива се и библиотека Електронског одсека са читаоницом, као истурени део 

библиотеке Техничког факултета. Када је зграда Техничког факултета завршена 

(1964. године), студенти нижих година слушали су предавања и изводили вежбања 

у новим просторијама Техничког факултета.   

Електронски факултет је настао из Електронског одсека Техничког факултета у 

Нишу. Октобра 1968. године Савет Универзитета у Нишу формирао је Матичну 

комисију за оснивање Електронског факултета у Нишу. За чланове Матичне 

комисије именовани су: др Тихомир Алексић, проректор Универзитета у Нишу; др 

Бранко Раковић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду; др 

Момчило Ристић, ванредни професор Техничког факултета у Нишу; др Јован 

Сурутка, ванредни професор  Електротехничког факултета у Београду и др Јован 

Петрић, ванредни професор Техничког факултета у Нишу. Треба нагласити да су 

поменути чланови Матичне комисије, који су касније, као наставници 

Електронског факултета (било у сталном радном односу, било хонорарно), 

умногоме допринели развоју Факултета, како формирањем и усавршавањем 

сопственог асистентског и наставничког кадра, тако и  увођењем и развојем науч-

ноистраживачког рада. Матична комисија је успешно извршила све припреме за 

рад, тако да је школске 1968/69. године Електронски факултет почео да ради као 

самосталан факултет.  

Електронски факултет званично је основан 20. новембра 1968. године, када је 

Скупштина СР Србије донела Закон о оснивању Електронског факултета у Нишу.  

Школске 1968/69. године уписано је 269 редовних и 27 ванредних студената, који 

су слушали наставу и изводили вежбања у згради Техничког факултета.  

Први стални наставници и сарадници Електронског факултета изабрани су 1. 

априла 1969. године, и то су били: Тихомир Алексић, редовни професор, Сава 

Аћимовић, ванредни професор, Богосав Ковачевић, ванредни професор, Петар 

Мадић, ванредни професор,  Јован Петрић, ванредни професор, Александар 

Воргучић, доцент, Илија Хаџинешић, доцент, Слободан Лазовић, доцент, Драгутин 
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Величковић, асистент,  Божидар Ђурић, асистент, Бранимир Ђорђевић, асистент, 

Лазар Ђорђевић, асистент, Милан Јевтић, асистент, Драгиша Крстић, асистент,  

Јелена Лазовић, асистент и Радмила Петковић, асистент. 

Уз помоћ Електронске индустрије и Заједнице усмереног образовања, 1972. године 

изграђене су лабораторије за потребе Електронског факултета, као додатак зграде 

Техничког факултета. Године 1971. отпочео је да ради и електронски рачунски 

центар, у чијем је саставу био рачунар IBM 1130, а који је служио за научноистра-

живачки рад наставника и сарадника, као и за вежбање студената. Поводом Дана 

Факултета, 23. новембар 1983. године, отворен је нови рачунски центар са 

системом DPS 6/92 фирме Еi-Honeywell, набављен уз помоћ шире друштвене 

заједнице и Еi-Ниш.  

Значајан датум у историји Електронског факултета свакако је 24. јун 1982. године, 

дан отварања нове зграде Факултета, када се из зграде Техничког факултета 

прешло у нову, модерну зграду (са 4 амфитеатра, 40 учионица, 30 лабораторија, 

рачунским центром, кабинетом за стране језике, библиотеком, савременом мерном 

и рачунарском опремом за наставу и науку, студентским клубом, итд.), у којој се 

Факултет и сада налази.  

Научноистраживачки рад на Факултету се стално развијао, што потврђује велики 

број објављених радова наставника и сарадника, реализованих пројеката, уговора 

са привредом, одржаних курсева иновација знања, итд. Захваљујући релативно 

доброј опремљености и повољној кадровској ситуацији Факултет је, у сарадњи са 

индустријом, био у могућности да реализује већи број научноистраживачких и 

истраживачко-развојних пројеката за потребе индустрије. Поред тога, Факултет је 

био организатор већег броја међународних научних конференција које су стекле 

запажену репутацију и високо место на листи међународних научних скупова.  

Декани и продекани Електронског факултета у Нишу 

 

Мандатни 

период 
Декан Продекани 

1969-1972. проф. др Тихомир Алексић 

мр Слободан Лазовић 

проф. др Александар Маринчић 

проф. др Радосав Ђорђевић 

1972-1975. проф. др Сава Аћимовић 
проф. др Добрило Тошић  

проф. др Радосав Ђорђевић 

1975-1979. проф. др Радосав Ђорђевић 

проф. др Живко Тошић 

проф. др Радослав Радовић 

проф. др Божидар Ђурић 

1979-1981. проф. др Радослав Радовић 

проф. др Љубомир Станковић 

проф. др Ванчо Литовски  

проф. др Драгиша Крстић 
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1981-1985. проф. др Бранимир Ђорђевић 

проф. др Љубомир Станковић 

проф. др Драгиша Крстић 

проф. др Драгутин Митић 

проф. др Снежана Николић  

проф. др Видојко Раденковић 

1985-1989. проф. др Драгиша Крстић 

проф. др Драгутин Митић 

проф. др Нинослав Стојадиновић 

проф. др Видојко Раденковић 

1989-1994. проф. др Нинослав Стојадиновић 

проф. др Љиљана Живковић 

проф. др Миодраг Арсић 

проф. др Братислав Миловановић 

проф. др Миодраг Гмитровић 

проф. др Видосав Стојановић 

1994-1998. проф. др Братислав Миловановић 

проф. др Миодраг Гмитровић 

проф. др Милан Ковачевић 

проф. др Стојан Ристић 

проф. др Предраг Петковић 

1998-2000. проф. др Миодраг Арсић 

проф. др Миодраг Гмитровић 

проф. др Милун Јевтић 

проф. др Зоран Николић 

2000-2002. проф. др Живко Тошић 

проф. др Драган Антић 

проф. др Драган Пантић 

проф. др Миле Стојчев 

2002-2004. проф. др Градимир Миловановић 

проф. др Драган Драча 

проф. др Драган Антић 

проф. др Милан Радмановић  

      2004-2012. проф. др Драган Антић 

проф. др Драган Тасић 

проф. др Зоран Перић 

проф. др Драган Јанковић 

      2012-2015. проф. др Драган Јанковић 

проф. др Драган Тасић 

проф. др Зоран Перић 

проф. др Драган Денић 

      2015-2018. проф. др Драган Јанковић 

проф. др Драган Манчић 

проф. др Бобан Веселић 

проф. др Небојша Дончов 
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1.4. СТАТУС И НАДЛЕЖНОСТ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Оснивач Електронског факултета у Нишу је Република Србија, а Факултет је 

основан Законом о оснивању Електронског факултета у Нишу (“Службени гласник 

СРС”, број 48/68), који је Народна скупштина СР Србије усвојила 20. новембра 

1968. године. 

Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу 

Универзитета у Нишу. Факултет је образовна и научна установа, а у оквиру своје 

матичне делатности организује и изводи академске студијске програме на свим 

нивоима студија и струковне студије, иновацију знања и друге облике стручног 

образовања и усавршавања. Од самог оснивања, приоритети Факултета су 

континуирани развој и модернизација наставног и истраживачког рада. 

Електронски факултет у Нишу, као образовна и научна установа, је увек ишao у 

корак са убрзаним развојем електротехнике и оствариваo значајне резултате у 

области образовања и истраживања. 

 

 

1.5. ПРОПИСИ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊУЈЕ У ОСТВАРИВАЊУ 

СВОЈЕ ДЕЛАТНСОТИ 

 

- Закон о високом образовању («Службени гласник Републике Србије» број 

88/2017, 27/2018 – др. закон  и 73/2018), 

- Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник Републике Србије» 

број 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015), 

- Закон о иновационој делатности («Службени гласник Републике Србије» број 

110/2005, 18/2010 и 55/2013), 

- Закон о раду («Службени гласник Републике Србије» број 20/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 

тумачење, ), 

- Закон о општем управном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 

18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење), 

- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину («Службени гласник Републике 

Србије» број 95/2018), 

- Закон о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 116/2008, 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

- Закон о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012.. 95/2018), 

- Закон о пореском систему и пореској администрацији («Службени гласник 

Републике Србије» број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 

20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12.. 95/18),  
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- Закон о порезу на додату вредност («Службени гласник Републике Србије» број 

84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12.. 30/18 и 4/19 – усклађени дин. изн.), 

- Закон о облигационим односима («Службени лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89, 

57/89, «Службени гласник Републике Србије» број 17/93, 3/96, 37/01 - др. закон, 

39/03 и 74/04), 

- Закон о јавним службама («Службени гласник Републике Србије» број 42/91, 

71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14 - др.закон), 

- Закон о запосленима у јавним службама («Службени гласник Републике Србије» 

број 113/2017 и 95/2018) 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама («Службени гласник 

Републике Србије» број 34/01, 62/06, 116/08… 99/2014 и 21/2016 – др. закон), 

-Закон о девизном пословању («Службени гласник Републике Србије» број 62/06, 

31/11, 119/12, 139/14 и 30/18), 

- Закон о спречавању злостављања на раду («Службени гласник Републике Србије» 

број 36/2010), 

- Закон о безбедности и здрављу на раду («Службени гласник Републике Србије» 

број 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон), 

- Закон о ауторским и сродним правима («Службени гласник Републике Србије» 

број 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС), 

- Закон о забрани дискриминације («Службени гласник Републике Србије» број 

22/09), 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Службени гласник Републике 

Србије» број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12.. 

73/18), 

- Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник Републике 

Србије» број 52/11), 

- Закон о издавању публикација («Службени гласник Републике Србије» број 37/91, 

53/93, 67/93, 48/94, 135/04 и 101/05), 

- Закон о јавном информисању и медијима («Службени гласник Републике Србије» 

број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),  

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени 

гласник Републике Србије» број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 

- Закон о службеној употреби језика и писма («Службени гласник Републике 

Србије» број 45/91, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10, 47/18 и 48/18-испр. ), 

- Закон о заштити података о личности («Службени гласник Републике Србије» 

број 97/08, 104/09, 68/12, 107/12), 

- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији («Службени гласник 

Републике Србије» број 43/01, 101/07 и 92/11), 

- Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 

делатности које се финансирају из буџета («Службени гласник Републике Србије» 

број 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007), 

- Правилник о листи стручник, академских и научних  назива («Службени гласник 

Републике Србије» број 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011.. 

5272018), 



13 

 

- Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, 

наставника, сарадника и осталих запослених («Службени гласник Републике 

Србије» број 21/2006), 

- Правилник о провери испуњења обавеза самосталне високошколске установе и 

високошколске јединице у њеном саставу у погледу квалитета («Службени гласник 

Републике Србије» број 112/2006), 

- Правилник о садржају дозволе за рад («Службени гласник Републике Србије» 

број 21/2006), 

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска 

установа («Службени гласник Републике Србије» број 21/2006), 

- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа («Службени гласник Републике Србије» број 88/2017), 

- Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру 

образовно-научних, односно образовно-уметничких поља («Службени гласник 

Републике Србије» број 30/2007, 112/2008, 72/2009), 

- Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа 

(«Службени гласник Републике Србије» број 15/2019), 

- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 

(«Службени гласник Републике Србије» број 13/2019), 

- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

(«Службени гласник Републике Србије» број 13/2019), 

- Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа («Службени гласник Републике Србије» број 13/2019), 

- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма («Службени гласник Републике 

Србије» број 13/2019), 

-Уредба о буџетском рачуноводству («Службени гласник Републике Србије» број 

125/3, 12/06), 

-Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем («Службени гласник Републике Србије» број 103/11, 10/12, 

18/12,95/12,99/12), 

-Правилник о систему извршења буџета Републике Србије («Службени гласник 

Републике Србије» број 16/07), 

-Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру 

консолидованог рачуна трезора («Службени гласник Републике Србије» број 

92/02,100/03, 10/04), 

- Статут Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/17,6/18 и 

7/18), 

- Статут Електронског факултета у Нишу бр. 02/02-005/19-003 од 25.02.2019. 

године, 

- Колективни уговор код послодавца бр. 03/06-168718 од 26.06.2018. године 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства Електронског факултета у 

Нишу, број 02/02-003/12-003 од 30.11.2011. године, 

- Правилник о попису Електронског факултета у Нишу, 

- Правилник о расподели срдстава остварених у научноистраживачкој делатности 

Факултета, број 02/02-006/14-003 од 27.02.2014. године, 
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-Финансијски план Електронског факултета у Нишу за буџетску 2019. годину, бр. 

02/02-003/19-002 од 21.01.2019. године, 

- позитивни прописи Републике Србије којима се уређују сва питања од значаја за 

остваривање делатности Факултета, 

- остала општа акта Универзитета и Електронског факултета у Нишу. 

 

 
2. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Електронски факултет има: 

1) Орган управљања, 

2) Орган пословођења, 

3) Стручне органе и 

4) Студентски парламент. 

 

 

2.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА – САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

Орган управљања Факултетом је Савет.   

 

Статут Електронског факултата, на основу кога је 04.04.2016. године конституисан 

Савет Факултета, предвиђао је укупно 19 чланова, од тога 13 представника 

Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета, 3 представника које именује 

Влада Републике Србије и 3 представника Студентског парламента Факултета.  

 

Актуелни сазив Савета Факултета чине следећи чланови: 

 

1. Проф. др Драган Пантић, председник Савета 

2. Проф. др Леонид Стоименов, заменик председника Савета 

            (није члан Савета од именовања за продекана) 

3. Проф. др Милан Ковачевић 

4. Проф. др Предраг Петковић 

5. Проф. др Вера Марковић 

6. Проф. др Весна Јавор 

7. Проф. др Слађана Маринковић 

8. Проф. др Владимир Ћирић 

9. Проф. др Ненад Цветковић 

10. Проф. др Наташа Малеш 

11. Доц. др Данијел Данковић 

12. Др Александар Атанасковић, асистент 

13. Мр Душан Вучковић 

14. Димитрије Крстић, студент 

15. Младен Младеновић, студент 

16. Никола Допуђ, студент 

 



15 

 

Представници оснивача за овај сазив Савета нису именовани од стране Владе 

Републике Србије. 

 

Нови Статут Електронског факултета у Нишу, који је ступио на снагу 08.03.2019. 

године, предвиђа да је број чланова Савета 21, од чега је 12 представника 

Факултета, 6 представника оснивача и 3 представника студената. Сасатав савета 

представника Факултета чини: десет представника Факултета из реда наставника, 

један представник Факултета из реда сарадника који немају статус студента и један 

представник Факултета из реда ненаставног особља Факултета. 
  
Ради проучавања појединих питања из своје надлежности и ради састављања 

одређених извештаја, нацрта, предлога одлуке и слично, Савет формира сталне 

комисије у складу са Статутом Факултета, а може формирати и радне групе или 

повремене комисије. Сталне комисије су:  Комисија за стамбена питања, Комисија 

за награде и одликовања, Комисија за финансијска питања и Дисциплинска 

комисија.  

 
 
Савет: 

1) доноси Статут Факултета, на предлог Наставно-научног већа; 

2) бира декана, на предлог Наставно-научног већа; 

3) разрешава дужности декана, на предлог Наставно-научног већа и у 

другим случајевима утврђеним Законом и овим Статутом; 

4) одлучује по жалби против првостепених одлука органа пословођења; 

5) доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа; 

6) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-

научног већа; 

7) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-

научног већа; 

8) доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа, а 

по претходно прибављеном мишљењу надлежног Министарства; 

9) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета; 

10)  даје сагласност на расподелу финансијских средстава; 

11)  подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње; 

12)  врши избор интерног и екстерног ревизора финансијског пословања 

Факултета; 

13)  доноси општа акта у складу са Законом; 

14)  бира и разрешава председника и заменика председника Савета; 

15)  одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање сарадника; 
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16)  доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на 

предлог Наставно-научног већа; 

17) доноси одлуку о образовању комисија и бира чланове комисија; 

18) даје претходну сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова на Факултету; 

19) надзире поступање органа пословођења ради извршења аката просветног 

инспектора из члана 135. став 3. тач. 5. и 6. Закона; 

20) разрешава декана Факултета најкасније у року од 30 дана од дана 

сазнања за непоступање по правоснажном акту инспектора из члана 135. 

став 3. тачка 6. Закона; 

21) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 

Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

 
 

2.2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА – ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Орган пословођења Факултета је декан.  

Декан руководи радом Факултета и у смислу Закона о раду извршава послове у име 

Савета Факултета као послодавац. Декан је председник Наставно-научног већа 

Факултета. Декана Факултета, на предлог Наставно-научног већа, бира Савет 

Факултета. Избор декана врши се без конкурса, тајним гласањем, из реда редовних 

професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на 

период од три године, са могућношћу једног узастопног избора.  

Декан Електронског факултета у Нишу је проф. др Драган Манчић, који је ступио 

на дужност декана 01.10.2018. године.  

Факултет има три продекана. Продекани обављају послове које им повери из своје 

надлежности декан Факултета. Продекане Факултета именује декан Факултета, на 

период од три године, из реда наставника који су у радном односу са пуним радним 

временом на Факултету. Продекани Електронског факултета у Нишу су:  

1. Проф. др Бобан Веселић (продекан за финансије),  

2. Проф. др Леонид Стоименов (продекан за наставу) и  

3. Проф. др Небојша Дончов (продекан за научностраживачки рад). 

 

2.3. СТУДЕНТ ПРОДЕКАН 

Факултет има и студента-продекана, кога бира и разрешава Студентски парламента 

Факултета. Студент-продекан обавља послове на заштити права и интереса 

студената, који су утврђени Статутом Факултета и Правилником о раду 

Студентског парламента, у складу са Законом. 

Студент-продекан је Јована Мајцен. 
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2.4. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

-    Наставно-научно веће, 

- Изборно веће, 

- Веће студијског програма, 

- Веће катедре. 

 

2.4.1. НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

 

Наставно-научно веће чине сви наставници који су у радном односу на Факултету 

са пуним радним временом. 

Приликом разматрања питања која се односе на осигурање квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање 

ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествују, без права одлучивања, и 

сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом, и то 

тако да број представника сарадника са сваке катедре буде по један, уколико на 

катедри има до 5 сарадника, односно два, уколико на катедри има више од 5 

сарадника. 

Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на 

осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности 

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

студенти свих нивоа студија које се реализују на Факултету и то тако да број 

представника студената представља 20% од укупног броја чланова Наставно-

научног већа. 

Број представника студената утврђује се до 15. априла текуће године. 

Мандат представника студената траје једну годину. 

Студентски парламент на почетку сваке школске године доставља декану 

Факултета, као председнику Наставно-научног већа, списак представника 

студената који чине 20% састава Већа, сходно ставу 2. овог члана и води рачуна о 

константности овог процента, предлагањем нових представника у случају 

престанка статуса студента. 

Декан председава радом Наставно-научног већа, а у његовом одсуству замењује га 

продекан кога он одреди решењем. 

 

Наставно-научно веће:  

1) утврђује предлог Статута Факултета; 

2) предлаже Савету кандидата за декана; 
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3) утврђује предлог студијских програма који се реализују на Факултету на 

предлог одговарајућих катедри; 

4) доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања на 

предлог одговарајуће катедре; 

5) утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих 

студената; 

6) најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма 

научних истраживања; 

7) одлучује о организовању докторских студија и облицима сталног 

стручног образовања и усавршавања на страном језику;  

8) одобрава тему за магистарску тезу;  

9)  усваја извештај о оцени урађене магистарске тезе; 

10)  одобрава тему за докторску дисертацију; 

11)  усваја извештај о оцени урађене докторске дисертације; 

12)  утврђује предлог о оснивању или укидању катедара; 

13)  доноси правилнике и пословнике о раду организационих јединица и 

стручних органа Факултета; 

14)  бира представнике Факултета за Савет;  

15)  бира представнике Факултета за органе Универзитета; 

16) даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву 

годину академских и струковних студија чије се образовање финансира 

из буџета; 

17)  даје предлог Универзитету о броју самофинансирајућих студената за 

упис у прву годину академских и струковних студија;  

18)  утврђује политику запошљавања на Факултету, полазећи од потребе да 

се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан 

начин; 

19)  разматра конкурсне материјале за нове научноистраживачке пројекте;  

20)  предлаже Савету Правилник о расподели средстава остварених радом у 

научноистраживачкој делатности Факултета; 

21)  разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности, о 

којима одлучује Савет; 

22)  доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству;  

23)  предлаже Савету оснивање наставних и научноистраживачких 

лабораторија;  

24)  утврђује предлог одлуке о продужењу радног односа наставника који 

стиче право на пензију, на основу предлога одговарајуће катедре; 
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25)  утврђује предлог за доделу звања професор емеритус; 

26)  даје сагласност за ангажовање наставника и сарадника у другој 

високошколској установи; 

27)  доноси одлуку о ангажовању предавача и сарадника ван радног односа; 

28)  одлучује о рецензијама у вези издавачке делатности;  

29)  утврђује број наставних група за извођење наставе и вежби и усклађује 

ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за сваку 

школску годину; 

30)  доноси пословник о свом раду; 

31)  именује своје сталне и привремене комисије; 

32)  разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада 

и  

33)  обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета. 

 

Наставно-научно веће пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова већа, а 

одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја чланова 

већа.  

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

рада, доношење одлука и друго. 

Наставно-научно веће има сталне и привремене комисије.  

Сталне комисије Наставно-научног већа су:  

1) Комисија за наставу;  

2) Комисија за издавачку делатност; 

3) Комисија за научни рад; 

4) Комисија за стручну праксу студената; 

5) Комисија за оцену испуњености критеријума за избор у звања и одбрану 

докторске дисертације и  

6) Дисциплинска комисија за студенте. 

Привремене комисије Наставно-научно веће образује по потреби.  

Комисије се именују за период од три године. 

 

2.4.2. ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

Изборно веће Факултета: 

1) утврђује предлог за избор у звање наставника; 

2) врши избор у звање сарадника; 
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3) даје предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор 

у звање наставника; 

4) именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника 

и научноистраживачка звања на предлог већа катедре и  

5) обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом. 

У поступку избора наставника Изборно веће Факултета чине наставници у 

истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. 

Када одлучује о избору у звања сарадника и именовању комисија за писање 

извештаја за избор у звање сарадника, Изборно веће чине сви чланови Наставно- 

научног већа. 

Изборно веће пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова Изборног већа, а 

одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја чланова 

Изборног већа. 

 

 

 

2.4.3. ВЕЋЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Веће студијског програма чине наставници са пуним радним временом на 

Факултету, који обављају наставу из предмета студијског програма. 

Радом Већа студијског програма руководи руковилац студијског програма. 

Надлежности и начин рада Већа студијског програма уређује се посебним 

правилником који доноси Наставно- научно веће Факултета. 

 

 

2.4.4. ВЕЋЕ КАТЕДРЕ 

 

Веће катедре чине сви наставници из једне или више ужих научних области. 

У раду Већа катедре учествују, без права одлучивања, и сарадници који су у 

радном односу са пуним радним временом на катедри, по питањима која се односе 

на реализацију наставе, осигурање квалитета наставе, реформу студијских 

програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова.  

Веће катедре: 

1) предлаже Наставно-научном већу студијски програм наставних предмета 

у којима учествују наставници и сарадници катедре; 

2) предлаже план научноистраживачког рада катедре; 

3) предлаже набавку опреме за потребе наставе и научноистраживачког 

рада; 

4) даје мишљење о програму наставних предмета у којима учествују 

наставници и сарадници катедре; 

5) даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у 

којима учествују наставници и сарадници катедре; 

6) разматра наставни и научни рад наставника и сарадника и предлаже 

покретање поступка за избор наставника, односно сарадника; 
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7) разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже 

мере за побољшање успеха; 

8) предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и 

сарадника; 

9) предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске 

тезе и докторске дисертације; 

10) предлаже чланове комисије за завршне, дипломске и мастер радове, 

11) даје образложени предлог за продужење радног односа наставника 

катедре који стиче право на пензију; 

12) предлаже рецензенте и даје предлог Већу о прихватању рукописа у 

оквиру издавачке делатности Факултета; 

13)  предлаже ангажовање предавача и сарадника ван радног односа и  

14) обавља друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим 

општим актима Факултета. 

Шеф катедре сазива и руководи седницом Већа катедре. 

Седницом Већа катедре може да руководи и наставник, кога шеф катедре одреди. 

Веће катедре пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова катедре, а одлука се 

сматра донетом ако се за њу изјаснила већина присутних чланова катедре. 

Шеф катедре је дужан да сазове седницу Већа катедре на захтев Наставно-научног 

већа Факултета, најмање једне трећине чланова Већа катедре или декана 

Факултета. 

  

2.5. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Студентски парламент Електронског факултета (СПЕФ) формиран је 17. децембра 

2003. године чиме је уједно постао и први основани студентски парламент у 

Србији. Као ново оформљено тело факултета није у почетку поседовао механизам 

деловања. Разлог томе лежи у чињеници да закон о Универзитету, који је у том 

периоду био на снази, није дефинисао студентски парламент, већ му је само дао 

могућност постојања. Прве две године постојања протекле су у борби за 

постављање СПЕФ-а на место које му је и припадало у самој организацији 

факултета. Успех тог рада огледа се у чињеници да је студентски парламент добио 

легитимне представнике у телима факултета, узео је активно учешће у решавању 

проблема студената и оно што је можда и најважније, тиме је коначно глас 

студената постао битан. У наредном периоду СПЕФ је доста снаге утрошио на 

изградњу што бољих односа са деканатом и на успостављање добрих односа са 

свим структурама факултета. Квалитетан рад чланова СПЕФ-а допринео је да 

поштовање према представницима свих студената стално расте. Године 2006. је 

направљен Студентски Информативни Портал (СИП), јединствен пројекат у нашој 

земљи, и којим се већ четири године за редом студенти информишу о 

активностима, догађајима и дешавањима како на нашем факултету тако и на 

Универзитету, а и у самом граду.  

Циљеви рада СПЕФ-а: 
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Залагање за квалитетну наставу и услове студирања. Свакодневним залагањем 

СПЕФ покушава да побољша квалитет наставе и услова студирања, организујући 

разне манифестације и студентска окупљања на државном и интернационалном 

нивоу. СПЕФ учествује  у спровођењу анкетирања наставног особља како би на тај 

начин наставнике похвалили или указали на недостатке које су дужни да исправе. 

СПЕФ је присутан у реализацији Болоњског процеса на Електронском факултету, а 

утиче и на испитну процедуру и систем оцењивања студената. 

Утицај на органе и тела факултета који доносе значајне одлуке за студенте. Као 

представници студената чланови СПЕФ-а укључени су у рад Наставно-научног 

већа, Савета Факултета, Колегијума и бројних комисија, чиме на најбољи начин 

изражавају став студената и труде се да конструктивним прилазом унапреде услове 

студирања на Електронском факултету.  

Сарадња са факултетима у земљи и иностранству. Првенствено се односи на рад 

у оквиру Заједнице студената Електротехнике (ЗСЕТ-а) у коју су укључени сви 

електротехнички факултети са Балкана и којој полако задњих година приступају и 

колеге из других делова Европе. Доказ томе је Електријада, пројекат ЗСЕТ-а, 

манифестација која броји 2000 студената на једном месту из преко 15 држава 

Европе.  

Квалитетно информисање студената. Поред званичног сајта СПЕФ-а, 

www.spef.rs преко кога се студенти могу информисати како о досадашњем раду 

тако и о свим акцијама, занимљивостима и новостима које су од значаја за 

студирање, могуће је користити и услуге Студентског Информативног Портала, 

преко кога на мејл адресе свих студената Електронског факултета стижу 

информације које су од велике важности за њих. Поред сталних промоција на 

факултету, извештавања путем плаката и постера, канцеларија СПЕФ-а је отворена 

за све студенте сваког радног дана од 10 до 14 часова. 

 

Организација ваннаставних активности (спортско-културна дешавања).  СПЕФ 

организује посете сајмовима технике, књига, аутомобила. СПЕФ има одличну 

сарадњу са Народним позориштем у Нишу, захваљујући којој студенти Факултета 

по повољнијим ценама могу куповати улазнице за представе. СПЕФ организује 

бесплатне пројекције филмова за све студенте Универзитета у Нишу, сарађује са 

спортским центром „Чаир“ чиме студенти Факултета добијају бројне бенифиције 

при коришћењу услуга овог највећег нишког спортског центра.  

 

 

3. ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБРАЗОВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

3.1.  Катедре 

Катедра је научно-наставна организациона јединица коју чине наставници и 

сарадници из исте или сродних ужих научних области, који су у радном односу са 

http://www.spef.rs/
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пуним радним временом на Факултету. Катедра у свом саставу може имати 

наставне лабораторије. Тренутно, на Факултету постоје следеће катедре:  

 

  1. Катедра за аутоматику,  

  2. Катедра за електронику,  

  3. Катедра за енергетику,  

  4. Катедра за математику,  

  5. Катедра за мерења,  

  6. Катедра за микроелектронику,  

  7. Катедра за општеобразовне предмете,  

  8. Катедра за рачунарство,  

  9. Катедра за телекомуникације и  

10. Катедра за теоријску електротехнику.  

3.2. Центар за научноистраживачки рад и развој 

Центар за научноистраживачки рад и развој је организациона јединица Факултета 

која обједињује послове у области научноистраживачке и истраживачко-развојне и 

стручне делатности. У саставу Центра налазе се научноистраживачке и 

истраживачко-развојне лабораторије и овлашћене лабораторије. Стручни орган 

Центра је Веће Центра. Чланове Већа Центра бира Наставно-научно веће 

Факултета. Радом Центра руководи управник Центра, којег бира Веће Центра из 

реда наставника са пуним радним временом на Факултету. Наставно-научно веће 

Факултета доноси план и програм научноистраживачког и стручног рада и прати 

рад у Центру.  

 

3.3. Центар за иновациону делатност 

У оквиру Центра за иновациону делатност, на организован и систематски начин, се 

ради на примени научних резултата и савремених технологија ради развоја нових, 

иновативних производа или процеса за потребе наручиоца посла или одређеног 

тржишта. Циљ Центра за иновациону делатност је да омогући ефикаснију 

комерцијализацију идеја и резултата истраживачких пројеката, као логичног и 

постепеног процеса трансформације идеја и знања у нове иновативне производе 

који се могу успешно пласирати на домаћем и страном тржишту. Делатност Центра 

Електронског факултета покрива више програмских целина: 

-  Сектор за развој и примену информационих технологија; 
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-  Сектор за енергетску ефикасност; 

-  Сектор за развој технологија и материјала. 

  

3.4. Центар за континуалну едукацију 

Центар за континуалну едукацију је организациона јединица Факултета у којој се 

планирају и спроводе дода 38Tт 38Tне образовне активности, ван редовне наставе, у циљу 

стицања додатних знања за стручњаке у области електротехнике и информационих 

технологија, стицање нових знања и подизање нивоа информатичког образовања 

код професионалаца у другим струкама и организују додатни курсеви за студенте 

мастер и докторских студија. Центар организује курсеве, семинаре, летње школе, 

радионице и конференције. 

CISCO Aкадемија мрежних технологија ради на Електронском факултету од 2006. 

године. Академија ради у оквиру глобалног едукативног програма Cisco 

Networking Academy (CNAP) у коме данас учествује 11.000 институција. 

Полазници се на академији обучавају да пројектују, реализују, одржавају и 

обезбеђују рачунарске мреже. Цео програм обуке траје око годину дана и изводи се 

у ритму једне до две сесије од по четири сата седмично.  

Рад Академије је у потпуности стандардизован и контролисан. Стандарди се односе 

на наставни програм, комплет опреме која се користи у процесу обуке, процес 

сертификације инструктора, политику квалитета, али и на величину група и ритам 

рада. Инструкторе наше академије чине наставници и асистенти, а који су за свој 

рад награђивани два пута од стране организатора CNAP-а и то 2013. и 2017. године. 

Кроз обуку на академији, која комбинује непосредно обучавање и учење уз помоћ 

електронског наставног материјала, теоретску наставу и практична вежбања са 

реалним мрежним уређајима и опремом, полазници стичу неопходна знања и 

вештине које их квалификују за решавање конкретних задатака и отварају пут ка 

стицању индустријских сертификата. До марта 2019. године изведено је 67 курсева 

са 683 полазника, а одустало је или није положило испод 3 кандидата. 

У оквиру Центра за континуалну едукацију је току 2018. године реализован 

пројекат ИТ преквалификације у сарадњи са NICAT кластером за 30 полазника. 

У току 2019. године, Електронски факултет реализоваће пројекат ИТ 

преквалификације зa 40 полазника  у оквиру Програма Владе Републике Србије за 

ИТ преквалификацију. 

 

 

3.5. Центар за унапређење квалитета 

Центар за унапређење квалитета је стручно и саветодавно тело које планира, 

анализира и управља поступцима вредновања целокупног система образовања и 

научноистраживачког рада на Факултету. Центар обезбеђује спровођење утврђених 

стандарда и поступака за обезбеђивање и унапређење квалитета, на начин и у 

поступку утврђеним Стратегијом обезбеђења квалитета и Стандардима и 

поступцима за обезбеђење квалитета, а у складу са Статутом и другим општим 
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актима Факултета. У том смислу, Центар је одговоран за успостављање Система 

квалитета за праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета. 

Основне активности Центра су редовно и систематско прикупљање и анализа 

података ради увида у квалитативне и квантитативне показатеље квалитета 

студијских програма и на основу тога припрема предлога годишњег извештаја о 

квалитету студијских програма, као и предлога мера за њихово унапређење. 

Активност Центра се, такође, огледа кроз генерисање одговарајућих докумената и 

процедура за контролу, обезбеђење и унапређење квалитета и самовредновање, с 

обзиром да Центар организује и спроводи поступак самовредновања и оцењивања 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада. Поред тога, Центар 

учествује у раду одговарајућих органа и тела за обезбеђење квалитета на 

Универзитету. Одлуком Савета Електронског факултета у Нишу за директора 

Центра за унапређење квалитета именован је др Предраг Петковић, редовни 

професор Електронског факултета у Нишу. 

Континуирано праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета врши Комисија 

за обезбеђење квалитета састављена од свих субјеката у систему обезбеђења 

квалитета, односно студената, наставног и ненаставног особља. Комисију именује 

Савет Факултета. Центар координира рад Комисије уз јасно дефинисање њеног 

делокруга рада, недложности, овлашћења и начина рада. 

 

3.6. Рачунарско-информациони центар  

Примарна делатност рачунарско-информационог центра Електронског факултета у 

Нишу јесте обезбеђивање техничких предуслова за рад научно-образовног кадра на 

Факултету, обезбеђивање мрежне инфраструктуре, обезбеђивање интернет везе и 

одржавање серверске инфраструктуре и радних станица које су у домену центра. 

У протеклих 5 година сама мрежна инфраструктура Електронског факултета 

повећала се неколико десетина пута. Развучено је неколико километара каблова 

кроз Факултет. Са 6 управљивих свичева који су постојали 2005. године, Факултет 

сада има неколико десетина управљивих свичева произвођача као што је: CISCO,  

Allied Telesyn, рутера марке CISCO последње генерације, MicroTik, и разне мрежне 

опреме ниже класе која је инсталирана како у новој тако и у старој згради 

Електронског факултета. Такође, акценат је стављен на опрему која би повећала 

безбедност корисника, те тако РИЦ располаже са два фајервола UTM (Unified 

Threat Management) класе,америчког проивођача Watchguard и једним централним 

фајерволом наредне генерације (Next Generagion Firewall) Cisco ASA with Firepower 

services.  

Поред поменуте активне и пасивне мрежне опреме, Факултет поседује и систем за 

мониторинг мреже последње генерације (SolarWinds Оrion 12)  који даје потпуни 

увид у то шта се дешава на мрежи Факултета у сваком моменту.  

Серверску инфраструктуру чини неколико десетина сервера марке Dell, сервери 

марке IBM и један кластер сервер марке Sun Microsystems, као и четири SAN 

сториџа и два NAS сториџа за смештај података.  

Како би се наставном кадру омогућио једноставнији рад, инсталиран је сервер е-

поште компаније Microsoft (Exchange сервер 2016) са пропратним софтвером за 
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активни бекап података. Овај сервер је у такозваној „хибридној“ вези са Office365 

сервисима „у облаку“ , те су и ти сервиси доступни како наставницима , тако и 

студентима.   

Током претходне три године, извршена је консолидација већег броја старих сервера 

који су виртуализовани и налазе се на серверима Факултета у виду виртуалних 

машина на платформи VMWare ESX која је повезана са системом за мониторинг 

мреже.  

Рачунарско-информациони центар је обезбедио и вишеструке платформе за 

електронско учење и тренутно се ради на њиховој интеграцији у једну заједничку 

факултетску платформу за електронско учење. Центар је такође обезбедио 

платформу за document management system (Share Point 2016) која се активно 

употребљава у процесу припреме акредитације институције у 2019-тој години. То 

би у будућности требало да олакша комуникацију између служби Факултета и 

запослених на Факултету и разматра се увођење и електронског потписа као једне 

варијанте којом би се потписивала документа која су на Document Management 

систему. Да би у перспективи била извршена потпуна имплементација, потребно је 

порадити на  пословним процесима институције, јер су технички предуслови 

створени, а платформа инсталирана.  

Бежична мрежа Електронског факултета је достигла завидан ниво, са 40 активних 

приступних тачака, од којих је 10 последње генерације (у деловима зграде у којима 

се одржавају јавни скупови). Ова мрежа на интернет излази кроз наменски рутер са 

фајерволом истоименог произвођача - Ubiquity Networks.  

О потребама студентске службе и финасијске службе такође брине Рачунарско 

нформациони центар. Све базе података и подаци о запосленима су такође у 

надлежности РИЦ-а. Тренутно се ради на потпуној интеграцији кадровске и 

студентске службе. Формиран је и такозвани „Наставнички информативни портал“ 

који би заједно са „Студентским информативним порталом“ требало да омогући 

знатно једноставнији рад наставног особља и већу ефкасност у обављању дневних 

задатака .  

У 2019. години се такође планира и пуштање у рад новог, знатно растерећенијег, 

сајта факултета са „responsive” дизајном, како би информације лакше биле видљиве 

на преносним уређајима.  

 

 

3.7. Библиотека  

Библиотека Електронског факултета има значајну улогу у научном и стручном 

усавршавању наставника, сарадника и студената. Укупна површина Библиотеке 

износи 1 108 мP

2
P. Читалачки део Библиотеке је веома простран (површине 800м P

2
P), са 

преко 200 седишта. Корисницима библиотечког фонда на располагању је око 29 

000 књига, 431 страна публикација и 78 домаћих периодичних публикација, 

докторске и магистарске тезе које су одбрањене на Електронском факултету, као и 

дипломски радови студената факултета. Библиотека је, пратећи савремене 

тенденције у информационој делатности, прешла на компјутерску обраду 

библиотечког материјала. Услед могућности коришћења KoBSON, COBBIS и 
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SCOPUS база података омогућен је приступ базама података Народне библиотеке у 

Београду, Универзитетске библиотеке у Београду и Библиотеке Матице српске у 

Новом Саду, као и великом броју међународних часописа и online књига. 

Библиотека остварује врло успешну сарадњу са другим библиотекама и 

информационим центрима у Србији и региону. Развијен систем библиотечке 

позајмице даје могућност читаоцима да користе библиотечки фонд највећих 

библиотека у региону. 

 

 

3.8. Издавачка јединица 

Издавачка делатност Факултета обавља се у оквиру Издавачке јединице. Факултет 

издаје помоћне уџбенике, уџбенике, монографије, зборнике радова и друге научне 

и стручне публикације према годишњем издавачком плану. Издавачким планом се 

утврђују приоритети у издавању публикација. Факултет издаје и информативне и 

друге билтене и публикације за своје потребе и потребе студената.   

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 

 

За обављање управно-правних, административно-техничких, финансијско-

материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета 

надлежан је Секретаријат Факултета.  

У оквиру секретаријата постоје службе, и то:  

 Служба за опште и административно-правне послове, 

 Служба за студентска питања, 

 Служба за материјално-финансијске послове, 

 Служба за обезбеђење и одржавање.  

 

Радом Секретаријата руководи секретар Факултета. За свој рад секретар одговара 

декану Факултета. Руководиоце служби поставља и разрешава декан Факултета у 

складу са општим актима Факултета. 

 

Служба за опште и административно-правне послове припрема предлоге аката из 

делокруга рада Факултета који се достављају надлежним органима и 

институцијама, обавља административне послове за потребе седница органа 

Факултета, обавља кадровске послове, архивирање и достављање документације и 

остале административно-техничке послове. 

 

Служба за студентска питања обавља све послове везане за упис студената на све 

нивое студија које се реализују на Факултету. Ова служба се стара о спровођењу 

одлука органа управљања, пословођења и стручних органа и тела Факултета које се 

односе на питања наставе.  
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Служба за материјално-финансијске послове обавља финансијске послове за 

потребе Факултета, припрема предлог финансијског плана и предлоге периодичних 

извештаја, годишњег обрачуна и других извештаја о финансијском пословању 

Факултета, прати финансијске прописе и брине о законитом и ажурном вођењу 

књиговодствених и рачуноводствених послова.  

 

 

Служба за обезбеђење и одржавање се стара о одржавању објеката Факултета и 

свих уређаја и инсталација у њима као и о физичком обезбеђењу целокупне 

имовине Факултета, и обавља послове везане за безбедност и здравље на раду, као 

послове везане за заштиту од пожара.  

 

 

4. АКРЕДИТАЦИЈА 

 

Електронски факултет у Нишу је акредитован као високошколска установа за 

реализацију студијских програма свих нивоа студија и то: основних академских 

студија у трајању од 4 године, мастер академских студија и докторских академских 

студија.  

Факултет поседује Дозволу за рад, број: 612-00-02310/2009-04 од 12.04.2010. 

године коју је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја на 

основу Одлуке о акредитацији Факултета као високошколске установе, бр. 612-00-

136/2008-04 од 19.08.2008. године. Такође, Факултет поседује Решење о допуни и 

измени дозволе за рад, број: 612-00-02449/2014-04 од 16.02.2015. године и Решење 

о допуни дозволе за рад број: 612-00-02743/2018-06 од 10.12.2018. године. 

Факултет је реакредитован и поседује: Уверење о акредитацији високошколске 

установе број: 612-00-00673/2013-04 од 24.05.2013. године; Уверење о 

акредитацији студијског програма основних академских студија – Електротехника 

и рачунарство, број: 612-00-00673/2013-04 од 24.05.2013. године и број: 612-00-

01158/2017-06 од 19.05.2017. године; Уверење о акредитацији студијског програма 

мастер академских студија – Електроенергетика, број: 612-00-00673/2013-04 од 

17.05.2013. године; Уверење о акредитацији студијског програма мастер 

академских студија – Електроника и микросистеми, број: 612-00-00673/2013-04 од 

17.05.2013. године; Уверење о акредитацији студијског програма мастер 

академских студија – Рачунарство и информатика, број: 612-00-00673/2013-04 од 

17.05.2013. године; Уверење о акредитацији студијског програма мастер 

академских студија – Управљање системима, број: 612-00-00673/2013-04 од 

10.05.2013. године; Уверење о акредитацији студијског програма мастер 

академских студија - Телекомуникације, број: 612-00-00673/2013-04 од 24.05.2013. 

године и Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских 

студија – Електротехника и рачунарство, број: 612-00-00673/2013-04 од 17.05.2013. 

године;  

Факултет има и Одлуку о акредитацији за обављање научноистраживачке 

делатности, број: 660-01-00002/9 од 08.03.2016. године. 
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Одлуке о акредитацији Електронског факултета као високошколске установе и 

акредитацији студијских програма и дозвола за рад могу се видети на сајту 

Факултета www.elfak.ni.ac.rs. 

 

 

 

 

 

 5. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Електронски факултет у Нишу данас представља врхунску образовну и 

научноистраживачку организацију и институцију од посебног друштвеног интереса 

која успешно прати развој електротехнике и информационо-комуникационих 

технологија у свету и која представља основу за модерну привреду у оквиру 

технолошког развоја Републике Србије у 21. веку. 

Факултет је успешно окончао други круг акредитације високошколских установа у 

коме је утврђено да Електронски факултет у Нишу испуњава све прописане 

стандарде за акредитацију високошколске установе и студијских програма свих 

нивоа студија. Тренутно се ради на припреми документације за реакредитацију 

високошколске установе и студијских програма свих нивоа студија. 

Комплетан Извештај о самовредновању из 2017. Године са свим прилозима налази 

се на сајту Факултета www.elfak.ni.ac.rs. 

 

 

6. СТУДИЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

 

6.1. ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА  

 

Студијски програми основних академских, мастер академских и докторских 

академских студија који се реализују на Електронском факултету усвојени су по 

процедури утврђеној Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 

Нишу и Статутом Електронског факултета у Нишу.  

У складу са одлуком Владе Републике Србије о броју студената, кадровским и 

просторним потенцијалима, Електронски факултет уписује до 540 студената на 

први степен студија, на други степен до 352 студента, а на трећи степен до 100 

студената. Успешност студирања редовно се прати од стране наставника и 

сарадника, катедри и анализом на крају сваког семестра од стране Наставно-

научног већа и руководства Факултета. 

О компетенцијама дипломираних студената Електронског факултета у Нишу, 

магистрима и докторима наука сведочи чињеница да је диплома коју стекну на 

Факултету призната у свету, а да им ниво знања које су стекли омогућава, наставак 

усавршавања и успешну пословну каријеру. 

http://www.elfak.ni.ac.rs/
http://www.elfak.ni.ac.rs/
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Делатност високог образовања остварује се кроз академске студије на основу 

одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог 

образовања.  

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који 

оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа. 

Студије првог степена су основне академске студије; 

Студије другог степена су мастер академске студије; 

Студије трећег степена су докторске академске студије. 

 

 

6.2. СТУДЕНТИ 

 

У прву годину студија првог степена може се уписати лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија првог степена полаже 

пријемни испит из математике. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу 

општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на 

пријемном испиту. 

Факултет саставља ранг листу пријављених кандидата и доставља је Универзитету.  

Универзитет сачињава јединствену ранг листу пријављених кандидата, а право на 

упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја 

студената. 

 

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 

акредитоване основне академске студије, остваривши: 

- најмање 240 ЕСПБ бодова, с обзиром да мастер академске студије имају 

60 ЕСПБ бодова. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се 

на основу критеријума дефинисаних Правилником о мастер академским студијама 

Електронског факултета у Нишу. 

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:  

1) завршене основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова 

укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване 

студијске програме и општум просечну оценум најмање 8,00 на основним 

академским и мастер академским студијама; 

2) завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на 

Електронском или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00; или 

3) докторске студије могу уписати и кандидати који имају просечну оцену у току 

студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о 

докторским студијама Електронског факултета у Нишу. 

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на 

основним академским и мастер академским студијама, односно основним 

студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на 

студијске програме Универзитета у Нишу и Правилника о докторским студијама 

Електронског факултета у Нишу. 
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Студент има право:  

1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на 

студије; 

3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и статутом; 

4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

5) на повластице које произлазе из статуса студента; 

6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;  

7) на образовање на језику националне мањине, у складу са Законом и статутом; 

8) на различитост и заштиту од дискриминације; 

9) на поштовање личности, достојанства, части и угледа и 

9) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Факултета, 

односно Универзитета. 

Студент је дужан да:  

1) испуњава наставне и предиспитне обавезе; 

2) поштује опште акте Факултета и Универзитета; 

3) поштује права запослених и других студената на  Факултету; 

4) учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом. 

Студ 38Tент има право на жалбу Наставно-научном већу Факултета, уколико Факултет 

прекрши нек38Tу од обавеза. 

 

6.3. НАСТАВА И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

 

Електронски факултет у Нишу организује: основне академске студије, мастер 

академске студије и докторске академске студије. 

 

Преглед акредитованих студијских програма који се реализују на 

Електронском факултету у Нишу 

 
 OСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Назив студијског програма 

Трајање 

студија 

(год.) 

ЕСПБ 
Звање које се стиче по завршетку 

студија 

Електротехника и 

рачунарство 
4 240 

Дипломирани инжењер  

електротехнике и рачунарства 

 

Настава на студијском програму Електротехника и рачунарство организована је 

у 8 семестара (четири школске године).  

Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године 

(два семестра), а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 

6 модула и то: 

1. Електроенергетика (ЕЕН) - Садржаји предмета на овом модулу покривају 

области из електроенергетских мрежа и система, електричних машина и 
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погона, енергетске електронике и електричних мерења. Изборни предмети 

омогућавају студентима да активно учествују у формирању свог образовног 

профила сагласно својим интересовањима и склоностима. 

2. Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ), који својим садржајем 

обухвата основна знања из области микроелектронике и микросистема, као 

и уско специфична знања која се тичу електронских компонената, сензора, 

савремених микро и нанотехнологија, нових материјала и њихове практичне 

примене. 

3. Електроника (ЕЛК), обухвата области пројектовања и примене 

електронских кола, уређаја и система заснованих на примени 

микропроцесора. Посебну атрактивност овог модула представљају групе 

изборних предмета преко којих се студенти усмеравају ка мултимедијалним 

технологијама, примени електронике у медицини и аутоелектроници. 

4. Рачунарство и информатика (РИИ), садржи области које се односе на 

општа и специфична знања из области рачунарства и информатике, 

програмирања и развоја рачунарских, хардверских и софтверских система. 

Конкретно, студентима се нуде садржаји који се односе на процесе анализе, 

развоја, пројектовања и одржавања сложених рачунарских система, а 

студенти треба да се оспособе за тимски рад, као и за презентовање својих 

резултата.  

5. Телекомуникације (ТЕЛ), модул који поред теоријског знања, нуди 

практична знања о савременим дигиталним телекомуникационим системима 

примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, 

као и о инжењерингу савремених радиокомуникационих система. Студенти 

се оспособљавају за налажење оптималних техничких решења, пројектовање 

телекомуникационих мрежа и система, примену важећих стандарда, итд. 

6. Управљање системима (УПС), обухвата садржаје научних и стручних 

области везаних за управљање системима, рачунарску технику и 

информатику, електронику, мерну технику, електроенергетику, медицинско 

инжењерство и аутомобилску индустрију. 

Настава на студијском програму реализује се кроз:  

 обавезне предмете (неки од ових предмета су заједнички за све модуле, 

односно поједине модуле или подмодуле), који обухватају темељна знања 

која студент мора да савлада, 

 изборне предмете (неки од ових предмета су заједнички за све модуле, 

односно поједине модуле или подмодуле), којима се проширују и 

профилишу знања студената из сродних области, које су од значаја за 

поједини модул, односно подмодул, 

 стручну праксу или тимски пројекат, коју студент реализује у сарадњи са 

наставником и при томе се упознаје са најновијим стручним и технолошким 

сазнањима, као и са елементима стручног тимског рада, и 

 дипломски рад, који студент ради у последњем, VIII семестру.   
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Савладавањем студијског програма Електротехника и рачунарство студенти стичу 

компетенције да пројектују, производе, тестирају и одржавају електронска кола, 

уређаје и системе као и неопходну софтверску логистику из области 

електроенергетике, микроелектронике, електронике, рачунарства и информатике, 

телекомуникација и управљања системима. 

 

 

 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Назив студијског програма 

Трајање 

студија 

(год.) 

ЕСПБ 
Звање које се стиче по 

завршетку студија 

Електроенергетика 1 60 
Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства за електроенергетику 

Електроника и микросистеми 1 60 

Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства за електронику и 

микропроцесорску технику 

Рачунарство и информатика 1 60 

Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства за рачунарство и 

информатику 

Телекомуникације 1 60 
Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства за телекомуникације 

Управљање системима 1 60 

Мастер инжењер електротехнике и 

рачунарства за управљање 

системима 

 

 

Мастер академске студије су наставак основних академских студија. Мастер 

академске студије на Електронском факултету трају два семестра (годину дана) 

током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ. На овај студијски програм се могу 

уписати само кандидати који су на основним студијама стекли најмање 240 ЕСПБ 

бодова и то на Електронском или неком другом сродном факултету. Укупан број 

бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер је 300 ЕСПБ.  

У оквиру мастер академских студија, постоје следећи студијски програми: 

Електроенергетика 

Општи циљеви зацртани овим студијским програмом обухватају образовање 

инжењера компетентних за развој и пројектовање сложених система и делова 

система из области производње, преноса, дистрибуције и коришћења електричне 

енергије. Савремена електроенергетика захтева од инжењера поседовање знања за 



34 

 

примену нових технологија и савремених трендова у електроенергетици. Посебни 

циљеви студијског програма Електроенергетика обухватају додатно образовање из 

области: експлоатације и планирања електроенергетских мрежа, тржишта 

електричне енергије, управљања дистрибутивном мрежом, електроенергетских 

постројења, управљања електроенергетским претварачима и погонима, 

регулисаних електромоторних погона, мерно-информационих система у 

индустрији, електромагнетне компатибилности.   

Програми предмета су направљени тако да одговарају студентима који су завршили 

основне академске студије на Електронском факултету у Нишу, модул 

Електроенергетика. 

Савладавањем предвиђеног програма студенти ће бити компетентни за развој, 

пројектовање, конструисање и примену савремених сложених система и делова 

система из области електротехнике и рачунарства са посебним акцентом и 

специфичностима које данас карактеришу модерну електроенергетику. Посебне 

компетенције дипломираних студената су: израда свих врста пројеката 

електричних инсталација у зградама и у индустријским постројењима; израда 

основних решења преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења, 

трансформаторских станица, итд.; пројектовање, израда и одржавање 

електромоторних погона; планирање, управљање и одржавање електроенергетског 

система; примену савремених мерно-информационих технологија у индустрији; 

примену савремених софтверских алата у инжењерској пракси. 

Електроника и микросистеми 

Студије на овом студијском програму карактерише стицање ужих научно-стручних 

и стручно-апликативних знања у оквиру 2 модула и то:  

- Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) и 

- Електроника (Е). 

Кроз ова два модула обезбеђује се обезбеђује уже стручно специјализовање 

студената за област примене и пројектовања електронских компонената и 

микросистема и област примене и пројектовања електронских кола и уређаја. У 

оквиру сваког модула обезбеђен је довољан број изборних предмета дефинисаних у 

оквиру два изборна блока на оба модула. Избором ових предмета, образовни 

профил студента се прилагођава личним афинитетима и потребама. 

Савладавањем студијског програма Електроника и микросистеми студенти стичу 

компетенције да пројектују, производе, тестирају и одржавају електронске 

компоненте, кола, уређаје и системе, као и неопходну софтверску логистику. 

Студенти са овог студијског програма стичу компетенције: из области 

микроелектронике, оптоелектронике, савремених материјала, контроле квалитета и 

поузданости електронских компонената и микросистема, материјала за нове и 

алтернативне изворе енергије, медицинске физике, као и термовизије, за развој, 

пројектовање и конструкцију електронских кола и њихову интеграцију у уређаје и 

системе, уз пратећу софтверску подршку, пројектовања VLSI, пројектовања 

система за рад у реалном времену, енергетске ефикасности, извора за напајање и 

ембедед система. 

Рачунарство и информатика 
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Oвај студијски програм мастер академских студија има три модула:  

- Софтверско инжењерство,  

- Рачунарско инжењерство, 

- Информационе технологије, 

- Безбедност рачунарских система и 

- Информациони системи. 

Сврха студијског програма Рачунарство и информатика на мастер академским 

студијама на Електронском факултету у Нишу је образовање студената за стицање 

академског назива Мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Мастер 

инжењери овог студијског програма имаће врхунска знања из области рачунарства 

и информатике која су неопхадна за даљи развој Републике Србије.  По завршетку 

мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и информатика 

мастер инжењер електротехнике и рачунарства је оспособљен да обавља следеће 

послове: самостални или тимски рад у рачунарској и софтверској индустрији на 

развоју и одржавању сложених система и производа; тимски рад на развојним и 

истрживачким пројектима развојних центара, института и других академских 

установа у области рачунарства и информатике; рад на адекватним пословима у 

образовању у области рачунарства и информатике у средњим школама или 

високошколским установама (сарадници у настави). 

На студијском програму Рачунарство и информатика студенти стичу компетенције 

у следећим областима: пројектовање софтвера за  различите  намене,  пројектовање 

хардвера система за  различите  намене,  обрада и организовање информација, 

управљање различитим типовима информација,   развој информационих 

технологија,  пројектовање интелигентних система, администрација 

информационих система, управљање рачунарским ресурсима и сервисима, тражење 

и прибављање информација за различите намене, развој специјализованих 

информационих система (географских, медицинских, пословних, система е-Управе 

и других), развој интеракције човек-рачунар, као и развој и коришћење 

рачунарских комуникација. 

Телекомуникације  

Општи циљ студијског програма Телекомуникације на мастер академским 

студијама је да студенти стекну неопходна знања и вештине која им пружају 

широке могућности запошљавања и/или даљег школовања у области 

телекомуникација, а и шире у области електротехнике и рачунарства. У оквиру 

овог студијског програма постоје два модула и то:  

- Телекомуникације и обрада сигнала - студентима, поред богатог теоријског знања, 

нуди практична знања о савременим дигиталним телекомуникационим системима 

примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација. 

- Радиокомуникациони инжењеринг и технологије - нуди програмски садржај који 

се односи на поступке генерисања, преноса и пријема ЕМ таласа у опсегу 

микроталаса и оптичких фреквенција, затим структуру и елементе уређаја и 

одговарајуће програмске подршке помоћу којих се ови поступци спроводе, као и 

архитектуру мрежа и система у којима се примењују. Студенти се оспособљавају за 
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налажење оптималних техничких решења и примену стандарда код пројектовања 

мрежа и система (мобилне мреже, сателитски, радиодифузни, кабловски и оптички 

системи, приступне и локалне мреже итд). 

Општи циљеви зацртани овим студијским програмом обухватају образовање 

мастер инжењера висококомпетентних за развој и пројектовање сложених 

телекомуникационих система и који поседују сва неопходна знања и вештине за 

даље школовање на докторским студијама и праћење брзог технолошког развоја у 

области телекомуникација. Профили инжењера које данас захтевају савремене 

телекомуникације јесу они који ће поседовати знања за развој, пројектовање, и 

одржавање телекомуникационих система и уређаја на данашњем степену развоја, 

као и они профили који ће у великој мери имати знања за разумевање и примену 

нових технологија у телекомуникацијама.  

Посебни циљеви студијског програма Телекомуникација обухватају додатно 

образовање из области експлоатације и планирања телекомуникационих мрежа и 

система и развоја и пројектовања телекомуникационих склопова и уређаја. При 

томе студент треба да стекне потребно знање коришћења научних метода и 

истраживачких техника у ужем подручју истраживања, како би се оспособио да 

креативно решава комплексне проблеме из праксе, односно како би се оспособио за 

даљи научно истраживачки рад. 

Управљање системима 

Приликом уписа овог студијског програма студенти могу бирати један од два 

понуђена модула:  

- Аутоматско управљање и  

- Рачунарско управљање системима и мерна техника.  

На студијском програму Управљање системима мастер инжењери се оспособљавају 

за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и 

за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким 

процесима. Садржај курсева је такав да надограђује стечена знања из области 

Управљање системима и углавном је реч о курсевима који садрже напредне теме. 

Након завршетка свих курсева студент приступа изради мастер рада који носи 15 

ЕСПБ. 

Сврха студијског програма Управљање системима је школовање студената који ће се 

запошљавати у свим гранама привреде и применити своја знања у следећим областима:  

- Управљачки системи у индустрији, рударству и енергетици: ваљаонице, железаре, 

термо и хидроелектране, хемијска, петрохемијска, фармацеутска, дрвна, гумарска, 

текстилна, прехрамбена, дуванска индустрија, транспорт материјала, нафте и гаса... 

- Управљање саобраћајем: аутоматско управљање друмским и железничким 

саобраћајем (централизовано управљање саобраћајем у градовима, аутоматизоване 

железничке станице, аеродроми и контрола лета, метрои); 

- Управљачки системи у аутомобилској индустрији; 

- Рачунарско управљање удаљеним објектима: системи за водоснабдевање, за 

централно грејање, за пренос електричне енергије и разводна постројења, системи 

за прикупљање података и обавештавање (против-пожарна заштита, против-градна 

заштита, мерење еколошких параметара); 

- Примена робота: индустријски роботи (метална, текстилна, аутомобилска, 



37 

 

гумарска индустрија), роботи у опасним срединама (нуклеарна постројења, 

хемијска индустрија, рударство); 

- Примена управљачких рачунарских система у грађевинским објектима: напајање 

струјом и водоснабдевање, управљање лифтовима, безбедност и против-пожарна 

заштита; 

- Управљачки системи у војсци и војној индустрији: ракетни системи, радарски 

системи, системи за обавештавање и навођење, уграђени рачунарски системи у 

војним оруђима; 

- Управљачки рачунарски системи за уградњу: уређаји у домаћинству, уређаји у 

медицини, управљачки уређаји у возилима, системи за тестирање возила; 

- Аутоматизација у услужним делатностима: градске управе, банке, трговачки 

центри; 

- Мерења физичких параметара у области заштите животне средине; 

- Увођење и менаџмент система квалитета у производним процесима. 

 
 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Назив студијског програма 

Трајање 

студија 

(год.) 

ЕСПБ 
Звање које се стиче по 

завршетку студија 

Електротехника и рачунарство 3 180 
Доктор наука - електротехника 

и рачунарство 

 

На Електронском факултету у Нишу организује се студијски програм докторских 

академских  студија  под називом Електротехника и рачунарство. Академски назив 

који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство. Исход процеса 

учења је знање и способност за самосталан научно истраживачки рад, коришћење 

литературе, решавање проблема,  и креативно деловање које превазилази 

досадашња знања. 

Студијски програм докторских студија одговара оптерећењу од 180 ЕСПБ бодова. 

Од тога се 60 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, а 120 ЕСПБ 

истраживачим радом у вези докторске дисертације и самом израдом и одбраном 

дисертације. Студијски програм садржи изборне предмете, који се бирају у 

зависности од изборног подручја, односно уже научне области, коју је студент 

одабрао. Факултет нуди 10 изборних подручја која садрже предмете везане за 

поједина подручја електротехнике и рачунарства. 

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће 

изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању 

области (теме) докторске дисертације. Настава из наставних предмета изводи се 

као групна или индивидуална (менторска). Групна настава изводи се уколико на 

једном предмету има пет или више студената, односно ако је овакав вид наставе 

неопходно организовати због природе (карактера) предмета.  

Током све три године студија кандидат се бави студијским истраживачким радом у 

функцији своје докторске дисертације, при чему је последња година посвећена 

искључиво докторској дисертацији. 
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Тема докторске дисертације треба да припада научном подручју у оквиру кога је 

оформљено изборно подручје на које је кандидат уписан. Процедура пријављивања 

тезе, одређивања комисије и јавне усмене одбране дефинисана је Правилником о 

докторским студијама. 

Студијски програм докторских студија Eлектротехника и рачунарство има за циљ 

унапређење научног и технолошког истраживачког рада, преношења знања на нове 

генерације из подручја из којих се реализује овај студијски програм и 

оспособљавања кадрова да самостално воде оригинална научна и технолошка 

истраживања. Циљ студијског програма је и постизање научних компетенција и 

академских вештина из области електротехнике и рачунарства, што укључује и 

развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког 

мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним 

вештинама потребним за обављање професије. Студијски програм образује 

стручњака који поседује довољно продубљеног знања усклађеног са савременим 

правцима развоја. Циљ је и развијање свести код студената за потребом личног 

доприноса развоју друштва у целини, као и припрема стручњака за тимски рад. 

Значајан циљ студијског програма је и развој способности за саопштавање и 

излагање својих оригиналних резултата научној и широј јавности. 

 

7. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Електронски факултет обавља научноистраживачку делатност као равноправну 

образовној делатности, у складу са Законом о образовању, Законом о 

научноистраживачкој делатности, Законом о иновационој делатности и Статутом 

Електронског факултета. 

Електронски факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности 

у области техничко-технолошких наука, решењем Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја бр. 660-01-00002/9 од 08.03.2016. године. 

Научноистраживачка делатност Електронског факултета обухвата широк спектар 

области електротехнике и рачунарства, почев од електроенергетике, преко 

електронике, телекомуникација и аутоматике, до рачунарске технике, 

информационо-комуникационих технологија и метрологије и мерних техника. 

Научноистраживачки рад се претежно остварује кроз пројекте основних, 

примењених и развојних истраживања. Део научноистраживачког рада се обавља 

на основу уговора које Факултет закључује са Министарством надлежним за област 

науке, као и другим министарствима као корисницима резултата пројеката. Други 

део рада се обавља на основу уговора које Факултет закључује са међународним 

фондацијама за подстицање научноистраживачког рада. Такви су пројекти које 

финансира Европска комисија (ХОРИЗОНТ 2020) и Развојни програм Уједињених 

нација. Наставници и сарадници Електронског факултета укључени су и у 

реализацију комерцијалних пројеката који се финансирају од стране државних 

институција, органа локалне самоуправе, домаћих предузећа и иностраних 

компанија (нпр. ABB из Швајцарске). Како је овај вид научноистраживачких 

активности веома битан, планира се повећање опсега оваквих пројеката кроз 
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повећан обим ангажовања са постојећим партнерима и склапањем уговора о 

реализацији пројеката са новим партнерима из привреде како у земљи тако и у 

иностранству. Средства остварена путем пројеката делом се користе и за 

побољшање материјалних услова за рад и развој Факултета.  

Научноистраживачки и стручни рад на Електронском факултету се планира и 

оцењује на годишњем нивоу са становишта квантитета и квалитета. Контрола 

извршења планираних задатака врши се подношењем извештаја Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, Наставно-научном већу, или институцијама 

укљученим у  њихово финансирање.  

У научноистраживачки рад су укључени наставници и сарадници Факултета, као и 

докторанти и магистранти. У реализацију појединих пројеката се укључују и 

студенти и на тај начин стичу практична знања и искуства што представља 

значајну карику у њиховом процесу едукације. Осим рада на истраживачким и 

развојним пројектима, Електронски факултет се појављује и као организатор 

научних скупова. 

 

 

7.1. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ И САРАДЊА 

 

7.1.1. Пројекти финансирани од стране републичког министарства надлежног 

за област просвете, науке и технолошког развоја 

У последњих петнаест година, највећи број научноистраживачких пројеката 

реализованих на Електронском факултету је финансирано од стране министарства 

у чијој надлежности је област науке и технолошког развоја. У овом периоду је 

реализован велики број пројеката из више различитих категорија: основна 

истраживања, технолошки развој и иновациони и интердисциплинарни пројекти. 
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Графички приказ укупног броја пројеката за период 2011-2019. године  

по категоријама министарства задуженог за област науке 
 

Листа актуелних пројеката које финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја (период имплементације 2011-2019. године) 

Р.бр. Назив пројекта 
Ознака пројекта и 

трајање 

1. 

Напредне технологије електронског мерења, 

управљања и комуникације на електричној 

дистрибутивној мрежи 

ТР 32004 

2011-2019. 

2. 
Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале 

потрошње 

ТР 32009 

2011-2019. 

3. 
Интелигентни Кабинет за Физикалну Медицину - 

ИКАФИМ 

ТР 32012 

2011-2019. 

4. Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже 
ТР 32019 

2011-2019. 

5. 
Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних 

рачунарских и комуникационих система 

ТР 32023 

2011-2019. 

6. 

Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на 

бази метаматеријала за бежичне комуникационе 

системе и сензоре 

ТР 32024 

2011-2019. 

7. 
Развој, оптимизација и примена технологија 

самонапајајућих сензора 

ТР 32026 

2011-2019. 

8. 
Напредне технике ефикасног коришћења спектра у 

бежичним системима 

ТР 32028 

2011-2019. 

9. 
Развој дијалошких система за српски и друге 

јужнословенске језике 

ТР 32035 

2011-2019. 

10. 
Истраживање и развој робусних система за пренос 

података и њихова примена у корпоративним 

ТР 32037 

2011-2019. 
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мрежама 

11. 

Развој и хардверска имплементација новог типа 

апсолутног енкодера за мерење позиције и угаоне 

брзине 

ТР 32045 

2011-2019. 

12. 

Развој и реализација наредне генерације система, 

уређаја и софтвера на бази софтверског радија за 

радио и радарске мреже 

ТР 32051 

2011-2019. 

13. 

Истраживање и развој решења за побољшање 

перформанси бежичних комуникационих система у 

микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција 

ТР 32052 

2011-2019. 

14. 
Нови приступ обликовању кабловског прибора у 

циљу повећања ефикасности енергетских водова 

ТР 33008 

2011-2019. 

15. 

Развој, реализација, оптимизација и мониторинг 

мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског 

система снаге 5kW 

ТР 33035 

2011-2019. 

16.  

Развој и примена дистрибуираног система надзора и 

управљања потрошњом електричне енергије код 

великих потрошача 

ТР 33037 

2011-2019. 

17. 
Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са 

енергетски ефикасним објектима 

ТР 33051 

2011-2019. 

18. 
Истраживање и развој нове генерације 

ветрогенератора високе енергетске ефикасности 

ТР 35005 

2011-2019. 

19. 
Интеграција и хармонизација система звучне заштите 

у зградама у контексту одрживог становања 

ТР 36026 

2011-2019. 

20. 

Физички и функционални ефекти интеракције 

зрачења са електротехничким и биолошким 

системима 

ОИ 171007 

2011-2019. 

21. 

Карактеризација, анализа и моделовање физичких 

појава у танким слојевима за примену у MOS 

нанокомпонентама 

ОИ 171026 

2011-2019. 

22. 
Усмерена синтеза, структура и својства 

мултифункционалних материјала 

ОИ 172057 

2011-2019. 

23. 
Функционална анализа, стохастичка анализа и 

примене 

ОИ 174007 

2011-2019.  

24. 
Динамичка стабилност и нестабилност механичких 

система под дејством стохастичких поремећаја 

ОИ 174011 

2011-2019. 

25. 
Конструкција и анализа ефикасних алгоритама за 

решавање нелинеарних једначина 

ОИ 174022 

2011-2019. 

26. 
Репрезентације логичких структура и формалних 

језика и њихове примене у рачунарству 

ОИ 174026 

2011-2019. 

27. 
Видљива и невидљива материја у блиским 

галаксијама: теорија и посматрања 

ОИ 176021 

2011-2019. 

28. Интелигентне енергетске мреже 
ИИИ 42009 

2011-2019. 

29. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја ИИИ 43007 
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на животну средину - праћење утицаја, адаптација и 

ублажавање 

2011-2019. 

30. 

Заједничка истраживања мерења и утицаја 

јонизујућег и UV зрачења у области медицине и 

заштите животне средине 

ИИИ 43011 

2011-2019. 

31. 

Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних 

телекомуникационих система у животној средини, 

анализа молекуларних механизама и биомаркера 

оштећења код хроничне изложености са развојем 

модела за процену ризика и метода за заштиту 

ИИИ 43012 

2011-2019. 

32. 

Унапређење система мониторинга и процене 

дуготрајне изложености становништва загађујућим 

супстанцама у животној средини применом 

неуронских мрежа 

ИИИ 43014 

2011-2019. 

33. 

Развој и интеграција технологија пројектовања 

интелигентног мехатроничког интерфејса за примену 

у медицини (HUMANISM) 

ИИИ 44004 

2011-2019. 

34. 

Развој нових информационо-комуникационих 

технологија, коришћењем напредних математичких 

метода, са применама у медицини, 

телекомуникацијама, енергетици, заштити 

националне баштине и образовању 

ИИИ 44006 

2011-2019. 

35. 

Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса 

у системима са уграђеним електронским 

компонентама 

ИИИ 44009 

2011-2019. 

36. 
Инфраструктура за електронски подржано учење у 

Србији 

ИИИ 47003 

2011-2019. 

 

 

7.1.2. Међународни пројекти  

Значајан истраживачки потенцијал и своје могућности наставници и сарадници 

Електронског факултета су исказивали и кроз учешће у реализацији међународних 

пројеката. Ови пројекти су реализовани у сарадњи са иностраним универзитетима 

или иностраним компанијама. У табели која претходи дат је списак актуелних 

пројеката.  

 

Листа актуелних међународних пројеката који се реализују на Електронском 

факултету у Нишу 

Р.бр. Назив пројекта Период трајања 
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1. Сферни микрофонски низ, AKUST-IQ UG Nemacka 2018 -  

2. ABB – развој софтвера  

3. 
HORIZON 2020 EC - Federated Interoperable Semantic 

IoT/cloud Testbeds and Applications (FIESTA) 
2017 -  

4. 
HORIZON 2020 EC - Road-, Air-, and Water- based 

Future Internet Experimentation (RAWFIE) 
2018 - 

5. 

UNDP – Supported growth of the IT and innovative 

industries in line with the IT Council agenda, 

Prequalification in IT Areas - .NET Web Developer 

2019 -  

 

 

7.1.3. Међународна сарадња 

Факултет је у пола века постојања остварио изузетну сарадњу са многим 

факултетима и универзитетима широм света како на пољу едукације тако и на 

пољу научно истраживачког рада. У оквиру ове сарадње велики број наставника и 

сарадника Електронског факултета је боравио на страним високошколским 

институцијама што је резултовало у великом броју објављених научних радова, 

припреми магистарских теза и докторских дисертација. У оквиру ове сарадње, 

Електронски факултет у Нишу је посетио велики број иностраних професора који 

су, поред научноистраживачког рада, одржали и велики број предавања и семинара. 

Следи делимична листа високошколских установа са којима је Електронски 

факултет остварио сарадњу: 

 Технички универзитет Илменау, Немачка  

 Технички универзитет у Бечу, Аустрија 

 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Швајцарска 

 Технички универзитет у Софији, Бугарска 

 Државни технички универзитет у Ижевску, Русија 

 Универзитет у Бремену, Немачка 

 Универзитет у Дортмунду, Немачка 

 Политехнички универзитет у Валенсији, Шпанија 

 Технолошки институт Вентворт, Бостон, САД 

 Универзитет у Марибору, Словенија 

 Технички универзитет у Минхену, Немачка 

 Политехнички универзитет у Мадриду, Шпанија 
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 Национални универзитет у Ирској 

 Универзитет у Саутхемптону, УК 

 Национални технички универзитет у Атини, Грчка 

 Технолошки институт Токио, Јапан 

 Универзитет у Аликантеу, Шпанија 

 Универзитет Де Монтфорт, Лестер, УК 

 Универзитет у Темишвару, Румунија 

 Универзитет Деусто, Билбао, Шпанија 

 Електротехнички факултет у Бохуму, Немачка 

 Државни универзитет Делавер, САД 

 Јужноруски државни универзитет за економију и услуге, Шахти, 

Русија 

 Европски политехнички универзитет Перник, Бугарска и др. 

 

7.1.4. Алумни 

Значајан број некадашњих професора и дипломираних студената са Електронског 

факултета у Нишу, наставио је своју каријеру и професионално ангажовање у 

иностранству, било као студенти докторских студија или истраживачи/професори 

на универзитетима или мултинационалним компанијама широм света, као на 

пример: Стенфорд Универзитет (САД), Универзитет у Нотингему (Велика 

Британија), Технолошки институт Вентворт, Бостон (САД), Грифит Универзитет у 

Бризбејну (Аустралија), Технолошки универзитет у Ајндховену (Холандија), 

Универзитет у Кентерберију (Нови Зеланд), Универзитет у Аризони, Тусон (САД), 

Универзитет у Единбургу (Велика Британија), ST-Ericsson (Швајцарска), MIT, 

EPFL, Siemens, Cisco, Microsoft, ABB, и многи други. 

 

7.2. НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СКУПОВИ 

Осим рада на истраживачким и развојним пројектима, Електронски факултет се 

појављује и као организатор и суорганизатор домаћих и међународних научних 

скупова на којима редовно узимају учешће како научни радници из наше земље 

тако и научни радници из целог света. Покровитељи ових научних скупова су 

између осталих и министарства републике Србије али и међународне организације 

као што је IEEE. Најзначајнији научни скупови који су организовани на 

Електронском факултету су: MIEL, TELSIKS, PES, ICEST, SAUM и други. 

 

7.2.1. MIEL  

Међународни научни скуп о микроелектроници MIEL организује се сваке друге 

године на Електронском факултету у Нишу. MIEL је једна од значајнијих 

међународних конференција, која омогућава међународни форум за презентацију и 

дискусију о најновијим достигнућима и будућим трендовима у области 
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микроелектронике. Од 16. до 18. септембра 2019. године биће одржан 31. по реду 

међународни научни скуп 31P

st
P International Conference on Microelectronics – 

MIEL 2019, у организацији Међународног удружења инжењера електронике и 

електротехнике (IEEE EDS, IEEE SSCS Serbia and Montenegro ED/SSC Chapter) и 

Српске академије наука и уметности. 

 

7.2.2. TELSIKS 

Међународна конференција о напредним технологијама, системима и сервисима у 

телекомуникацијама одржава се уз подршку IEEE - Међународног удружења 

инжењера електронике и електротехнике (IEEE секција Србија и Црна Гора), кроз 

техничко спонзорство два IEEE друштва: MTТ-S и AP-S, а посебно од IEEE секције 

Региона 8, као и националних стручних удружења: IEEE секције Србије и Црне 

Горе, Друштва ЕТРАН и Друштва за телекомуникације 14. Конференција 

TELSIKS 2019 биће одржана на Електронском факултету у Нишу, у периоду од 

23. до 25. октобра 2019. године. 

 

7.2.3. ICEST  

Међународна научна конференција о информационим комуникацијама и 

енергетским системима и технологијама организује се сваке године уз подршку 

Академије инжењерских наука Републике Србије, IEEE секције Србије и Црне Горе 

и Друштва за ЕТРАН. Организатори скупа су Електронски факултет у Нишу, 

Факултет телекомуникација у Софији и Факултет техничких наука из Битоле. Прва 

конференција одржана је 1963. године на Техничком универзитету у Софији под 

називом „Дани радија“, а 1977. године назив конференције је промењен у 

„Комуникацијски, електронски и компјутерски системи“. Од 2000. године 

конференција добија међународни карактер и добија назив EIST (Енергетски и 

информациони системи и технологије). Прве две EIST конференције су биле 

организоване од стране Факултета за комуникације и комуникационе технологије 

из Софије и Факултета техничких наука из Битоле. Од 2002. године и Електронски 

факултет у Нишу се појављује као један од организатора конференције и тада 

конференција добија назив ICEST. 52. међународна конференција о 

информационим, комуникационим и енергетским системима и технологијама 

(LII International Scientific Conference on Information, Communication and 

Energy Systems and Technologies) - ICEST 2017 одржана је Електронском 

факултету у Нишу, од 28. до 30. јуна 2017. године. 

 

 

 

 

7.2.4. САУМ  

Удружење САУМ (системи, аутоматско управљање и мерења), једно од водећих 

удружења у области аутоматског управљања у Србији постоји од 1985. године као 

Aсоцијација Србије за системе, аутоматско управљање и мерења, настало из 

удружења УСАУМ, које је основано 1980. год. и ради као чланица Савеза 
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инжењера и техничара Србије. САУМ је имао значајне активности, међу којима се 

посебно издвајају научне конференције које се од 1982. године одржавају сваке 

треће године и које су постале традиционалне. САУМ конференције су постале 

веома цењени скупови у домаћим и међународним круговима, који се баве 

истраживањима и применама знања у областима система, аутоматског управљања и 

мерења. На ово указује чињеница да је на САУМ конференцијама презентовано око 

500 радова, уз учешће великог броја еминентних научника из земље и 

иностранства. Поред редовних конференција, САУМ је у претходном периоду у 

Београду одржао и два међународна семинара „AUTOMATION AND ROBOT”, 

први 1985. год. и други 1987. год. 14. Међународна конференција за системе, 

аутоматско управљање и мерења (14th International Conference on Systems, 

Automatic Control and Measurements) - SAUM 2018, одржана је на 

Електронском факултету у Нишу, од 14. до 16. новембра 2018. године. 

7.2.5. ПЕС  

Од 1984. године на Електронском факултету у Нишу се организује Међународна 

конференција из примењене електромагнетике (ПЕС). Од 2001. године 

конференција се регуларно одржава на сваке две године и у њеној организацији 

учествују Технички универзитет у Софији (Бугарска) и Технички универзитет 

Илменау (Немачка). Проф. др Драгутин М. Величковић (1942-2004) иницирао је 

серију конференција из области примењене електромагнетике, и прва конференција 

одржана је 1984. године под називом Први српски симпозијум из примењене 

електростатике ПЕС на Електронском факултету у Нишу. Симпозијум је 2001. 

године променио име у Међународна конференција из примењене 

електромагнетике. 14. међународна конференција из примењене 

електромагнетике (14th International Conference on Applied Electromagnetics) - 

ПЕС 2019 биће одржана на Електронском факултету у Нишу, од 26. до 28. 

августа 2019. године. 

 

7.3. САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ 

 

Као факултет техничке оријентације Електронски факултет сарадњу са привредом 

сматра једним од главних ослонаца свог развоја од постанка до данас. И поред 

тешког периода за привреду у Србији у последњих десет година, сарадња са 

привредом и осталим друштвеним субјектима је остала један од важних чинилаца 

развоја и важан облик финансирања истраживања која су се обављала на факултету 

као и основни вид комерцијализације знања и постигнутих резултата у 

научноистраживачком раду. Велики број пројеката је реализован како за привреду 

тако и за ванпривредне субјекте. Неки од партнера у реализацији пројеката су: 

Електромрежа Србије, Електропривреда Србије, Телеком Србија, Војска Србије, 

Републички хидрометеоролошки завод, Дуванска индустрија Ниш, и многи други. 

Услед актуелне економске ситуације у којој се нашла домаћа привреда и друштво у 

целини, Електронски факултет се у овом периоду оријентисао и ка сарадњи са 

међународним компанијама. Вишегодишња интензивна сарадња се одвија са 

швајцарским делом мултинационалне компаније ABB у области информационих 
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технологија, при чему је реализован је већи број пројеката за потребе ове 

компаније. Такође је успостављена сарадња са компанијом JOHNSON ELECTRIC 

DOO, Ниш. Овде су наведени само неки примери истраживачко-развојних 

пројеката за потребе привредних субјеката: 

 

Редни 

 број 
Назив пројекта Партнер(и) 

1. 
Истраживање, развој и израда хардвера и софтвера за 

самоподешавање PID регулатора 

Elplant doo, Крагујевац;  

Фонд за иновациону 

делатност, Београд 

2. Razvoj SN SDV 
NETICO SOLUTIONS, 

Ниш 

3. Електромоторни погони 
JOHNSON ELECTRIC 

DOO, Ниш 

4. Термовизија 
Јумис, Ниш; Министарство 

одбране, Београд 

5. N I C A T 
Нишки кластер напредних 

технологија NICAT, Ниш 

6. 
Норвешка помоћ енергетској политици Републике 

Србије у области локалног енергетског планирања 

Министарсво рударства и 

енергетике, Београд 

7. ABB – развој софтвера ABB Switzerland Ltd 

8. 

Услуге одржавања софтверских апликација ГинисЕД 

географског информационог система за евиденцију 

електродистрибутивне мреже 

ЕД “Југоисток”, Ниш 

9. Клерп -2018 Град Ниш 

10. Медис.НЕТ – медицински инфoрмациони систем Домови здравља у Србији 

11. 
Пројектовање и мерење електричних инсталација и 

осветљења 

Град Врање; Спортски 

центар Чаир, Ниш 

12. 
Мерно место за карактеризацију говорне мембране 

заштитне маске 

TRAYAL KORPORACIJA 

AD, Крушевац 

13. Сферни микрофонски низ AKUST-LQ UG, Немачка 

14. SCHEME BLIND BOX 

SCHEME DOO, Прокупље; 

Фонд за иновациону 

делатност, Београд 
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15. 

Развој  нове генерације уређаја за стерилно повезивање 

медицинских PVC цевчица које се користе у системима 

за трансфузију крви 

LMB Soft doo, Ниш 

 

 

7. 4. КЊИГЕ И РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЕЛЕКТРОНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 

Поред добрих наставника и сарадника добра литература је један од важних 

предуслова реализације студијских програма. Електронски факултет у Нишу има 

релативно богату издавачку делатност наставника и сарадника, који су били аутори 

или коаутори великог броја књига. 

Као резултат потребе за уџбеничком литературом, Факултет је 1995. године 

започео самосталну издавачку делатност. У циљу лакшег савладавања потребног 

знања студената, Факултет издаје литературу за све нивое студија. Издавачка 

делатност Електронског факултета обухвата: издавање уџбеника, помоћних 

уџбеника, лабораторијских практикума и монографија.  

Сва издања Електронског факултета су рецензирана. Наставно-научно веће 

Електронског факултета одређује рецензенте, усваја позитивне рецензије и 

одобрава штампање публикација. Рецензенти су истакнути стручњаци у 

одговарајућој научној области.  

Основни циљеви издавачке делатности Електронског факултета су повећање 

квалитета студијских програма а затим и повећање ефикасности у стицању знања и 

полагању испита.  

У библиотеци Факултета налази се преглед и примерци објављених књига чији је 

издавач Електронски факултет у Нишу, а затим и списак књига наставника и 

сарадника Факултета публикованих код других издавача.  

 

8. ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА 

 

Наставу на Електронском факултету у Нишу обавља 162 наставника и 

сарадника. Структура наставног особља је следећа:  

 редовни професори – 45,  

 ванредни професори – 25, 

 доценти – 29,  

 асистенти са докторатом – 6,  

 асистенти – 54,  

 сарадници у настави – 3. 
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У поступку избора у звања и заснивања радног односа наставника и 

сарадника Факултет доследно примењује правила о условима и критеријумима 

за избор која су утврђена Законом о високом образовању и општим актима 

Универзитета и Факултета. То гарантује да су сви наставници Факултета 

квалификовани да обављају наставу на свим нивоима студија на Факултету, при 

чему велики број наставника има компетенције да буду ментори на докторским 

студијама. Поједини наставници су као гостујући професори били укључени у 

извођење наставе на реномираним светским универзитетима. Наставници 

Факултета су редовни чланови САНУ, чланови Инжењерске академије, 

међународних и националних научних и стручних удружења. 

Наставници и сарадници Факултета, осим обављања наставних активности, 

активно су укључени у реализацију научноистраживачког рада кроз учешће у 

бројним научноистраживачким пројектима које финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, међународни фондови, привредне и 

ванпривредне институције и организације. Наставници факултета су чланови 

стручних тимова и експертских група и комисија које формирају државни 

органи, али и научне организације од међународног значаја. 

Факултет има у радном односу 99 ненаставних радника. Ненаставни 

радници обављају послове и радне задатке у оквиру Секретаријата Факултета, 

Рачунарско-информационог центра, Библиотеке и Центра за 

научноистраживачки рад. Ненаставно особље је квалификовано и компетентно 

за успешно пружање подршке квалитетној реализацији студијских програма, 

научноистраживачког рада и осталих делатности Факултета. 

 

 

 

9. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И РАДНИХ МЕСТА 

 

 

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС 

бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), чл. 30-32. Зaкoнa o запосленима у јавним 

службама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), Уредбе о каталогу радних места 

у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник 

РС“, бр. 81/2017 и 6/2018) и Статута Електронског факултета у Нишу, декан 

Електронског факултета у Нишу, након затраженог мишљења репрезентативног 

синдиката, заведеног под дел. бр. 01/05-108/18-002 од 22.03.2018. године и по 

претходно прибављеној саласности Савета Факултета, одлука заведена под дел. бр. 

02/02-006/18-002 од 22.03.2018. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 
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О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ 
 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником, у складу са напред наведеним законима и одредбама 

Статута Електронског факултета у Нишу, утврђују се органи, организационе 

јединице, послови,  и радна места на Електронском факултету у Нишу (у даљем 

тексту: Факултет), назив и опис послова, степен и врста захтеване стручне спреме, 

односно образовања, додатна знања, испити и радно искуство на пословима у 

струци, други посебни услови за рад на одређеном радном месту и број 

извршилаца. 

 

Члан 2. 

Под радним местом подразумева се одређење за назив посла који се обавља код 

послодавца и које се уноси у Правилник. 

Радно место има свој назив, који се одређује према називу из Уредбе о каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (у 

даљем тексту Уредбa). 

 

2. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 3. 

Факултет има: 

1) Орган управљања; 

2) Орган пословођења; 

3) Стручне органе; 

4) Студентски парламент. 

 

Састав, надлежност и начин рада органа уређује се Статутом Факултета и 

пословницима о њиховом раду. 

 

 

3. ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 4. 

Послови са потребном квалификационом структуром запослених за утврђену 

делатност Факултета организују се и извршавају у оквиру унутрашњих 

организационих јединица Факултета. 
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Одлуке о образовању унутрашњих организационих јединица Факултета доноси 

Савет Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета.  

Систематизација послова у оквиру организационих јединица уређује се овим 

Правилником. 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБРАЗОВНО-НАУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 5. 

Организационе јединице из образовно-научне делатности су: 

- Катедре; 

- Центар за научноистраживачки рад и развој; 

- Центар за иновативну делатност; 

- Центар за континуирану едукацију; 

- Центар за унапређење квалитета; 

- Рачунарско-информациони центар; 

- Библиотека и 

- Издавачка јединица. 

Факултет може основати и друге организационе јединице у складу са законом и 

Статутом. 

Организација, управљање и рад катедри, центара, библиотеке и издавачке 

јединице уређује се Статутом Факултета и правилницима о њиховом раду. 

 

4. ПОСЛОВИ И РАДНИ ЗАДАЦИ 

Члан 6. 

Декан Факултета доноси акт којим се утврђују радна места на Електронском 

факултету у Нишу, назив и опис послова, степен и врста захтеване стручне спреме, 

односно образовања, додатна знања, испити и радно искуство на пословима у 

струци, други посебни услови за рад на одређеном радном месту и број 

извршилаца. Декан доноси Правилник о организацији и систематизацији послова 

по претходно прибављеној сагласности Савета, као органа управљања и након 

затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца. 

 

Члан 7. 

Послови и радни задаци који проистичу из делатности Факултета разврставају 

се на: 

- наставно-научне послове; 

- научноистраживачке и истраживачко-развојне послове и 

- административно-техничке послове. 

Наставно-научне послове на Факултету обављају наставници и сарадници, 

научно-истраживачке и истраживачко-развојне послове обављају наставници, 

сарадници и истраживачи, а административно-техничке послове обављају 

ненаставни радници. 
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4.1. НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОСЛОВИ 

 

Члан 8. 

Наставно-научне послове, који су утврђени Законом о високом образовању и 

Статутом Факултета обављају: 

1) наставник на академским студијама – редовни професор; 

2) наставник на академским студијама – ванредни професор; 

3) наставник на академским студијама – доцент; 

4) предавач ван радног односа; 

5) наставник страног језика; 

6) наставник вештина; 

7) асистент са докторатом; 

8) асистент; 

9) сарадник у настави. 

 

 

Члан 9. 

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 

 

Редовни професор обавља следеће послове: 

- бави се научноистраживачким и стручним радом и резултате тог рада 

презентује научној јавности; 

- обавља наставу на свим нивоима студија; 

- обавља послове ментора; 

- руководи израдом завршних и дипломских радова; 

- обезбеђује савремене изворе научно-стручних информација и ради 

одговарајуће наставне публикације (уџбенике, збирке задатака, практикуме 

и др.); 

- прати и поспешује рад својих сарадника у наставном процесу; 

- припрема, организује и спроводи испите; 

- прати рад својих сарадника у наставном процесу и стара се о њиховом 

усавршавању; 

- ради на осавремењавању наставног садржаја и програма; 

- организује и руководи ширим научно-истраживачким и стручним радом у 

освајању области и практичних реализацијаод интереса за науку, наставу и 

привреду; 

- организује рад на оспособљавању млађег истраживачког кадра, посебно 

кроз вођење докторанада; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 
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Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама трећег степена 

(докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: Звање редовног професора може да стекне лице које, поред услова 

потребних за избор у звање доцента и ванредног професора, испуњава и следеће 

услове: 

1) има већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој 

области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са 

рецензијама; 

2) има већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или 

домаћим научним скуповима;  

3) има објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење; 

4) има остварене разултате у развоју научно-наставног подмлатка на 

факултету; 

5) има учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер студијама. 

 
Ближи услови за избор наставника у ово звање уређују се општим актом 

високошколске установе, у складу са минималним условима за избор у звање наставника 

на универзитету из члана 12 став 1. тачка 15) Закона о високом образовању.  

Избор у звање и заснивање радног односа редовног професора врши се на 

неодређено време. 

 
Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног 

Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 

Факултету. 

Члан 10. 

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

 

Ванредни професор обавља следеће послове: 

- бави се научноистраживачким и стручним радом и резултате тог рада 

презентује научној јавности; 

- обавља наставу на свим нивоима студија; 

- обавља послове ментора; 

- руководи израдом завршних и дипломских радова; 

- обезбеђује савремене изворе научно-стручних информација и ради 

одговарајуће наставне публикације (уџбенике, збирке задатака, практикуме 

и др.); 

- прати и поспешује рад својих сарадника у наставном процесу; 

- припрема, организује и спроводи испите; 
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- прати рад својих сарадника у наставном процесу и стара се о њиховом 

усавршавању; 

- ради на осавремењавању наставног садржаја и програма; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама трећег степена 

(докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: Звање ванредног професора може да стекне лице које, поред услова 

предвиђених за избор у звање доцента, испуњава и следеће услове: 

1. има више научних радова од значаја за развој науке, у ужој научној области, 

објављених у међународним или водећим домаћим часописима са 

рецензијама; 

2. има оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални 

метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима; 

3. има објављен уџбеник или монографију или практикум или збирку задатака 

заужу научну области за коју се бира; 

4. има више радова саопштених на међународним или домаћим научним 

скуповима. 

 
Ближи услови за избор наставника у ово звање уређују се општим актом 

високошколске установе, у складу са минималним условима за избор у звање наставника 

на универзитету из члана 12 став 1. тачка 15) Закона о високом образовању. 

Избор у звање и заснивање радног односа ванредног професора врши се на 

период од пет година, са могућношћу поновног избора у исто звање. 

 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

 

 

 

Члан 11. 

НАСТАВНИК НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА –ДОЦЕНТ 

 

Доцент обавља следеће послове: 

- бави се научноистраживачким и стручним радом и резултате тог рада 

презентује научној јавности; 

- обавља наставу на свим нивоима студија; 
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- обавља послове ментора; 

- руководи израдом завршних и дипломских радова; 

- обезбеђује савремене изворе научно-стручних информација и ради 

одговарајуће наставне публикације (уџбенике, збирке задатака, практикуме 

и др.); 

- прати и поспешује рад својих сарадника у наставном процесу; 

- припрема, организује и спроводи испите; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама трећег степена 

(докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: У звање доцента може бити изабрано лице које: 

1. је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам 

(осам), односно које има најмање три године педагошког искуства на 

високошколској установи; 

2. има научни назив доктора наука из уже научне области за коју се бира; 

3. има научне, односно стручне радове у одговарајућој области објављене у 

научнимчасописима или зборницима са рецензијама и 

4. има способност за наставни рад. 

 
Ближи услови за избор наставника у ово звањe уређују се општим актом 

високошколске установе, у складу са минималним условима за избор у звање наставника 

на универзитету из члана 12 став 1. тачка 15) Закона о високом образовању. 

Доцент стиче звање и заснива радни однос на период од пет година, са могућношћу 

поновног избора у звање доцента. 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

Члан 12. 

ПРЕДАВАЧ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 

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. 
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Предавач ван радног односа може бити ангажован искључиво на стручно-

апликативним предметима. 

Носиоци предмета запослени на високошколској установи су одговорни за 

обезбеђење квалитета наставе коју реализују предавачи ван радног односа. 

Општим актом Универзитета ближе ће се уредити начин избора и време на које 

се ангажује предавач 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 реализујуиз сопствених прихода Факултета. 

 

Члан 13. 

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

 

Наставник страног језика обавља наставу студентима на академским 

студијама, обезбеђује потребну литературу за наставни процес, припрема, 

организује и спроводи испите и обавља и друге послове везане за наставу и 

научноистраживачки рад у складу са Законом о високом образовању, Уредбом о 

нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности 

које се финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама првог степена 

попропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: Звање наставника страног језикаможе да стекне лице које има 

способност за наставни рад и објављене стручне радове у одговарајућој области. 

Ближи услови за избор наставника у ово звање уређују се општим актом 

високошколске установе, у складу са минималним условима за избор у звање 

наставника на универзитету из члана 12 став 1. тачка 15) Закона о високом 

образовању. 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

 

 

 

Члан 14. 

НАСТАВНИК ВЕШТИНА 

 

Наставник вештина обавља наставу студентима на академским и струковним 

студијама, обезбеђује потребну литературу за наставни процес и припрема, 

организује и спроводи испите и обавља и друге послове везане за наставу и 

научноистраживачки рад у складу са Законом о високом образовању, Уредбом о 
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нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности 

које се финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама првог степена 

попропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: Звање наставник вештина може да стекне лице које има способност за 

наставни рад и објављене стручне радове у одговарајућој научној области.  

Ближи услови за избор наставника у ово звање, начин избора и време на које се 

бира, уређују се општим актом високошколске установе, у складу са минималним 

условима за избор у звање наставника на универзитету из члана 12 став 1. тачка 15) 

Закона о високом образовању, при чему се наставник вештина може бирати само у 

оним научним и стручним областима за које у Републици не постоје докторске 

студије. 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

 

Члан 15. 

АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ 

 

Асистент са докторатом обавља следеће послове: 

- обавља теоријске и практичне вежбе са студентима; 

- припрема практикуме и збирке задатака; 

- преко семинарских и других задатака укључује студенте у научно-стручне 

делатности; 

- бави се научно-стручним радом и резултате тог рада презентује јавности; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Високо образовање на студијама трећег степена 

(докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године. 

 

Услови: У звање асистента са докторатом бира се лице које је стекло научни 

назив доктора наука и које показује смисао за наставни рад.  

Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом утврђују се општим 

актом високошколске установе. 

Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом декан закључује уговор о 

раду на период од три године, са могућношћу продужења за још три годинe. 
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Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији, до броја одобреног 

Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 

Факултету. 

Члан 16. 

АСИСТЕНТ 

 

Асистент обавља следеће послове: 

- обавља теоријске и практичне вежбе са студентима; 

- припрема практикуме и збирке задатака; 

- преко семинарских и других задатака укључује студенте у научно-стручне 

делатности; 

- бави се научно-стручним радом и резултате тог рада презентује јавности; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Студент докторских академских студија који је 

сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 

(осам).  

 

Услови: У звање асистента бира се студент докторских студија који је 

претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који 

показује смисао за наставни рад. 

Звање асистента може да стекне и лице које има академски назив магистра 

наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. 

Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом утврђују се општим 

актом високошколске установе. 

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

три године, са могућношћу продужења за још три године. 

Могућност продужења уговора о раду из претходног става односи се и на 

асистенте који су стекли научни назив доктора наука. 

 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији, до броја одобреног 

Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на 

Факултету. 

 

Члан 17. 

САРАДНИК У НАСТАВИ 

 

Сарадник у настави обавља следеће послове: 
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- обавља теоријска и практична вежбања са студентима; 

- помаже у организацији испита; 

- бави се научно-стручним радом; 

- припрема и изводи лабораторијске, односно аудитивне вежбе; 

- обавља и друге послове везане за наставу и научноистраживачки рад у 

складу са Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и 

стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се 

финансирају из буџета, подзаконским актима, актом о акредитацији 

Факултета, општим актима Универзитета у Нишу и Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: Студије првог степена завршене са просечном 

оценом најмање 8 (осам). 

 

Услови: У звање сарадник у наставина студијама првог степена може бити 

изабран студент мастер академских студија, који је основне академске студије 

завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 

Посебни услови за избор у звање сарадника у настави утврђују се општим 

актом високошколске установе. 

Са лицем изабраним у звање сарадник у настави закључује се уговор о раду на 

период од годину дана, са могућношћу продужења за још једну годину у току 

трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. 

 

Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

Члан 17. а) 

САРАДНИК У НАСТАВИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

 

Сарадник у настави ван радног односа помаже у настави на студијама првог 

степена. 

 

Стручна спрема/образовање: Студије првог, другог или трећег степена, 

просечна оцена најмање 8 (осам). 

 

Услови: Звање сарадника у настави ван радног односа може да стекне студент 

првог, другог или трећег степена, под условом да на студијама првог степена 

студија оствари најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 

8 (осам). 

Посебни услови за избор у ово звање утврђују се општим актом високошколске 

установе. 

Са лицем изабраним у ово звањезакључује се уговор о ангажовању у трајању 

од најдуже једне школске године, са могућношћу продужења за још једну школску 

годину. 
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Број извршилаца: Одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја 

одобреног Одлуком Владе Републике Србије којом се одређује максималан број 

запослених на Факултету. 

Члан 17. б) 

САРАДНИК ЗА ДЕО ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 

За потребе реализације практичне наставе, која се реализује ван високошколске 

установе, високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног 

односа (сарадник практичар) лице запослено у установи где се део практичне 

наставе реализује. 

Посебни услови за избор у ово звање утврђују се општим актом високошколске 

установе. 

 

4.2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ 

ПОСЛОВИ 

Члан 18. 

Научноистраживачке и истраживачко-развојне послове, који су утврђени 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета обављају: 

1) истраживач-приправник; 

2) истраживач-сарадник; 

3) научни сарадник; 

4) виши научни сарадник; 

5) научни саветник. 

 

Члан 19. 

ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК 

 

Истраживач приправник обавља следеће послове: 

- припрема се и оспособљава за научноистраживачки рад; 

- учествује у научноистраживачком процесу; 

- прати стручну и научну литературу; 

- похађа докторске академске студије; 

- учествује у реализацији развојних послова; 

- обавља и друге послове по налогу декана и директора Центра за 

научноистраживачки рад. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне 

студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 

2005. године; 
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- уписане докторске академске студије. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Просечна оцена на студијама првог степена најмање 8 (осам), захтеви у складу 

са прописима који уређују научноистраживачку делатност. 

 

Број извршилаца: 
Одређује се према потреби Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе 

Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на Факултету. 

 

Члан 20. 

ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК 

 

Истраживач сарадник обавља следеће послове: 

- проучава теорију и методологију проблема на којима ради; 

- обавља мање сложене истраживачке послове и задатке; 

- учествује у реализацији истраживачких задатака уз помоћ научних 

сарадника; 

- припрема и прикупља материјал о одређеним проблемима истраживања и 

врши њихову делимичну анализу и интерпретацију; 

- обавља и друге послове по налогу декана и директора Центра за 

научноистраживачки рад. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, односно специјалистичке академске студије) по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

- пријављена тема докторске дисертације. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Завршене основне и мастер студије са укупном просечном оценом најмање 

осам, захтеви у складу са прописима који уређују научноистраживачку делатност. 

 

Број извршилаца: 
Одређује се према потреби Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе 

Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на Факултету 

 

Члан 21. 

НАУЧНИ САРАДНИК 

 

Научни сарадник обавља следеће послове: 

- проучава научна питања која претпостављају познавање одговарајуће 

научне области и методологије; 
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- припрема истраживачке пројекте и учествује у њиховом остваривању; 

- учествује у извођењу наставе, саопштава и објављује стручне и научне 

радове; 

- помаже млађим сарадницима у њиховом оспособљавању за 

научноистраживачки рад; 

- обавља и друге послове по налогу декана и директора Центра за 

научноистраживачки рад. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) 

по пропису којиуређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Захтеви у складу са прописима који уређују научноистраживачку делатност. 

 

Број извршилаца: 
Одређује се према потреби Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе 

Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на Факултету. 

Члан 22. 

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

Виши научни сарадник обавља следеће послове: 

- самостално припрема сложене истраживачке пројекте; 

- учествује у остваривању научноистраживачких пројеката у својству аутора 

или руководиоца пројекта; 

- саопштава и објављује научне радове; 

- врши рецензију научних радова; 

- учествујеуизвођењунаставе; 

- води младе научне сараднике у остваривању њиховог научног рада; 

- обавља и друге послове по налогу декана и директора Центра за 

научноистраживачки рад. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) 

по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Захтеви у складу са прописима који уређују научноистраживачку делатност. 

 

Број извршилаца: 

Одређује се према потреби Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе 

Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на Факултету 
 

Члан 23. 
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НАУЧНИ САВЕТНИК 

 

Научни саветник обавља следеће послове: 

- утврђујеопштуметодологијуистраживања; 

- одређује теоретски приступ и модел истраживања; 

- учествује у припремању макро-пројеката; 

- самостално припрема сложене истраживачке пројекте; 

- учествује у остваривању макро-пројеката; 

- учествује у остваривању научноистраживачких пројеката у својству аутора 

или руководиоца пројекта; 

- организује, усмерава и координира тимски рад истраживачких тимова; 

- обављапословеексперта; 

- учествујеуизвођењунаставе; 

- саопштава и објављује научне радове и врши рецензију научних радова; 

- води млађе научне сараднике у остваривању њиховог научног рада; 

- обавља и друге послове по налогу декана и управника Центра за 

научноистраживачки рад. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање настудијама трећег степена (докторске академске студије) 

по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Захтеви у складу са прописима који уређују научноистраживачку делатност. 

Број извршилаца: 
Одређује се према потреби Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе 

Републике Србије којом се одређује максималан број запослених на Факултету. 

 

Члан 24. 

Услови и поступак за избор истраживача одређени су Законом о 

научноистраживачкој делатности и одговарајућим подзаконским актима. 

Звање научног саветника је трајно. 

Звање научног сарадника и вишег научног сарадника стиче се на пет година са 

могућношћу реизбора, без ограничења броја реизбора. 

Звање истраживача-сарадника стиче се на период од четири године, без права 

на реизбор. 

Звање истраживача-приправника стиче се на период од три године, без права на 

реизбор. 

 

Члан 25. 

Уговор о раду са лицем које је стекло научно, односно истраживачко звање, 

сагласно потребама научноистраживачких пројеката који се реализују на 

Факултету, закључује декан Факултета. 
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4.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 

Члан 26. 

Административно-технички послови Факултета (правни, административно-

стручни, управни, библиотекарски, финансијско-материјални, помоћно-технички, 

као и други помоћни послови из делокруга рада Факултета) обављају се у оквиру 

организационих јединица образовно-научне делатности и у оквиру Секретаријата 

Факултета. 

4.3.1. БИБЛИОТЕКА 

Члан 27. 

У оквиру Библиотеке, као посебне организационе јединице образовно- научне 

делатности Факултета, систематизују се следећа радна места: 

 

1. Дипломирани библиотекар – Управник Библиотеке 

 
Дипломирани библиотекар – Управник Библиотеке обавља следеће послове: 

- организује послове у библиотеци и врши контролу њиховог извршења од 

стране радника библиотеке; 

- прати издавачку делатност у земљи и иностранству; 

- врши набавку библиотечког материјала; 

- ради на припреми и издавању каталога књига и каталога периодике; 

- формира и одржава базе података библиотечког материјала; 

- врши каталогизацију и класификацију библиотечког материјала; 

- координираиздавањебиблиографија; 

- ради на даљинском приступу системима научно-техничких информација у 

земљи и иностранству; 

- даје потребне информације корисницима библиотеке; 

- сачињава статистичке извештаје из домена рада библиотеке и издавачке 

делатности Факултета и доставља их надлежним органима; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана и 

секретара Факултета. 

 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер инжењер 

електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
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Знање енглеског језика, познавање још једног светског језика (француски, 

немачки, руски), положен стручни испит и радно искуство од најмање три године 

на одговарајућим пословима. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

2. Дипломирани библиотекар 

 
Дипломирани библиотекаробавља следеће послове: 

- организује и контролише рад библиотекара; 

- даје потребне информације корисницима библиотеке; 

- формира и одржава базе података библиотечког материјала; 

- врши контролу правилног обезбеђења, чувања и коришћења библиотечког 

материјала; 

- обавља послове међубиблиотечке размене и позајмица; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и управника Библиотеке. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Знање енглеског језика и познавање још једног светског језика (француски, 

немачки, руски), положен стручни испит и радно искуство од најмање једне године 

на одговарајућим пословима. 

 
Број извршилаца: 1. 

3. Библиотекар 

 
Библиотекар обавља следеће послове: 

- непосредно ради са корисницима библиотеке на издавању библиотечког 

материјала, 

- врши пријем, обраду и инвентаризацију библиотечког материјала, 

- врши упис нових чланова библиотеке, 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и Управника Библиотеке. 
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Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 

изузетно: 

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који је уређивао 

високо образовање од 10. септембра 2005. године;  

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Знање једног страног језика, познавање рада на рачунару и положен стручни 

испит. 

 

Посебан услов: Рад у сменама. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

4.3.2. РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР 

 

Члан 28. 

У оквиру Рачунарско-информационог центра, као посебне организационе 

јединице образовно-научне делатности Факултета, систематизују се следећа радна 

места: 

1. Руководилац послова информационих система и 

технологија 

 
Руководилац послова информационих система и технологија обавља следеће 

послове: 

- непосредно организује и руководи радом Центра; 

- управља системом мониторинга мрежних сервиса; 

- развија, инсталира и одржава софтвер за пријем захтева техничке подршке, 

систем аутентификације и ауторизације корисника; 

- дефинише безбедносне полисе, као и радне процесе који штите идентитет 

корисника на мрежи; 

- организује пријем и обраду захтева, као и њихову тријажу; 

- обавља регистрацију корисника мреже; 

- руководи пројектима унапређења мрежне инфраструктуре; 

- руководи пројектима унапређења информационих сервиса институције; 

- пружа помоћ корисницима мреже; 
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- спроводи мере ФТО опреме и података који спадају у делокруг рада Центра 

и спречавање неовлашћеног приступа,спроводи одговарајуће мере. 

- учествује у увођењу, одржавању и надоградњи информационог система 

Факултета и његових појединих делова; 

- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другим 

физичким и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада 

Центра и у реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика и радно искуство од најмање пет година на пословима у 

струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

2. Пројектант информационих система и програма 

 
Пројектант информационих система и програма обавља следеће послове: 

- послове спецификације захтева софтвера који се развија; 

- дефинише временске оквире развоја софтвера; 

- дефинише фазе развоја софтвера; 

- обавља послове пројектовања, креирања, тестирања и имплементације 

софтвера; 

- модификује софтвер у складу са захтевима корисника; 

- води прецизну евиденцију о проблемима у софтверу; 

- креира и ажурира документацију софтвера; 

- пружа помоћ корисницима софтвера; 

- спроводи мере развоја безбедног софтвера; 

- учествује у увођењу, одржавању и надоградњи информационог система 

Факултета и његових појединих делова; 

- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другим 

физичким и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада 

Центра и у реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета и руководиоца послова информационих система и технологија. 
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Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређиваовисоко образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање програмских језика, WEB скриптинг језика, 

база података, SCRUM методологије развоја софтвера, MSProject алата, Issue-

tracking алата и радно искуство од најмање три године на пословима у струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

3. Пројектант информатичке инфраструктуре 

 

Пројектант информатичке инфраструктуре обавља следеће послове: 

- послове пројектовања, креирања, одржавања и администрације база 

података на факултету; 

- управља корисничким налозима и правима приступа; 

- креира различите извештаје на основу захтева корисника; 

- управља системом пословне интелигенције, његовим ажурирањем и 

корисничким налозима; 

- пружа помоћ корисницима база података; 

- спроводи мере сигурности и заштите опреме и података који спадају у 

делокруг рада Центра и спречавање неовлашћеног приступа; 

- учествује у увођењу, одржавању и надоградњи информационог система 

Факултета и његових појединих делова; 

- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другим 

физичким и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада 

Центра и у реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета и руководиоца послова информационих система и технологија. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 
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- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање програмских језика, WEB скриптинг језика, 

база података, SCRUM методологије развоја софтвера, MSProject алата, Issue-

tracking алата и радно искуство од најмање три године на пословима у струци. 

Број извршилаца: 2. 

 

4. Софтвер инжењер 
 

Софтвер инжењер обавља следеће послове: 

- послове одржавања постојећих и израде нових апликација; 

- ради на задацима које дефинише Пројектант информационих система и 

програма; 

- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другимфизичким 

и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада Центра и у 

реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета, руководиоца послова информационих система и технологија, 

Пројектанта информационих система и програма, односно Пројектанта 

информатичке инфраструктуре. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање програмских језика (C, C++  ,C#, .NET) и 

радно искуство од најмање три године на пословима у струци. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

5. Инжењер за рачунарске мреже 

 
Инжењер за рачунарске мреже обавља следеће послове: 

- послове одржавања постојећих и израде нових база података; 

- ради на задацима које дефинише Пројектанта информатичке 

инфраструктуре; 
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- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другимфизичким 

и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада Центра и у 

реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета, руководиоца послова информационих система и технологија 

или Пројектанта информатичке инфраструктуре. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање релационих база података, SQL, T-SQL и 

радно искуство од најмање три године на пословима у струци. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

6. Саветник за информациону безбедност 

 
Саветник за информациону безбедност обавља следеће послове: 

- прати и користи међународне и домаће стандарде информационе 

безбедности; 

-  израђује интерна акта у области информационе безбедности; 

-  планира и учествује у избору, тестирању и имплементацији техничких, 

физичких и организационих мера заштите, опреме и програма; 

-  планира и врши надзор имплементације и примене безбедносних  

процедура; 

-  врши анализу безбедности ИКТ системау циљу процене ризика; 
-  планира и учествује у обуци запослених, у области информационе 

безбедности; 
-  учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТсистема 

иинтернет презентација; 

-  обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; 

- остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и 

одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради 

задовољавања постављених технолошких стандарда; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета или руководиоца послова информационих система и 

технологија. 
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Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена у обиму од 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер 

инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређиваовисоко образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика и радно искуство од најмање пет година на пословима 

информационе безбедности. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

7. Програмер-инжењер 

 

Програмер-инжењер обавља следеће послове: 

- израђује статичке и динамичке WEB презентације; 

- врши редовно ажурирање WEB презентација; 

- одговара на захтеве корисника у вези са инсталацијом, модификацијом или 

развојем веб апликација; 

- обавља послове одржавања постојећих и израде нових web апликација; 

- ради на задацима које дефинише Пројектанта информационих система и 

програма; 

- учествује у реализацији уговора које Факултет закључи са другимфизичким 

и правним лицима у делу послова који су у делокругу рада Центра и у 

реализацији курсева које организује Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета, руководиоца послова информационих система и технологија 

или Пројектанта информационих система и програма. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

инжењер електротехнике и рачунарства. 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

или 

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који је уређивао 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; Струковни инжењер 

електротехнике и рачунарства; 



72 

 

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим 

пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе. Инжењер електронике 

или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање програмских језика и алата неопходних за 

израду статичких и динамичких WEB презентација, познавање HTML, DHTML, 

ASP, JSP, PHP, JAVA, Webservice технологије и радно искуство од најмање три 

године на пословима у струци. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

8. Администратор информационих система и технологија 

 
Администратор информационих система и технологија обавља следеће послове: 

- одржава рачунарску опрему; 

- одржава мрежну опрему; 

- ради на развоју мрежне инфраструктуре; 

- отклања кварове на комуникационим и мрежним уређајима; 

- отклања кварове на рачунарској опреми; 

- врши замену дотрајалих и неисправних делова опреме; 

- врши инсталацију оперативних система и апликативнох софтвера; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета, руководиоца послова информационих система и технологија 

или Пројектанта информатичке инфраструктуре. 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање:  

- на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године. Струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. Инжењер електронике или 

електротехнике; 

- изузетно: 

средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања 

на снагу Уредбе. Средња стручна спрема техничке струке. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика, познавање релационих база података, SQL, T-SQL и 

радно искуство од најмање три године на пословима у струци. 

 

Број извршилаца: 2. 
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9. Администратор подршке корисницима информационих 

система и технологија 

 
Администратор подршке корисницима информационих система и технологија 

обавља следеће послове: 

- дизајнира штампане материјале; 

- дизајнира web странице; 

- ради на развоју промо материјала факултета; 

- ради на графичком уређењу публикација; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана 

Факултета, руководиоца послова информационих система и технологија 

или Пројектанта информатичке инфраструктуре. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање:  

- на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 

пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године. Струковни инжењер електротехнике и рачунарства; 

- на студијама у три године, по пропису који је уређивао високо образовање 

до 10. септембра 2005. године. Инжењер електронике или електротехнике. 

изузетно: 

- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до ступања 

на снагу Уредбе. Средња стручна спрема графичке струке. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање енглеског језика 

 

Број извршилаца: 1. 

 

4.3.3. ЦЕНТАР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Члан 29. 

У оквиру Центра за научноистраживачки рад Факултета, као посебне 

организационе јединице образовно-научне делатности Факултета, систематизују се 

следећа радна места: 

1. Самостални стручнотехнички сарадник за међународну 

сарадњу 

 
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу обавља 

следеће послове: 

- прати прописе, посебно из области научноистраживачке и иновативне 

делатности, образовања, међународног права, интелектуалне својине; 

- прати конкурсе за научноистраживачке пројекте у земљи и иностранству, 

припрема конкурсну документацију за апликације и доставља надлежном 

Министарству, домаћим или међународним фондовима и институцијама; 
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- координира, у сарадњи са продеканом за научноистраживачки рад, 

активности на припреми за конкурисање код надлежних институција за 

реализацију научноистраживачких и иновационих пројеката; 

- учествује у припреми Програма и Плана научноистраживачког и 

иновационог рада на Факултету, као и развоја научноистраживачког 

подмлатка; 

- учествује у реализацији послова из оквира научноистраживачке делатности 

Факултета; 

- учествује у спровођењу поступка по конкурсима за нове 

научноистраживачке пројекте и води одговарајућу евиденцију; 

- непосредно сарађује са предузећима, установама и другим организацијама и 

установама у земљи и иностранству за чије потребе Факултет обавља 

одређене послове у области научноистраживачке делатности; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за научноистраживачки рад и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године из области техничких или 

друштвено-хуманистичких наука. 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинеиз 

области техничких или друштвено-хуманистичких наука. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Активно знање енглеског језика и познавање најмање још једног светског 

језика (француски, немачки, руски), познавање рада на рачунару и радно 

искуство од најмање годину дана на одговарајућим пословима. 

 
Број извршилаца: 2. 

 

 

2. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Центру за 

научноистраживачки рад 
 

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у Центру за научноистраживачки 

радобавља следеће послове: 
- учествује у релизацији послова из оквира научноистраживачке делатности 

Факултета; 

- непосредно сарађује са предузећима, установама и другим организацијама 

за чије потребе Факултет обавља одређене послове; 

- учествује у спровођењу поступка по конкурсима за нове 

научноистраживачке пројекте; 
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- обавља све техничке послове код организовања сталног стручног 

образовања и усавршавања (семинари, курсеви, специјализоване школе и 

слично); 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за научноистраживачки рад и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године. Мастер инжењер 

електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Знање једног страног језика, познавање рада на рачунару, радно искуство на 

пословима у високом образовању. 

 
Број извршилаца: 20. 

3. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у 

лабораторијама 

 
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама обавља следеће 

послове: 
- учествује у изради конкурсне документације за пројекте; 

- учествује у изради помоћне опреме за научноистраживачки рад наставника 

и сарадника и учествује у унапређењу научноистраживачких лабораторија; 

- учествује у изради понуда за послове из оквира споредних делатности 

Факултета и учествује у њиховој реализацији; 

- учествује у спровођењу поступка набавке и пријема нове опреме и 

репроматеријала за потребе реализације научноистраживачких пројеката; 

- учествује у припреми и изради техничке документације у спровођењу 

поступка јавне набавке опреме за потребе научноистраживачког рада; 

- израђује упутства за употребу опреме и врши системске прегледе, оправку 

и баждарење мерне опреме; 

- води евиденцију и библиотеку техничке документације мерне опреме и 

врши њену дистрибуцију; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

управника Центра за научноистраживачки рад, шефа лабораторије и 

секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
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- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године. Мастер инжењер 

електротехнике и рачунарства; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер електронике или електротехнике. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Знање енглеског језика. 

 
Број извршилаца: 6. 

 

4. Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама 

 
Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама обавља следеће 

послове: 

- израђује макете и врши техничку припрему за извођење наставе и вежби; 

- пружа техничку помоћ у изради завршних, дипломских и специјалистичких 

радова, докторских дисертација и других научних радова; 

- запотребе лабораторије води евиденцију и библиотеку техничке 

документације опреме и врши њену дистрибуцију; 

- израђује упутства за употребу опреме; 

- учествује у одржавању и оправци мерне и рачунарске опреме и води 

евиденцију о опреми и утрошеном материјалу у лабораторији; 

- израђује помоћну мерну опрему за експерименталне вежбе студената и 

учествује у унапређивању организације наставних лабораторија и 

радионице; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

шефа Катедре, управника Центра за научноистраживачки рад, шефа 

Лабораторије и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) 

по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године, односно на студијама у трајању до 3 године електротехничке 

струке.  

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Знање енглеског језика.  

 

Посебан услов: Рад у сменама. 

 
Број извршилаца: 2. 
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5. Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама 

 
Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама обавља следеће послове: 
- израђује макете и врши техничку припрему за извођење наставе и вежби; 

- пружа техничку помоћ у изради завршних, дипломских и специјалистичких 

радова, докторских дисертација и других научних радова; 

- запотребе лабораторије води евиденцију и библиотеку техничке 

документације опреме и врши њену дистрибуцију; 

- учествује у одржавању и оправци мерне и рачунарске опреме; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

шефа Катедре, управника Центра за научноистраживачки рад, шефа 

Лабораторије и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање електротехничке струке. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 

 

Посебан услов: Рад у сменама. 

 
Број извршилаца: 4. 

 

4.3.4. СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА 

 

Члан 30. 

За обављање управно-правних, административно-техничких, финансијско-

материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета, 

организује се Секретаријат Факултета. 

Секретаријат Факултета чине: 

1. Служба за опште и административно-правне послове; 

2. Служба за студентска питања; 

3. Служба за материјално-финансијске послове; 

4. Служба за обезбеђење и одржавање. 

Број извршилаца на појединим радним местима одређује се према потребама 

посла, а сагласно прописима о раду и високом образовању, подзаконским актима 

којима се одређују нормативи и стандарди минимума процеса рада у високом 

образовању, акту о акредитацији Факултета и актима Владе о одређивању 

максималног броја запослених на Факултету. 

 

Члан 31. 
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СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА 

 

Секретар факултета обавља следеће послове: 

- руководи радом Секретаријата Факултета; 

- организује извршавање послова из делокруга рада Секретаријата 

Факултета, 

- стара се о припреми и одржавању седница органа Факултета, стручних 

органа и других тела Факултета; 

- по овлашћењу декана заступа Факултет пред судовима и другим државним 

органима; 

- обједињује рад стручних служби Факултета и рад свих ненаставних 

радника; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

као и послове из делокруга рада Секретаријата Факултета који су одређени 

законом, Статутом и другим општим актима Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године. Мастер правник; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани правник. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

4.3.4.1. СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Члан 32. 

У оквиру Службе за опште и административно-правне послове систематизују 

се следећа радна места: 

 

1. Руководилац правних, кадровских и административних послова 

 

Руководилац правних, кадровских и административних послова обавља 

следеће послове: 

- прати прописе из области образовања, научноистраживачке и иновативне 

делатности, рада и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања и 

других области у којима Факултет остварује своју делатност; 
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- руководи радом Службе и организује послове у служби и врши контролу 

њиховог извршења од стране радника Службе; 

- припрема седнице органа управљања и стручних органа Факултета, 

присуствује седницама тих органа, о чему води записник и израђује 

одговарајуће одлуке које усвајају ти органи; 

- припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делокруга рада 

Факултета који се достављају надлежним органима и институцијама; 

- обавља послове кореспонденције и друге административне послове за 

потребе декана и продекана; 

- сачињава све врсте уговора, одлука, решења, потврда и других правних 

аката из делатности Факултета; 

- припрема предлоге правилника, одлука, закључака, извештаја и других 

аката које доноси Савет, Наставно-научно веће и декан Факултета; 

- припрема предлоге захтева, извештаја и других аката из делатности 

Факултета који се достављају Универзитету, ресорним (надлежним) 

министарствима, Комисији за акредитацију и проверу квалитета, органима 

надлежним за послове статистике и другим надлежним државним органима 

и органима локалне самоуправе; 

- учествује у изради општих аката Факултета; 

- обавља административне послове за потребе органа и тела Факултета; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

правник; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани правник. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и најмање пет година радног искуства у струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

2. Правно кадровски аналитичар 

 

Правно кадровски аналитичар обавља следеће послове:  

- прати прописе из области образовања, научноистраживачке и иновативне 

делатности, рада и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања и 

других области у којима Факултет остварује своју делатност; 

- сачињава све врсте уговора, одлука, решења, потврда и других правних 

аката из делатности Факултета; 
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- обавља све административне послове у поступку расписивања конкурса за 

избор у звања наставника и сарадника Факултета; 

- обавља стручне послове на спровођењу поступка избора у звања наставника 

и сарадника Факултета и припрема материјал за седнице Наставно-научног 

и Изборног већа Факултета; 

- сарађује са органима, телима и стручним службама Универзитета у Нишу у 

поступку избора у звања наставника и сарадника Факултета, поступку 

оцене и одбране магистарских теза и докторских дисертација и промоцији 

доктора наука; 

- припрема предлоге правилника, одлука, закључака, извештаја и 

другихаката које доноси Савет, Наставно-научно веће и декан Факултета; 

- припрема седнице органа управљања и стручних органа Факултета, 

присуствује седницама тих органа, о чему води записник и израђује 

одговарајуће одлуке које усвајају ти органи; 

- учествује у изради општих аката Факултета; 

- по одлуци декана учествује у раду Комисије за спровођење поступка јавне 

набавке; 

- обавља административне послове за потребе органа и тела Факултета; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

правник; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани правник. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и најмање три године радног искуства у струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

3. Шеф кабинета декана 

 

Шеф кабинета декана обавља следеће послове:  

- планира, усмерава, координира и надзире рад у кабинету декана, организује 

тимски рад, даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима и обавља 

најсложеније послове из делокруга рада кабинета; 

- организује радне и протоколарне посете факултету; 

- старасе о коресподенцији декана; 

- учествује у организацији посета декана и продекана у земљи и 

иностранству; 
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- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и активно знање енглеског језика. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

4. Самостални стручнотехнички сарадник за међународну 

сарадњу 
 

Самостални стручнотехничи сарадник за међународну сарадњу обавља следеће 

послове: 
- стручне послове из области међународне, међууниверзитетске и 

међуфакултетске сарадње и сарадње са привредом, ванпривредним 

субјектима, установама, државним органима и органима локалне 

самоуправе; 

- обавља послове протокола; 

- обезбеђује сарадњу са представницима средстава јавног информисања, која 

прате рад Факултета; 

- обавља административне послове на спровођењу поступка по конкурсима 

за специјализације, студијске боравке, конференције и стипендије страних 

влада и фондација; 

- обавља административне послове за потребе програма међународне 

мобилности студената (студијски боравак и стручна пракса студената 

Универзитета у Нишу у иностранству и за стране студенте на Универзитету 

у Нишу); 

- учествује у припреми и организацији научних и стручних скупова, 

конференција и симпозијума, чији је организатор или суорганизатор 

Факултет; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 
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образовање почев од 10. септембра 2005. године. Област техничких или 

друштвено-хуманистичких наука; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Област 

техничких или друштвено-хуманистичких наука. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Активно знање енглеског језика и познавање најмање још једног светског 

језика (француски, немачки, руски), познавање рада на рачунару и радно искуство 

од најмање годину дана на одговарајућим пословима. 

 

Број извршилаца: 1. 

5. Самостални правни сарадник 

 

Самостални правни сарадник обавља следеће послове: 

- прати прописе из области рада и радних односа, социјалног и здравственог 

осигурања; 

- обавља административне послове из области рада и радних односа; 

- припрема уговоре о раду и анексе уговора о раду; 

- учествује у изради општих аката из области рада и радних односа; 

- припрема решења о свим правима и обавезама радника по основу радног 

односа; 

- води кадровску евиденцију и стара се о ажурности података кадровске 

евиденције; 

- обавља послове социјалног и здравственог осигурања радника; 

- води Регистар запослених; 

- стара се о ажурирању и чувању персоналних досијеа запослених на 

Факултету; 

- обавља техничке послове око припреме материјала за седнице органа и тела 

Факултета; 

- припрема статистичке извештаје из области рада и радних односа; 

- прати прописе у области архивске грађе и канцеларијског пословања; 

- обавља послове архиве (одлагање, чување и излучивање архивске грађе); 

- води деловодни протокол; 

- врши скенирање докумената и електронску базу података архиве; 

- врши пријем поште; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 

пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године. Правник; 
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- на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је 

уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Правник. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Знање рада на рачунару и најмање три године радног искуства у струци. 

 

Број извршилаца: 2. 

 

6. Технички секретар 

 

Технички секретар обавља следеће послове: 

- послове кореспонденције и друге административне послове за потребе 

декана и продекана; 

- води евиденцију о састанцима органа управљања, стручних и других тела 

Факултета и обавља техничке послове око њихове припреме; 

- обавља послове припреме и обраде текста одговарајућих докумената за 

потребе Деканата; 

- води евиденцију о пословним обавезама декана и продекана; 

- води евиденцију путних налога; 

- врши пријем странака у Деканату; 

- врши пријем и завођење поште упућене декану, продеканима, секретару 

Факултета; 

- врши пријем свих аката за потпис декана и продекана; 

- ради на телефонској централи у Деканату и отпрема пошту електронском 

поштом, телексом и телефаксом; 

- обавља дактилографске и стенографске послове за потребе Деканата; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

продекана, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање најмање једног светског језика и познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

 

7. Стручни сарадник за јавне набавке 

 

Стручни сарадник за јавне набавке обавља следеће послове: 
- прати прописе у области јавних набавки и буџетског пословања; 

- учествује у планирању јавне набавке и припреми годишњег Плана јавних 

набавки; 

- спроводи поступак јавних набавки; 
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- припрема претходни распис; 

- припрема извештаје који се достављају Управи за јавне набавке; 

- учествује у спровођењу поступка јавне набавке добара, услуга и радова; 

- припрема документацију за покретање и вођење поступка јавне набавке; 

- припрема материјал за седнице Комисије за јавне набавке; 

- води записник са седница Комисије за јавне набавке; 

- води евиденцију о извршеним јавним набавкама; 

- обавља све остале послове из домена јавних набавки предвиђене Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређује област јавних 

набавки; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана 

Факултета, продекана за финансије, секретара Факултета и шефа Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује 

високо образовање од 10. септембра 2005. године;  

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и положен стручни испит за службеника за јавне 

набавке у складу са законом. 

 

Број извршилаца: 2. 

 

 

8. Техничар штампе 

 

Техничар штампе обавља следеће послове: 
- послове у вези са штампањем скрипата, уџбеника и других материјала за 

потребе наставе; 

- врши умножавање, фотокопирање и повезивање материјала за рад органа 

управљања, стручних и других тела Факултета; 

- стара се о правилном одржавању средстава са којима ради и води потребне 

евиденције о редовном и периодичном сервисирању опреме и о утрошку 

материјала; 

- доставља пошту; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару. 
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Број извршилаца: 1. 
 

9. Возач 

 
Возач обавља следеће послове: 

- управља службеним возилом Факултета у јавном саобраћају; 

- стара се о редовном одржавању возила, сервисирању, регистрацији, 

обрачуну пређене километраже, набавци и утрошку горива и мазива; 

- обавља набавку (доставу) потрошног материјала и ситног инвентара; 

- по потреби врши доставу материјала за седнице и друге поште 

Универзитету у Нишу, државним органима и установама, органима 

локалне самоуправе, предузећима и др.; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Возачка дозвола Б или Ц категорије. 

 

Посебан услов: 
Општа здравствена способност, обавезан редован преглед. 

 
Број извршилаца: 1 

10. Кафе куварица 
 

Кафе куварица обавља следеће послове: 

- стара се о уредном и благовременом обезбеђењу, припремању и 

послужењу кафе и других освежавајућих напитака за потребе деканата 

и за седнице органа управљања и других стручних органа и тела 

Факултета; 

- обавља послове хигијенског одржавања просторија деканата и сала за 

седнице и састанке; 

- обавља и друге помоћне послове за потребе деканата, по налогу декана, 

продекана, секретара Факултета и руководиоцаСлужбе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 
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Посебан услов: 
Општа здравствена способност, обавезан редован санитарни преглед. 

Број извршилаца: 1. 

4.3.4.2.  СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 

Члан 33. 

У оквиру Службе за студентска питања систематизују се следећа радна места: 

 

1. Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска 

питања – Шеф Службе за студентска питања 

 

Самостални стручни сарадник за студије и студентска питања обавља следеће 

послове: 

-  руководи радом Службе, организује послове у Служби и врши контролу 

њиховог извршења; 

- прати прописе из области образовања; 

- контролише спровођење конкурса и упис студената у прву годину свих 

нивоа студија на Факултету, прати и проучава прописе и режиме студија и 

стара се о спровођењу одлука органа управљања, пословођења и стручних 

органа и тела Факултета које се односе на питања наставе; 

- пружа стручну помоћ продекану за наставу у решавању студентских 

захтева; 

- израђује појединачна решења о остваривању права студената; 

- учествује у изради распореда часова, предавања, вежби и испита; 

- учествује у изради ангажмана наставника и сарадника; 

- припрема материјале и учествује у припреми седница Наставно- научног и 

Изборног већа и по потреби води записник на њима; 

- обавља административне послове за потребе комисија Наставно- научног 

већа, као и комисија које именује декан Факултета; 

- обавља административне послове за потребе Студента продекана и 

Студентског парламента Факултета; 

- учествује у изради општих аката Факултета; 

- припрема предлоге општих аката из области наставе (студија); 

- спроводи поступак признавања испита; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за наставу и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године. 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
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Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Знање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

2. Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска 

питања 

 

Самостални стручни сарадник за студије и студентска питања обавља следеће 

послове: 

- прати прописе из области образовања; 

- учествује у спровођењу конкурса и врши упис студената у прву годину 

свих нивоа студија на Факултету, прати и проучава прописе и режиме 

студија и стара се о спровођењу одлука органа управљања, пословођења и 

стручних органа и тела Факултета које се односе на питања наставе; 

- учествује у поступку везаном за спровођење конкурса, врши упис и 

припрема потребну документацију за докторске акадмеске студије. 

- обавља припрему за израду диплома свих нивоа студија; 

- обавља административне послове за потребе програма међународне 

мобилности студената; 

- пружа стручну помоћ продекану за наставу у решавању студентских 

захтева, 

- израђује појединачна решења о остваривању права студената; 

- израђује појединачна уверења о статусу студената; 

- учествује у изради распореда часова, предавања, вежби и испита; 

- учествује у изради ангажмана наставника и сарадника; 

- припрема материјале и учествује у припреми седница Наставно-научног и 

Изборног већа и по потреби води записник на њима; 

- обавља административне послове за потребе комисија Наставно-научног 

већа, као и комисија које именује декан Факултета; 

- обавља административне послове за потребе Студента продекана и 

Студентског парламента Факултета; 

- учествује у изради општих аката Факултета; 

- припрема предлоге општих аката из области наставе (студија); 

- спроводи поступак признавања испита; 

- води матичне књиге, досијеа студената и обавља послове архивирања 

документације везене за докторске и мастер студије; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и шефа Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 
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- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Знање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 2. 

 

 

3. Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска 

питања 

 

Самостални стручни сарадник за студије и студентска питања обавља следеће 

послове: 

- пружа информације студентима о могућностима додатног образовања, 

стипендијама у земљи и иностранству и понудама за посао; 

- повезује студенте са послодавцима путем организовања програма за 

стручну праксу и обуке у водећим компанијама и организацијама у земљи 

ради евентуалног запошљавања; 

- организује презентације компанија, њихове пословне етике и политике 

приликом одабира кадрова; 

- пружа саветодавне услуге студентима који имају дилеме приликом избора 

каријере или позиционирања на тржишту рада после дипломирања; 

- обавља остале активности саветовања студената у погледу развоја каријере 

као што су организовање семинара и радионица из свог делокруга (технике 

за тражење посла, начин писања добре радне биографије и пратећих 

писама, припреме за разговор за посао, и др.); 

- прати остваривање стратешких циљева у области запошљавања; 

- сарађује са осталим универзитетским центрима; 

- ажурирање сајта Факултета и статуса на друштвеним мрежама; 

- промоција Факултета; 

- обавља и друге послове по налогу декана Факултета, продекана за наставу, 

секретара и шефа Службе за студентска питања. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 

специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године. Област техничко-

технолошких или друштвено-хуманистичких наука; 

-  на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је   уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Област 

техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука. 
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Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Знање енглеског језика и познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 1. 
 

4. Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања 

 

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања обавља следеће 

послове: 

- учествује у спровођењу конкурса и врши упис студената у прву годину свих 

нивоа студија на Факултету, стара се о спровођењу одлука органа 

управљања, пословођења и стручних органа и тела Факултета које се односе 

на питања наставе; 

- пружа помоћ продекану за наставу у решавању студентских захтева; 

- пружа помоћ студенту- продекану у решавању студентских захтева; 

- израђује појединачна уверења о статусу студената; 

- учествује у изради распореда часова, предавања, вежби и испита; 

- учествује у изради предлога ангажмана наставника и сарадника; 

- припрема материјале за Комисију за наставу; 

- води матичне књиге, досијеа студената и обавља послове архивирања 

документације; 

- рад на шалтеру; 

- обавља и друге послове из домена студентских питања и делокруга своје 

стручности, по налогу декана, продекана за наставу, секретара Факултета и 

шефа Службе за студентска питања. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 

Познавање рада на рачунару. 

 
Број извршилаца: 3. 

 

4.3.4.3.  СЛУЖБА ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Члан 34. 

У оквиру Службе за материјално-финансијске послове систематизују се следећа 

радна места: 

 

 

1. Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 
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Руководилац финансијско-рачуноводствених послова обавља следеће послове: 

- руководи радом Службе, организује послове у Служби и врши контролу 

њиховог извршења од стране радника у Служби; 

- припрема предлог финансијског плана и предлоге периодичних извештаја, 

годишњег обрачуна и других извештаја о финансијском пословању 

Факултета, 

- прати и анализира извршење финансијског плана Факултета; 

- прати све финансијске прописе и контролише законито и ажурно вођење 

књиговодствених и рачуноводствених послова; 

- стара се о извршењу одлука органа управљања које су материјално-

финансијског карактера; 

- израђује анализе и доставља податке битне за вођење финансијске политике 

Факултета; 

- на основу одлука органа Факултета учествује у изради програма 

инвестиционог и текућег одржавања; 

- координира рад Службе са Трезором, банкама и другим организацијама и 

партнерима, као и са осталим службама Факултета; 

- учествује у достави, координира и надгледа обавезну доставу података 

Пореској управи, Управи за трезор и другим прописима предвиђеним 

субјектима; 

- обавља и друге послове који су одређени прописима из области 

материјално-финансијског пословања по налогу декана, продекана за 

финансије и секретара Факултета. 

 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

економиста; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који јеуређиваовисоко образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани економиста. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и најмање пет година радног искуства у струци. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

 

2. Финансијско-рачуноводствени аналитичар 

 
Финансијско-рачуноводствени аналитичар обавља следеће послове: 

- планира, развија иунапређује методе и процедуре финансијских и 
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рачуноводствених послова; 

- развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске 

анализе о финансијском пословању; 

- развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу; 

- прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира 

акте и предлаже мере за унапређење финансијских и рачуноводствених 

питања из области свог рада; 

- израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације 

пројеката, 

- прати и анализира приходе Факултета по свим основама и учествује у 

изради планова прихода и расхода Факултета; 

- прати финансијску реализацију уговора из области научноистраживачке 

делатности Факултета и реализацију финансијских планова пројеката; 

- води финансијске обавезе код набавке домаће и увозне опреме, резервних 

делова и материјала; 

- стара се о обрачуну амортизације и ревалоризације основних средстава; 

- води поступак за обезбеђење девизних средстава за службена путовања у 

иностранство и врши обрачун путних налога у земљи и иностранству; 

- припрема периодичне и годишње финансијске извештаје у вези 

научноистраживачког рада; 

- обавља књижења у Главној књизи Факултета по аналитикама и местима 

настанка трошкова; 

- учествује у поступку доставе захтеваних података у апликације Пореске 

управе, Управе за трезор и других, прописима предвиђених обавезних 

уноса података,  

- непосредно координира у раду са Народном банком Србије по основу 

реализације девизног пословања; 

- учествује у припреми документације потребне за извештавања по 

реализацији међународних уговора и уговора са пословним партнерима у 

земљи; 

- врши обрачуне Уговора и припрему налога за плаћања која се односе на 

реализацију уговорних обавеза Факултета; 

- води евиденцију промета на текућим рачунима Факултета по основу Извода 

Управе за Трезор односно банке и контролу промета средстава у складу са 

рачуноводственом документацијом; 

- прати доспеле обавезе и потраживања; 

- учествује у обезбеђивању потребне тендерске документације која је у вези 

са радом Службе за материјално-финансијске послове; 

- доставља налоге за пренос средстава по рачунима Факултета Трезору, 

односно банкама код којих Факултет има отворене рачуне; 

- учествује у припреми и изради потврда и других докумената; 
- обавља и друге послова из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за финансије, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
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Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

економиста; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани економиста. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и најмање три године радног искуства у струци. 

 

Број извршилаца: 1. 

 

 

3. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове 

 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове обавља 

следеће послове: 

- прати и анализира приходе Факултета по свим основама и учествује у 

изради планова прихода и расхода Факултета; 

- прати финансијску реализацију уговора из области научноистраживачке 

делатности Факултета и реализацију финансијских планова пројеката; 

- води финансијске обавезе код набавке домаће и увозне опреме, резервних 

делова и материјала; 

- стара се о обрачуну амортизације и ревалоризације основних средстава; 

- води поступак за обезбеђење девизних средстава за службена путовања у 

иностранство и врши обрачун путних налога у земљи и иностранству, 

- припрема периодичне и годишње финансијске извештаје у вези 

научноистраживачког рада; 

- обавља књижења у Главној књизи Факултета по аналитикама и местима 

настанка трошкова; 

- учествује у поступку доставе захтеваних података у апликације Пореске 

управе, Управе за трезор и других, прописима предвиђених обавезних 

уноса података,  

- непосредно координира у раду са Народном банком Србије по основу 

реализације девизног пословања; 

- учествује у припреми документације потребне за извештавања по 

реализацији међународних уговора и уговора са пословним партнерима у 

земљи; 

- врши обрачуне Уговора и припрему налога за плаћања која се односе на 

реализацију уговорних обавеза Факултета; 

- води евиденцију промета на текућим рачунима Факултета по основу Извода 

Управе за Трезор односно банке и контролу промета средстава у складу са 

рачуноводственом документацијом; 

- прати доспеле обавезе и потраживања; 
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- учествује у обезбеђивању потребне тендерске документације која је у вези 

са радом Службе за материјално-финансијске послове; 

- доставља налоге за пренос средстава по рачунима Факултета Трезору, 

односно банкама код којих Факултет има отворене рачуне; 

- учествује у припреми и изради потврда и других докумената; 

- обавља и друге послова из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за финансије, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

економиста; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани економиста. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару. 

 
Број извршилаца: 3. 

4. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник 

 

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник обавља следеће послове: 

- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, 

извештаја и пројеката; 

- проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца; 

- припрема прописане документациј еза подношење пореских евиденција и 

пријава; 

- врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 

- врши билансирање позиција биланса стања; 

- израђуј документацију за подношење пореским службама и другим 

прописима установљеним органима и службама; 

- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише 

примену усвојеног контног плана; 

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, 

статистичке и остале извештаје везане за финансијско–материјално 

пословање; 

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 

- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 

- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 

- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 

- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 
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- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном 

књигом; 

- евидентира пословне промене; 

- припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 

- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, 

припадајућих пореза и доприноса; 

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказанена 

изводима рачуна; 

- контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и 

подрачуне; 

- саставља налоге за књижења у главној књизи; 

- припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

- обавља и друге пословеиз делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за финансије, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 

Високо образовање:  

- на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 

пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године. Економиста; 

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године. Економиста. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и најмање три године радног искуства у струци. 

 

Број извршилаца: 3: 

 

 

5. Референт за финансијско-рачуноводствене послове 

 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове обавља следеће послове: 

- врши аналитичку евиденцију основних средстава и ситног инвентара; 

- врши обрачун амортизације и ревалоризацију основних средстава; 

- комплетира рачуне за основна средства са свом пратећом документацијом и 

отвара картице за новонабављена основна средства; 

- води картотеку основних средстава по лабораторијама и осталим 

просторијама ради успешног обављања пописа; 

- врши обраду листа задужења за набављена основна средсдтва Факултета; 

- врши благовремену припрему и предају инвентарских налепница лицима 

задуженим за инвентарисање опреме у просторијама Факултета; 

- стара се о благовременој изради пописних листи и њиховој достави 

комисијама за попис основних средстава; 

- сарађује са пописним комисијама у оквиру својих надлежности у циљу 

успешне реализације пописа основних средстава; 
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- врши израду реверса за опрему Факултета и води евиденцију о издатим 

реверсима за опрему Факултета; 

- стара се о благовременој изради пописних листи и њиховој достави другим 

правним и физичким лицима којима је опрема издата на реверс; 

- одговоран је за исправно и благовремено књижење промена у евиденцији 

основних средстава, а на основу добијених извештаја по попису опреме и 

одлука овлашћених лица које се на основу пописа доносе; 

- одговоран је за уредну евиденцију и чување рачуноводствене 

документације која се односи на књижење основних средстава; 

- учествује у изради извештаја везаних за достављање података о основним 

средствима Факултета; 

- евидентира и прати уговоре о примљеној донацији опреме, уговоре о 

примљеним донацијама у новчаним средствима и врши припрему и доставу 

пореских пријава по основу ових уговора у складу са законом; 

- врши обрачун и ликвидацију путних налога; 

- врши обраду вирманских налога и друге књиговодствене документације у 

циљу благовременог плаћања финансијских обавеза и наплате потраживања 

Факултета; 

- води евиденцију промета на текућим рачунима факултета по основу Извода 

Управе за Трезор односно банке и контролу промета средстава у складу са 

рачуноводственом документацијом; 

- контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и 

подрачуне; 

- саставља налоге за књижења у главној књизи; 

- припрема и израђује делове периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана за финансије, секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање економско-финансијског смера. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: 1 

 

4.3.4.4. СЛУЖБА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

 

Члан 35. 

У овиру Службе за обезбеђење и одржавање систематизују се следећа радна 

места: 

 

1. Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања 

 

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања обавља следеће 

послове: 
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- руководи радом Службе, организује послове у Служби и врши контролу 

њиховог извршења од стране радника Службе; 

- стара се о правилном одржавању објеката Факултета и свих уређаја и 

инсталација у њима као и о физичком обезбеђењу целокупне имовине 

Факултета; 

- организује послове на техничком одржавању уређаја и инсталација у 

објектима Факултета и руководи радом непосредних извршилаца на овим 

пословима, 

- обавља послове везане за безбедност и здравље на раду; 

- обавља све послове везане за заштиту од пожара; 

- чува постојећу техничку документацију за објекте Факултета и стара се о 

припремању нове документације везане за радове на одржавању објеката; 

- стара се о требовању, набавци и чувању резервног материјала за одржавање 

опреме и инсталација у објектима Факултета; 

- по потреби и непосредно обавља послове везане за текуће одржавање 

објеката Факултета и уређаја у њима; 

- непосредно врши контролу и организује одржавање техничких уређаја и 

опреме у згради Факултета; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

продекана и секретара Факултета. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године.Област техничких 

наука. 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Област 

техничких наука. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и положен одговарајући стручни испит из области рада, 

у складу са законом. 

 

Број извршилаца: 1 
 

2. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду 

 

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду обавља следеће 

послове: 

- учествује у доношењу акта о процени ризика; 

- врши контролу и даје савете у планирању, избору, коришћењу и одржавању 

средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту 

на раду; 
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- учествује у опремању и уређивању радног места у циљу стварања 

безбедних и здравих услова рада; 

- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; 

- организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за 

рад; 

- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту 

саповећаним ризиком; 

- свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље на 

раду; 

- прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, 

као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока и 

припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; 

- припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

- припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; 

- забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када 

утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог; 

- сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањимау 

области безбедности и здравља на раду; 

- води евиденцију у области безбедности и здравља на раду на Факултету; 

- обавља све послове везане за заштиту од пожара; 

- обавља и друге послове из своје стручности, по налогу декана Факултета, 

секретара и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Високо образовање: 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Дипломирани 

инжењер заштите на раду; 

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

Дипломирани инжењер заштите на раду. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство:  

Знање рада на рачунару и положен одговарајући стручни испит из области рада, 

у складу са законом. 

 

Број извршилаца: 1 
 

3. Домар 

 

Домар обавља следеће послове: 

- заједно са руководиоцем Службе за обезбеђење и одржавање стара се о 

организацији и правилном одржавању објеката и имовине Факултета; 
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- непосредно врши контролу, одржава постојеће и поставља нове електричне 

инсталације и обезбеђује нормално функционисање расвете, прикључака и 

осталих електроуређаја на Факултету и дворишне расвете; 

- стара се о исправности водоводних инсталација и канализације и по 

потребиврши одговарајуће поправке; 

- обавља и друге послове по налогу декана, секретара и руководиоца Службе 

за обезбеђење и одржавање. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средња стручна спрема, КВ радник техничкеструке. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 

 
Број извршилаца: 1 

4. Мајстор одржавања 

 
Мајстор одржавања обавља следеће послове: 

- конкретне послове који одговарају његовој стручној спреми, а који су 

прецизно дефинисани Правилником и уговором о раду; 

- врши одређене услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средња стручна спрема, КВ радник техничке струке која одговара конкретним 

пословима које лице обавља у склaду са уговором о раду. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 

 
Број извршилаца:  

Укупан број извршилаца је 8 и то на следећим конкретним радним местима: 

a) Мајстор одржавања – радник на одржавању опреме и инсталација 

парног грејања: 
- одржава и врши поправку инсталација грејања, проветравања и 

климатизације и стара се о исправности свих уређаја везаних за грејање и 

климатизацију; 

- пушта у рад грејање у грејној сезони и климатизацију, проветравање и 

додатно ваздушно грејање по потреби; 

- одржава целокупне браварске инсталације, стара се о исправном 

функционисању браварских уређаја и механизама и њиховој замени и 

поправци, 

- врши одређене услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 
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- врши заваривање; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема, КВ радник техничке струке и радно 

искуство на одговарајућим пословима. 
 

Број извршилаца: 1 

б) Мајстор одржавања – водоинсталатер: 
- одржава и врши поправку водоводних инсталација и канализације и стара 

се о њиховој исправности; 

- стара се о исправности пумпних постројења за наводњавање зелених 

површина око зграде Факултета; 

- врши услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема, КВ радник и радно искуство на одговарајућим 

пословима. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

в) Мајстор одржавања – електричар: 

- стара се о правилном функционисању и одржавању електричних 

инсталација, постројења и уређаја; 

- стара се о правилном функционисању сијаличних места и замени сијалица; 

- ради на постављању нових и одржавању постојећих електричних 

инсталација; 

- одржава постојеће и поставља нове инсталације јаке и слабе струје и 

обезбеђује нормално функционисање расвете, прикључака и осталих 

електро-уређаја на Факултету; 

- стара се о правилном функционисању и одржавању дворишне расвете; 

- врши одређене услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема електротехничке струкеили КВ електричар. 
Број извршилаца: 2. 

 

г) Мајстор одржавања – столар: 
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- обавља столарске и тапетарске послове и све поправке на опреми и 

инвентару Факултета; 

- свакодневно обилази просторије Факултета, отклања мање столарске 

кварове и евидентира веће кварове; 

- чува најпотребније резервне делове за наведене намене и води евиденцију 

утрошеног материјала; 

- врши одређене услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 

- по потреби пружа помоћ осталим радницима на техничком одржавању 

објеката Факултета и уређаја и опреме у њима; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема грађевинске струке или КВ столар. 
Број извршилаца: 1. 

д) Мајстор одржавања – бравар: 
- обавља браварске послове на одржавању и поправци постојеће 

алуминијумске и челичне браварије (прозора, врата, структуралне фасаде, 

портала); 

- свакодневно обилази просторије Факултета, отклања мање браварске 

кварове и евидентира веће кварове; 

- чува најпотребније резервне делове за наведене намене и води евиденцију 

утрошеног материјала; 

- израђује делове грађевинских констукција или намештаја (кројење, сечење, 

заваривање, бојење); 

- врши одређене услуге за потребе наставе и научноистраживачког рада; 

- по потреби пружа помоћ осталим радницима на техничком одржавању 

објеката Факултета и уређаја и опреме у њима; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема машинске струке или КВ бравар. 
Број извршилаца: 1. 

 

ђ) Мајстор одржавања – грађевинско-занатски радник: 

- обаваља све потребне грађевинске радове, врши поправку подова, зидова, 

керамике, мермера и слично; 

- обавља молерско-фарбарске послове; 

- по потреби врши мања малтерисања плафона и зидова, бетонирања стаза, 

тротоара, канала, платоа и слично, израду фасада и слично; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Услови: Средња стручна спрема грађевинске струке или КВ мајстор. 
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Број извршилаца: 2. 

 

5. Радник обезбеђења без оружја/чувар 

 

Радник обезбеђења без оружја/чувар обавља следеће послове: 

- врши контролу уласка у зграду и изласка из зграде студената и радника 

Факултета и осталих лица, као и контролу уношења и изношења свих 

ствари из зграде Факултета; 

- даје потребна обавештења лицима која улазе у зграду Факултета; 

- обавештава запослене о присуству лица која траже пријем; 

- по потреби ради на телефонској централи (бирање телефонских бројева на 

захтев корисника и вођење књиге телефонских разговора); 

- по потреби води евиденцију доласка на посао и одласка са посла 

ваннаставних радника; 

- упозорава лица која не бораве службено у просторијама Факултета и ремете 

рад запослених да напусте просторије Факултета, а по потреби удаљава 

наведена лица и обавештава шефа Службе и секретара Факултета о 

предузетим мерама; 

- по налогу руководиоца Службе позива дежурну службу Полицијске управе 

и друге надлежне службе; 

- предузима све потребне хитне мере, у циљу заштите живота људи и 

имовине Факултета од пожара и у другим сличним ситуацијама; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

 

Додатна знања /испити/ радно искуство: 
Општа здравствена способност и лиценца за вршење основних послова 

службеника обезбеђења – без оружја. 

 

Посебан услов: 

Рад у сменама и ноћни рад. 

 
Број извршилаца: 1. 

 

6. Портир 

 
Портир обавља следће послове: 

- врши контролу уласка у зграду и изласка из зграде студената и радника 

Факултета и осталих лица, као и контролу уношења и изношења свих 

ствари из зграде Факултета; 
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- даје потребна обавештења лицима која улазе у зграду Факултета; 

- откључава и закључава зграду Факултета, врши обилазак зграде, посебно у 

ноћној смени; 

- контролише и гаси светла у просторијама и искључује апарате и уређаје 

којисе не користе после преподневне смене и о томе води потребне 

евиденције; 

- по потреби ради на телефонској централи (бирање телефонских бројева на 

захтев корисника и вођење књиге телефонских разговора); 

- предузима све потребне хитне мере, у циљу заштите живота људи и 

имовине Факултета од пожара и у другим сличним ситуацијама; 

- обавља и друге послове из домена своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Средње образовање. 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 

Посебан услов:  

Рад у сменама и ноћни рад. 

Број извршилаца: 5. 

 

7. Чистач/чистачица 

 
Чистач/чистачица обавља следеће послове: 

- свакодневно чисти просторије Факултета (сакупљање отпадака и одношење 

на одређено место, прање водом и средствима за одржавање хигијене 

подова од камена и пластичних маса, чишћење итисона усисивачем, пајање 

и брисање намештаја и инвентара, прање и одржавање санитарних 

просторија и др.); 

- обавља генерално чишћење (прање просторија, прозора, зидова, итисона и 

др.) најмање два пута годишње; 

- у паузама између часова брише табле; 

- стара се о обезбеђењу креда у учионицама и пружа одређене техничке 

услуге за потребе наставе; 

- води рачуна да се не оштећује инвентар у просторијама, а о сваком 

евентуалном оштећењу без одлагања обавештава руководиоца Службе; 

- обавља и друге послове из делокруга своје стручности по налогу декана, 

секретара Факултета и руководиоца Службе. 

 

Стручна спрема/образовање: 
Основно образовање. 

Додатна знања /испити/ радно искуство: није потребно. 

Посебан услов: Рад у сменама. 
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Број извршилаца: 24. 

МАКСИМАЛАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 36. 

Максималан број радних места утврђен овим Правилником је 290.  

Број запослених на неодређено време усклађeн je са Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуком Владе о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за сваку годину. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

Правилник објавити на интернет страни Факултета. 

 

Члан 38. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места на Електронском факултету 

у Нишу, број 01/01-001/16 од 01.02.2016. године. 

 

 

10. СРЕДСТВА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА 

 

 

Средства за обављање делатности  Факултета, у складу са Законом, 

обезбеђују се из буџета Републике Србије. 

 Средства из претходног става обезбеђују се према нормативима и 

стандардима услова рада које утврђује Влада. 

Факултет стиче средства за обављање своје делатности из средстава 

оснивача, од школарине, пружањем услуга трећим лицима, научно-истраживачким 

радом запослених, као и из осталих извора (поклон, донације, спонзорство и др.). 

Средства која Факултет стиче од школарине, односно која оствари пружањем 

услуга трећим лицима, користиће се према годишњем програму рада Факултета за 

следеће намене:  

 трошкове пословања, 

 зараде запослених у складу са законом и колективним уговором, 

 набавку и поправку опреме, 

 обављање научног рада који је у функцији подизања квалитета 

наставе, 

 научно и стручно усавршавање наставника и сарадника, 

 подстицање развоја наставног подмлатка, 

 рад са даровитим студентима, 
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 међународну сарадњу, 

 изворе информација и информационе системе, 

 друге намене у складу са Законом. 

 

 Непокретности и друга средства, која је обезбедила Република Србија као 

оснивач и предала Факултету на коришћење, су државна својина. 

 Непокретности и друга средства из претходног става не могу се отуђити без 

сагласности оснивача. 

 Непокретности и друга средства Факултета, стечена обављањем делатности, 

легатом, поклоном и на други начин, а која нису државна својина, својина су 

Факултета. 

 Савет Факултета на основу пописа доноси одлуку којом се уређује које су 

непокретности и друга средства која користи Факултет државна својина, односно 

својина Факултета. 

 Средства која Факултет стекне по основу поклона и легата посебно се 

евидентирају и видно се означава њихово порекло. 

 Средства која Факултет остварује, утврђују се и распоређују финансијским 

планом.  

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

НИШУ ЗА 2018.  

ГОДИНУ 

 

 

I    ПРИХОДИ  ( у 000 дин) 

 

Р.б. Извор финансирања Износ у 

2017 

Износ у 

2018 

Учешће у % Индекс 

   4:3 2017  2018  
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
1BПриходи из буџета 

Републике Србије 

397.630 422.520 
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 Приходи од министарства 

 - делатност просвете 

314.538 331.338 58,5% 57,5% 105 

 Приходи од министарства   

- делатност науке 

83.092 91.182 15,5% 16,0% 110 

2 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 

347 317   91 

3. Трансфери буџетских 

корисника на истом нивоу 

273 965   354 

4. Сопствени приходи 139.752 152.058 26% 26,5% 109 
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факултета 

 Донације од међународних 

организација 

5.381 11.423   212 

    Донације од домаћих донатора 768 1.057   138 

 Приходи од продаје добара и 

услуга 

68.315 61.893   91 

 Приходи од студената 65.261 77.683   119 

 Остали сопствени приходи 27 2   7 

 УКУПНО ПРИХОДИ: 538.002 575.860 100%  107 
 

 

II РАСХОДИ  ( у 000 дин) 

 

Р.б. конто Опис Износ 

 2017 2018 
1. 411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ  281.962 311.669 

  Буџетска средства 251.169 273.027 

  Сопствена средства 30.793 38.642 

2. 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

50.440 55.768 

  Буџетска средства 44.948 48.864 

  Сопствена средства 5.492 6.904 

3. 413100 НАКНАДЕ У НАТУРИ 412 396 

4. 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 

1.618 3.018 

  Исплата накнадa на терет фондова 334 354 

  Отпремнине и помоћи 1.251 2.533 

  Помоћ у медицинском лечењу  и друге 

помоћи 

33 131 

5. 415100 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6.518 6.818 

6. 416100 НАГРАДЕ И БОНУСИ 1.460 1.719 

7. 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 25.738 21.701 

 421100 Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 

567 551 

 421200 
421211 

421225 

Енергетске услуге 

-трошкови електричне енергије 

-трошкови грејања 

19.066 
7.647 

11.419 

14.876 
4.335 

10.541 

 421300 Комуналне услуге 2.801 2.973 

 421400 Услуге комуникација 2.061 1.648 

 421500 Трошкови осигурања 1.243 1.653 

 421600 Трошкови закупа   

8. 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6.818 7.297 

 422100 Трошкови путовања у земљи 4.319 4.561 

 422200 Трошкови путовања у иностранство 2.469 2.734 

 422300 Tрошкови путовања у оквиру редовног  2 
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рада 

 422400 Трошкови путовања ученика 30 / 

9. 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16.777 15.093 

 423100 Административне услуге 1.016 830 

 423200 Компјутерске услуге 1.254 2.596 

 423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 

2.532 2.469 

 423400 Услуге информисања 1.583 1.930 

 423500 Стручне услуге 4.655 3.348 

 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 537 34 

 423700 Репрезентација 4.397 3.402 

 423900 Остале опште услуге 803 484 

10. 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 117.660 114.436 

 424200 Услуге образовања, културе и спорта 5.094 6.325 

 424300 Медицинске услуге 21 12 

 424600 Услуге науке 112.247 108.099 

 424900 Остале специјализоване услуге 298 / 

11. 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.453 3.383 

 425100 Поправке и одржавање зграда 1.535 1.838 

 425200 Поправке и одржавање опреме 1.918 1.545 

12. 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.678 6.414 

 426100 Административни материјал 2.701 2.662 

 426300 Матер. за образовање и усавршавање 

запослених 

704 766 

 426400 Материјал за саобраћај 953 909 

 426500 Материјал за науку 4.032 321 

 426600 Материјал за образовање, културу и спорт 808 391 

 426700 Медицински и лабораторијски материјал 390 187 

 426800 Материјал за домаћинство 387 447 

 426900 Материјал за посебне намене 703 731 

13. 430000 
2BУПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

  

 431100 
3BЗграде и грађевински објекти   

 431200 
4BМашине и опрема   

 431300 
5BОстала основна средства   

 4351 
6BНематеријална имовина   

14. 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

4.368 7 

 441400 Отплата  камата пословним банкама   

 444100 Негативне курсне разлике 4.367 / 

 444200 Камате за кашњење 1 7 

15. 450000 СУБВЕНЦИЈЕ   

 451100 Текуће субвенције јавним   
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нефинанс.организацијама 

16. 460000 
7BДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   

 463100 
8BТекуће донац. и трансф. 

осталим нив. власти 

  

 463200 
9BКапиталнте донације и трансф. 

осталим ниво.вл. 

  

17. 472000 
10BНАКНАДЕ ЗА СОЦ. 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 

  

 472700 
11BНакнаде из буџета за образов. 

култ. науку  и спорт  

  

18. 481000 
12BДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

  

 481900 
13BДотације осталим непрофитним 

институцијама 

  

19. 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 254 445 

 482100 Остали порези 183 191 

 482200 Обавезне таксе 71 254 

 482300 Новчане казне   

20. 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА 

  

21. 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова / / 

22.                        ТЕКУЋИ РАСХОДИ 528.156 548.164 

23. 510000                       ОСНОВНА СРЕДСТВА 25.007 22.042 

 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 6.553 527 

 511400 Пројектно планирање 289 / 

 512200 Административна опрема 14.137 17.918 

 512400 Опрема за заштиту животне средине  397 / 

 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 1.541 1.960 

 512600 Опрема за образовање, науку, културу и 

спорт  

750 555 

 512800 Опрема за јавну безбедност / / 

 512900 Опрема за производњу,моторна, 

непокретна и немоторна опрема 

1.086 519 

  513100 Oстале некретнине и опрема   

 515100 Нематеријална имовина 254 563 

24. 600000 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

255  

 621900 Набавка домаћих акција и осталог 

капитала 

255 / 

  0BУКУПНО РАСХОДИ (22+23) : 553.418 570.206 
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III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ( у 000 дин) 

 

Р.б. конто Опис Износ 

 2017

 2018 

  Вишак прихода и примања-буџетски 

суфицит 

 5.654 

1.  Мањак прихода и примања-буџетски 

дефицит 

15.161  

2.  КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО 

МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

  

  Део нераспоређеног вишка из ранијих 

година који је коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 

  

  Део новчаних средстава амортизације 

који је коришћен за набавку 

нефинансијске имовине 

  

  Део пренетих неутрошених средстава из 

ранијих година коришћен за покриће 

расхода и издатака текуће године 

15.767  

3. 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-

СУФИЦИТ ПОСЛЕ КОРЕКЦИЈЕ 

606 5.654 

4. 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-

ДЕФИЦИТ ПОСЛЕ КОРЕКЦИЈЕ 

  

  Суфицит – наменски опред.за наредну 

годину 

13  

 3117122 Суфицит - донације   

 3117125 Суфицит – рефундација трошкова 

накнаде по основу привремене 

спречености за рад 

13  

  Суфицит- нераспоређени део вишка 

прихода и примања за пренос у наредну 

годину 

593 5.654   

 

             

 

 

 

 

IV ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин) 

 

Р.б. конто Опис Износ 

 2017 2018 
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V ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ( у 000 дин) 

 

Р.б. Опис Износ 

 2017 2018 
1.  Укупно примљено од буџета 397.758 422.520 

2. Утрошено из буџета за текуће расходе  (кл.4) 392.208 413.218 

3. Утрошено из буџета за опрему  (кл.5) 5.550 9.302 

4. Остало неутрошено 0 0 

5. Више утрошено 0 0 
 

 

 

 

Ф И Н А Н С И Ј С К И   П Л А Н 

ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ   

ЗА  2019.  ГОДИНУ 

I ПРИХОДИ 

Планирани приход факултета по следећој структури:                                                                                                

(у 000 дин.) 

Ре

д 

бр. 

Опис Економска 

класификаација 
 

Износ у 

хиљадама 

динара 

1. Приходи из буџета 
 

7911 621.544 

2. Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација 

7421 260.700 

3. Остали приходи 7311,7321,7441,7451, 

 7711,7721,7811,8121 

124.619 

 Укупни приходи:  1.006.863 

1.  Стање готовине на почетку године 34.062 16.996 

2.  Новчани прилив у току године 538.002 575.860 

3.  Новчани одлив у току године 553.418 570.206 

4.  Корекција новчаних прилива за наплаћена 

средства која се не евидентирају преко класе 

прихода 

  

5.  Корекција новчаних одлива за износ обрачунате 

амортизације књижене на терет сопствених 

прихода 

  

6.  Корекција новчаних одлива за износ плаћених 

расхода који се не евидентирају преко класе 

расхода 

1.650 1.679 

7.  Стање готовине на крају године 16.996 20.971 
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II РАСХОДИ 

Планирани расходи синтетички приказани по контима, односно позицијама 

“Биланса успеха” су следећи:                                                                                                                                                                                        

(у 000 дин.) 

Р.б. Опис Економ

ска  

класиф

икациј

а 

Извори финансирања Укупан 

износ у 

хиљадам

а динара             

   Буџетс

ки 

приход

и 

Орг. 

соц. 

осигу

рања 

Остали 

извори 

 

1. Плате и додаци запослених 4111 372.000  72.000 444.000 

2. Доприноси за пензијско и 

инвалидско осигурање 

4121 44.640  8.640 53.280 

3. Доприноси за здравствено 

осигурање 

4122 19.158  3.708 22.866 

4. Доприноси за незапосленост 4123 2.790  540 3.330 

5. Накнаде у натури 4131 250  550 800 

6. Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла 

4141 

 

 900  900 

7. Отпремнине и помоћи         

4143 

2.200  3.000 5.200 

8. Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или члана уже 

породице и друге помоћи 

запосленом  

            

4144 

   500 500 

9.  Накнаде за запослене  4151 

 

2.200  6.400 8.600 

10. Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 

4161 1.000  4.500 5.500 

11. Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 

4211 700  100 800 

12. Енергетске услуге 4212 20.000  8.000 28.000 

13. Комуналне услуге 4213 3.500  7.500 11.000 

14. Услуге комуникација 4214 2.000  2.000 4.000 

15. Трошкови осигурања 4215   2.500 2.500 

16. Закуп имовине и опреме 4216 300  300 600 

17. Остали трошкови  4219 100  1.000 1.100 

18. Трошкови службених путовања 

у земљи 

4221 4.500  5.000 9.500 

19. Трошкови службених путовања 

у иностранство 

4222 3.000  6.500 9.500 
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20. Трошкови путовања у оквиру 

редовног рада 

4223 600  800 

 

1.400 

21. Трошкови путовања ученика 4224   700 700 

22. Административне услуге 4231 1.000  1.200 2.200 

23. Компјутерске услуге 4232 1.000  3.000 4.000 

24. Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

4233 2.500  5.000 7.500 

25. Услуге информисања 4234 1.000  3.000 4.000 

26. Стручне услуге 4235 5.500  30.000 35.500 

27. Услуге за домаћинство и 

угоститељство 

4236 800  1.000 1.800 

28. Репрезентација 4237 800  7.000 7.800 

29. Остале опште услуге 4239 500  700 1.200 

30. Услуге образовања културе и 

спорта 

4242 2.000  6.000 8.000 

31. Медицинске услуге 4243   100 100 

32. Услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 

4245   300 300 

33. Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске 

услуге 

4246 100.000  92.000 192.000 

34. Остале специјализоване услуге 4249 600  2.000 2.600 

35. Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 

4251 4.600  4.200 8.800 

36. Текуће поправке и одржавање 

опреме 

4252 1.500  3.600 5.100 

37. Административни материјал 4261 2.600  2.100 4.700 

38. Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 

4263 800  1.200 2.000 

39. Материјал за саобраћај 4264 500  2.200 2.700 

40. Материјал за очување животне 

средине и науку 

4265 2.000  5.000 7.000 

41. Материјал за образовање, 

културу и спорт 

4266 700  1.100 1.800 

42. Медицински и лабораторијски 

материјал 

4267 400  600 1.000 

43. Материјал за домаћинство и 

угоститељство 

4268 600  700           

1.300 

44. Материјал за посебне намене 4269 250  1.700 1.950 

45. Употреба основних средстава 4300     

46. Отплата камата домаћим 

пословним банкама 

4414     

47. Негативне курсне разлике 4441   1.100 1.100 

48. Казне за кашњење 4442   4.300 4.300 
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49. Дотације осталим непрофитним 

институцијама 

 

4819 

   

 

 

 

50. Остали порези 4821   1.000 1.000 

51. Обавезне таксе 4822   1.000 1.000 

52. Новчане казне и пенали 

(наметнути од једног нивоа 

власти другом) 

4823   1.100 1.100 

53. Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

4831   500 500 

 УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОД  608.588 900 316.938 925.526 

54. Изградња зграда и објеката 5112     

55. Капитално одржавање зграда и 

објекта 

5113 8.000  3.000 11.000 

56. Пројектно планирање 5114 2.500  2.500 5.000 

57. Опрема за саобраћај 5121     

58. Административна опрема 5122 6.000  19.000 25.000 

59. Опрема за заштиту животне 

средине 

5124 100  500 600 

60. Медицинска и лабораторијска 

опрема 

5125 6.000  7.000 13.000 

61. Опрема за образовање, науку... 5126 6.000  8.000 14.000 

62. Опрема за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема 

5129 500  1.500 2.000 

63. Остале некретнине и опрема 5131   400 400 

64. Нематеријална имовина 5151 2.500  6.000 8.500 

 УКУПНО  ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

  

 

31.600 

 

 

-  

 

 

47.900 

 

              

79.500 

 УКУПНИ РАСХОДИ  640.188 900 364.838 1.005.026 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

 

 

 

                                                                                              (у 000 дин.) 
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13. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

13.1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА БУЏЕТСКУ 2019. ГОДИНУ 

  

Савет Факултата донео је одлуку бр. 02/02-003/19-003 од 21.01.2019. године којом 

се усваја План јавних набавки за буџетску 2019. годину Електронског факултета у 

Нишу, а који се налази на Интернет страни факултета, у одељку информације, јавне 

набавке. 
 

14. ЈАВНОСТ РАДА 

 

Делатност Факултета је јавна. 

 Обавештавање јавности, студената и запослених о раду, 

активностима, условима и резултатима пословања Факултета обавља се 

путем пригодних публикација о Факултету, Интернет презентације 

Факултета, средстава јавног и других облика информисања и на други 

начин, у складу са Законом. 

О раду Факултета јавност, студенте и запослене обавештава декан, 

односно лице које он овласти. 

Факултет од свог оснивања до данас обезбеђује доступност 

информацијама о свом раду. У време савремених технологија, потпуно је 

обезбеђена јавност у раду Факултета. Факултет објављује Информатор за 

будуће студенте код уписа сваке нове генерације студената. Студентски 

парламент Факултета издаје часопис ЕЛЕФ који такође садржи све потребне 

информације студентима.  

Факултет сваке године, пред упис нове генерације студената организује 

кампању у којој врши презентацију Факултета у скоро свим гимназијама и 

техничким школама у земљи, и на тај начин се будући студенти непосредно 

упознају са условима уписа и студирања на Факултету. 

Факултет има праксу организовања сајмова образовања, где се најширој 

јавности омогућава да се упозна са условима студирања не само на 
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Електронском факултету, већ и на другим високошколским установама које 

желе да се на овај начин представе и омогуће будућим студентима да 

одаберу занимање које највише одговара њиховим склоностима и 

интересовањима. 

Такође, неколико пута у току године се организује тзв. «дан отворених 

врата» када сви заинтересовани ученици средњих школа могу доћи на 

Факултет, обићи зграду Факултета, учионице, лабораторије и др., распитати 

се о свим оним питањима која их интересују, а која су везана за студирање на 

Електронском факултету у Нишу. У овоме активну улогу имају и студенти 

Факултета организовани у Студентски парламент, који својим будућим 

колегама стоје на располагању и нека су врста водича кроз студије на 

Факултету. 

 

15.  ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци: 

 које надлежни орган прогласи пословном тајном, 

 које надлежни орган, као поверљиве, саопшти Факултету, 

 који се односе на делатност Факултета, ако су одређени као војна или 

службена тајна,  

 који садрже понуде за јавни конкурс или јавно надметање, до 

објављивања резултата конкурса или надметања  

 који су добијени као резултати научно-истраживачких пројеката, до 

њихове јавне публикације или окончања поступка заштите 

интелектуалне својине, 

 које се односе на начин и мере поступања у случају ванредних 

околности, 

 које као пословну тајну Факултет сазна од других правних лица или 

предузетника; 

 које се оносе на послове које Факултет обавља за потребе других 

правних лица или предузетника, ако су заштићени одговарајућим 

степеном тајности и 

 друге исправе или подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу, 

због њихове природе или значаја, било противно интересу Факултета. 

Запослени на Факултету су дужни да чувају податке који представљају 

пословну тајну, независно од начина њиховог сазнавања. 

Ова дужност траје и по престанку радног односа. 

Исправе које представљају пословну тајну и које су означене као такве 

евидентирају се и чувају од стране запосленог који је одговоран за њихово 

чување. 

Декан Факултета, односно лице које он овласти за то, могу 

саопштити податак који представља пословну тајну овлашћеном 

представнику државног органа. 

Повреда чувања пословне тајне представља повреду радне дужности. 

Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, 

односно давања на увид исправа које представљају пословну тајну, ако се: 
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 пословна тајна саопштава лицима, органима и организацијама којима 

се мора или може саопштити на основу прописа или овлашћења која 

произилазе из функција које они врше, односно положаја на коме се 

налазе; 

 члановима Савета Факултета, на седницама Савета, уколико је такво 

саопштавање неопходно ради обављања њихове функције, с тим да се 

присутни упозоравају да се те исправе и подаци сматрају пословном 

тајном; 

 саопштавају надлежном органу при пријављивању кривичних дела, 

привредног преступа или прекршаја и 

 саопштавају надзорном органу. 

 

17. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Сајт Факултета www.elfak.ni.ac.rs обезбеђује доступност свих информација у 

вези са радом, организацијом и управљањем Факултетом запосленима, 

студентима и свим заинтересованим лицима. На овој интернет страници 

доступни су сви подаци од значаја за рад Факултета: организација, управљање, 

општа акта, студијски програми, информације о седницама органа управљања и 

стручних органа, информације о раду студентског парламента, актуелна 

дешавања и др. 

Факултет обезбеђује приступ информацијама од јавног значаја на захтев 

тражиоца информације у складу са одредбама Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број120/04, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010). 

http://www.elfak.ni.ac.rs/

