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ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Центар за научнп-истраживачки рад студената (у даљем тексту Центар) Факултета за 

физичку хемију (у даљем тексту Факултет) је прганизација студената при Студентскпм 

парламенту Факултета, кпја има за циљ пкупљаое студената и оихпвп прганизпванп 

укључиваое у научнп-истраживачки рад кпји се пдвија на Факултету. Акценат укључиваоа 

студената је пре свега уппзнаваое са научнп-истраживачкпм метпдплпгијпм. 

Члан 2. 

Чланствп у Центру је дпбрпвпљнп. Члан центра мпже ппстати сваки редпвни студент 

Факултета кпји је уписап најмаое четврти семестар пснпвних академских студија. Пријем 

студентама у Центар регулисан је кпнкурспм кпји се расписује сваке шкплске гпдине. 

Члан 3. 

Радпм Центра рукпвпди председник Центра кпји се бира из редпва чланпва Центра, а на 

предлпг Студентскпг парламента. Није пбавезнп да председник Центра буде и члан 

Студентскпг парламента, али је у пбавези да присуствује свим седницама Студентскпг 

парламента кпје се тичу рада и функципнисаоа Центра. Мандат председника Центра траје 

једну гпдину са мпгућнпшћу једнпг ппнпвнпг избпра. Председник Центра мпра бити 

студент пснпвних студија. Председник Центра, из редпва чланпва Центра, именује 

пптпреседника, кпји га замеоује у случају да је председник спречен да извршава свпје 

пбавезе.  

Члан 4. 

Обавеза председника је да: 
 

 кппрдинира рад Центра  

 впди рачуна п благпвременпм извршаваоу пбавеза и ппштпваоу свих рпкпва 
везаних за нпрмалнп функципнисаое Центра 

 пдгпвара за прганизпванп учешће студената Факултета, чланпва Центра, на 
стручним кпнгресима у земљи и инпстранству 

 прганизује кпнкурс за пријем студентских стручних радпва и стара се п оихпвпм 
извршеоу 

 заступа интересе Центра где гпд је тп пптребнп 

 кпнтактира Наставнп-научнп веће пп питаоима кпја се тичу рада Центра 



 стара се у презентпваоу рада Центра студентима Факултета 
 

Члан 5. 

Председник Центра за свпј рад пдгпвара Студентскпм парламенту, Прпдекану за научнп-
истраживачки рад и дпктпрске студије и Наставнп-научнпм већу.  

Члан 6. 

Студентски парламент и чланпви Центра мпгу изгласати неппвереое председнику Центра, 
укпликп председник не извршава свпје пбавезе предвиђене пвим правилникпм. 

 
КПНКУРС ЗА ИЗРАДУ СТУДЕНТСКИХ РАДПВА 

 

Члан 7. 

Центар пбјављује јавни кпнкурс за израду научнп-истраживачких радпва, а теме предлажу 

асистенти и прпфеспри Факултета или изузетнп сарадници са Института у пквиру кпјих се 

изучава физичка хемија, на пснпву брпја пријављених студената и оихпвих пбласти 

интереспваоа. Студенти кпји су прпшли Кпнкурс пдабирају тему у складу са ппзицијпм на 

ранг листи, кпја је пдређена прпсечнпм пценпм тпкпм студија. 

Члан 8. 

Сви редпвни студенти Факултета кпји су уписали најмаое четврти семестар студија мпгу 

се пријавити на Кпнкурс и израђивати рад из предмета кпји су пплпжили и дпбили 

најмаое пцену 8, или из предмета кпји слушају или су пдслушали (а нису пплпжили) у 

тпку шкплске гпдине када се Кпнкурс пбјављује. Студенти кпји се пријављују на Кпнкурс 

мпрају имати прпсечну пцену тпкпм студија најмаое 8,50 и пплпжене све испите из прве 

гпдине пснпвних академских студија. На Кпнкурс се мпгу, изузетнп, пријавити и студенти 

са других факултета и мпгу израђивати рад, уз ппсебнп пдпбреое прпдекана за научнп-

истраживачки рад и дпктпрске студије Факултета. 

Члан 9. 

Ментпри, независнп пд јавнпг кпнкурса, мпгу пдпбрити ппјединим студентима учешће у 
научнп-истраживачкпм раду. Теме дпбијене на тај начин се такпђе пријављују Центру. 

Члан 10. 



Студент при изради рада мпра имати ментпра. Ментпр студентскпг рада мпра бити 
најмаое студент дпктпрских студија, заппслен на Факултету или српдним институтима. 

 
СТУДЕНТСКИ СЕМИНАРИ И КПНГРЕСИ 

 

Члан 11. 

Центар прганизује и семинаре у сарадои са наставним пспбљем Факултета на кпјима 
стручоаци из ппјединих пбласти представљају студентима Факултета нпва научна 
дпстигнућа у пбласти физичкп-хемијских наука. 

Члан 12. 

Центар прганизује презентацију научнп-истраживачких радпва студената Факултета на 
кпме се представљају студентски радпви урађени у тпку шкплске гпдине. 

Члан 13. 

У прганизацији Факултета и ппд рукпвпдствпм прпдекана за научнп-истраживачки рад и 
дпктпрске студије, радпви реализпвани пракп Центра мпгу учествпвати на кпнкурсу за 
награду Универзитета у Бепграду. 

Члан 14. 

Укпликп Центар дпбије ппзив за учешће на некпм дпмаћем или странпм кпнгресу 
прганизпваће се специјални кпнкурс за пријем радпва. 

 

ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ ЦЕНТРА 

 

Члан 15. 

Средства за рад Центра пбезбеђује Факултет према гпдишоем плану, а према свпјим 
мпгућнпстима. Такпђе, радпви се мпгу финансирати средствима дпбијеним дпнацијама и 
сппнзприма. У дпгпвпру са ментприма, радпви се мпгу финансирати и у пквиру прпјеката 
на кпјима учествује Факултет. 

 

 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу данпм усвајаоа на Факултету за физичку хемију 

Универзитета у Бепграду. 

Члан 17. 

Овај Правилник је пптребнп истаћи накпн усвајаоа на пгласним таблама и веб сајту 

Факултета за физичку хемију Универзитета у Бепграду. 

Члан 18. 

Прпмена пвпг Правилника мпгућа је са пбразлпженим предлпгпм председника Центра, уз 

сагласнпст Студентскпг парламента, прпдекана за научнп-истраживачки рад и дпктпрске 

студије, управе факултета и Наставнп-научнпг већа.  


