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1.

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ТЕХНПЛПШКПМ ФАКУЛТЕТУ НПВИ САД

Назив пргана: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпщки факултет Нпви Сад
Седиште: Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад
Матични брпј: 08055203
ПИБ: 100721916
Интернет презентација: www.tf.uns.ac.rs
Инфпрматпр п раду Технплпщкпг факултета Нпви Сад пбјављује се у складу са
шланпм 39. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл.
гласник РС“, брпј 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а према Упутству за израду и
пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана („Сл. гласник РС“, бр. 68/10).
Инфпрматпр садржи ппдатке кпји су пд знашаја за садржину, пбим и нашин
пствариваоа права заинтереспваних лица за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Инфпрматпр је први пут пбјављен на интернет презентацији Технплпщкпг
факултета Нпви Сад www.tf.uns.ac.rs.
Ажуриранп на дан: 01.11.2019. гoдинe
Дпступнпст Инфпрматпра:
Интернет презентација Технплпщкпг факултета Нпви Сад, ппд називпм
„Инфпрматпр п раду Технплпщкпг факултета Нпви Сад“.
Ћирилишна верзија Инфпрматпра п раду мпже се наћи на адреси:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/informator-2019-c.pdf
Латинишна верзија Инфпрматпра п раду мпже се наћи на адреси:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/informator-2019-l.pdf
Лице пдгпвпрнп за тачнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи Инфпрматпр п раду:
Прпф. др Биљaнa Пajин, декан Технплпщкпг факултета Нпви Сад.
За пбјављиваое и ажурираое Инфпрматпра п раду Технплпщкпг факултета
Нпви Сад задужена је Ивaнa Tрифунoвић-Toрoвић, дипл. прaвник-мaстeр, сeкрeтaр
Фaкултeтa.
Тел: + 381 21 485-3709
e-mail: sekretar.tf@uns.ac.rs
Штампана верзија инфпрматпра у виду брпщуре, каталпга и сл. не ппстпји, али
се заинтереспванпм лицу на захтев дпставља пдщтампани текст – уз накнаду нужних
трпщкпва щтампаоа. Местп где се мпже пстварити увид у Инфпрматпр п раду
Технплпщкпг факултета и где се мпже набавити щтампана кппија Инфпрматпра п раду
је: Нпви Сад, Булевар цара Лазара брпј 1, канцеларија бр.7, приземље Старе зграде.
Инфпрматпр п раду дпступан је јавнпсти у електрпнскпм пблику на интернет
адреси Факултета.

2.

ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД
РАЗВПЈ ФАКУЛТЕТА

Уредбпм Изврщнпг већа Нарпдне Републике Србије пд 03.07.1959. гпдине („Сл.
гласник Нaрпдне Републике Србије” 30/18, jул 1959. гпдине) пдређен је ппшетак рада
Технплпщкпг факултета у щкплскпј 1959/1960. гпдини, уписпм редпвних студената прве
гпдине. Такпђе, истпм уредбпм пдређена је и Матишарска кпмисија за рукпвпђеое и
прганизацију рада дп избпра управе и управних пргана на Факултету.
Кпмисија је пмпгућила 3. пктпбра 1959. гпдине ппшетак наставе првпј
генерацији уписаних студената прехрамбенп-технплпщких студија нпвппснпванпг
Факултета.
Тпкпм седамдесетих гпдина пснпвна (нпминална) делатнпст Факултета
прпщирена је и на ппдрушје хемијске и фармацеутске индустрије и технплпгије.
Факултет се развијап схпднп друщтвеним пптребама и мпгућнпстима па је у пвпм
перипду пснпван 1971. гпдине Пдсек за хемијскп инжеоерствп, а 1978. гпдине Пдсек
за хемијскп-прерађивашкп и фармацеутскп инжеоерствп кап и Пдсек за дрвнппрерађивашкп инжеоерствп у Сремскпј Митрпвици кпји је кап истуренп пдељеое
касније укинутп.
У перипду пд 1959-1976. гпдине, вище пд 10 гпдина пдвијала се настава
(степенаста, јединствена) самп на пснпвним студијама прехрамбенпг смера, а студије
ппјединих прехрамбених технплпгија пдвијале су се у три студијска усмереоа: Смер
угљенпхидратне хране, Смер кпнзервисане хране и Смер микрпбиплпшких прпцеса.
У прганизаципнпм смислу дпминирала је катедарска и завпдска структура, а
1970. гпдине пснпван је и Институт за наушна истраживаоа Технплпщкпг факултета кпји
је пбјединип целпкупни наушни рад на Факултету. Накпн Пдлуке Скупщтине САПВ
(Спцијалистишка Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина) пд 1971. гпдине п прпщиреоу
делатнпсти Факултета и на ппдрушје хемијске индустрије, пснпван је Одсек за хемијскп
инжеоерствп за академскп инжеоерскп пбразпваое за хемијску индустрију, а схпднп
тпме дптадащои прехрамбени смер преименпван је у Одсек за прехрамбенп
инжеоерствп щкплске 1973/1974. гпдине. Пваква прганизаципна структура трајала је
све дп 1977. гпдине, пднпснп дп интеграције и фпрмираоа факултетских института кап
пснпвних прганизација удруженпг рада крпз кпје би се пстварип јединствен прпцес
академске наставе, наушнпг рада и трансфера знаоа у индустрију и прпизвпдну праксу.
У перипду пд 1977-1992. гпдине, Факултет је накпн фузије са интеграципним
партнерпм Југпслпвенским институтпм за прехрамбену индустрију (претхпднп: Центар
за унапређеое прехрамбене индустрије, пднпснп Институт за прехрамбену
индустрију), схпднп тада важећим и пбавезујућим друщтвенп-пплитишким
ппределеоима репрганизпван схпднп ЗУР-у (Закпну п Удруженпм раду) у пет пснпвних
прганизација (института) удруженпг рада: ППУР Југпслпвенски институт прехрамбенпг
инжеоерства, ППУР Институт за технплпгију меса, млека, уља и масти и впћа и ппврћа,
ППУР Институт за микрпбиплпщке прпцесе и примеоену хемију, ППУР Институт за
петрпхемију, гас, нафту и хемијскп инжеоерствп и ППУР Институт за технплпгију стпшне
хране.
Ппсле уставних прпмена у тадащопј држави крајем 80-их и ппшеткпм 90-их
гпдина, затим ступаоем на снагу Закпна п предузећима (1988) и Закпна п друщтвеним
делатнпстима (1990), престалп је и важеое закпна кпји су пбавезивали на пвакав нашин
прганизпваоа. Нпвим закпнима п Универзитету (1990, 1992) кап и Закпнима п наушнпистраживашкпј делатнпсти (1990, 1993) и оихпвим вищеструким изменама и дппунама,
Универзитет и Факултет су репрганизпвани, а институти су расфпрмирани. Факултет

ппнпвп ппстаје јединствена прганизација у правнп-ппслпвнпм ппгледу кпју
прганизаципнп шине катедре, кап нпсипци прпцеса академскпг пбразпваоа и завпди
кап нпсипци псталих неакадемских активнпсти. Наставни предмети прегруписани су у
пдгпварајуће катедре, са щефпвима кап рукпвпдипцима, кпје су представљале
наставну пснпву за сва наставна усмереоа.
Статутпм Факултета 1993. гпдине на Факултету су прганизпване катедре кпје
пбухватају српдне наставне предмете.
Сарадници ппјединих института у наушним зваоима и струшни кадрпви
(инжеоерскп-технишарски) прганизпвани су у међуспбнп сампсталне завпде,
специјализпване за ппједина ппдрушја прехрамбене технплпгије, са управницима
завпда кап кпрдинатприма, а кап ппсебне прганизаципне и пбрашунске јединице у
пквиру јединствене радне прганизације Технплпщкпг факултета.
Из пптребе за бпљим ппзнаваоем примене амбалажних материјала и
дефинисаоа карактеристика квалитета амбалажних материјала и амбалаже у пквиру
Технплпщкпг факултета пснпвана је Лабпратприја за амбалажу и пакпваое, кпја се
1996. гпдине први пут акредитпвала пп систему ЈUS ЕN 45001-45002 ппд брпјем ЈUАL 01.
Прпщла је редпван пут прпвере и реакредитације пп систему ЈUS ISП 17025:2001, 2006.
пд стране ЈUАТ-а пднпснп АТС-а.
У складу са захтевима савременпг светскпг тржищта и ппслпваоа, желећи да
свпјим кприсницима пбезбеди максималну ппузданпст, правпвременпст и
ппверљивпст услуга лабпратпријских испитиваоа узпрака и пправда углед и ппвереое
стешенп у тпку дуге традиције ппслпваоа, Технплпщки факултет је приступип
раципнализацији и пбједиоаваоу рада ппјединашних лабпратприја за испитиваоа
сирпвина, пратећих материјала и гптпвих прпизвпда у пбласти прпизвпдое
прехрамбених прпизвпда и 2002. гпдине фпмирап је јпщ једну независну лабпратприју,
Лабпратприју за испитиваое прехрабених прпизвпда и хране за живптиое, шији је
систем квалитета ппслпваоа ускладип са захтевима стандарда ЈUS ISП/IЕC 17025/2001.
Пва Лабпратприја је 2003. гпдине стекла акредитацију пд стране Акредитаципнпг тела
Србије и Црне Гпре (ЈUАТ). Пд псниваоа Института за прехрамбене технплпгије,
01.01.2007. гпдине, на Технплпщкпм факултету наставља са радпм Лабпратприја за
испитиваое прехрамбених прпизвпда, кап правни наследник на кпга је пренета
акредитација Лабпратприје за испитиваое прехрамбених прпизвпда и хране за
живптиое. Систем меначмента и технишке захтеве Лабпратприја је 2007. гпдине
ускладила са стандардпм SRPS ISП/IЕC 17025:2006 и тиме стекла сертификат п
акредитацији брпј 01-059.
Пве јединице (завпди и лабпратприје) ппвезане су тещое у Центар за
технплпшки развпј Факултета, са циљем пбављаоа наушнп-истраживашке
делатнпсти, развпја технплпгије и инжеоеринга, технишких испитиваоа, анализа,
инжеоерских сервисних услуга и др. Завпдпм рукпвпде управници, а лабпратпријама
рукпвпдипци кпје именује Декан. Рад завпда и лабпратприја кппрдинира кппрдинатпр
центра.
Касније пбједиоаваоем ппјединих катедри смаоен је оихпв укупан брпј.
Схпднп Статуту Факултета (1998), пбједиоене су Катедра за биптехнплпгију и Катедра
за фармацеутскп инжеоерствп у Катедру за биптехнплпгију и фармацеутскп
инжеоерствп, кап и Катедра за синтетске пплимере и Катедра за непрганске
технплпгије и материјале у заједнишку Катедру за синтетске пплимере и непрганске
технплпгије и материјале. Статутпм Факултета (2002) пва Катедра преименпвана је у
Катедру за инжеоерствп материјала. Статутпм Факултета (2006), Катедра за технплпгију
угљенпхидратне хране преименпва на је у Катедру за инжеоерствп угљенпхидратне
хране, а Катедра за технплпгију кпнзервисане хране у Катедру за инжеоерствп

кпнзервисане хране. Такпђе и Катедра за нафтнп-петрпхемијске технплпгије
преименпвана је у Катедру за нафтнп-петрпхемијскп инжеоерствп. У прганизаципнпј
структури Факултета (Статут Факултета, 2002) ппстпји псам катедри кпје пбухватају
српдне наставне предмете ппјединих ужих наушних пбласти.
Тпкпм друге пплпвине 2006. гпдине, из састава Технплпщкпг факултета
издвпјиo се Центар за технплпщки развпј (завпди и деп Лабпратприје за испитиваое
прехрамбених прпизвпда и хране за живптиое) у сампстални Наушни институт за
прехрамбене технплпгије, шији је Псниваш Изврщнп веће АПВ (Аутпнпмне Ппкрајине
Впјвпдине). Сарадници Факултета из ненаставне сфере са наушним и струшним
зваоима, технишки и административни сарадници, закљушнп са 31.12.2006. гпдине
раскинули су радни пднпс са Факултетпм и заснпвали нпви радни пднпс са
нпвппснпваним Институтпм. У расппдели раднпг прпстпра Факултета, Институт је
стекап правп на пкп 3900m2, кап и на деп заједнишкпг прпстпра такп да је садащои
распплпжив прпстпр Факултета пкп 11500m2. У пвпм перипду Факултет је вепма
успещнп пбавип акредитацију, схпднп принципима Бплпоске декларације, усвпјип
нпве наставне планпве и прпграме и щкплске 2008/2009. гпдине уписап прву
генерацију студената пп пвпм прпграму на трпстепене студије (пснпвне академске,
димплпмске академске, дпктпрске). Имајући у виду пре свега нпве предмете, Пдлукпм
Наставнп-наушнпг већа изврщена је расппдела предмета пп катедрама.
Управљаое и унутращоа прганизација Факултета усаглащени су са Статутпм и
другим ппщтим актима Факултета, кап и са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и Статутпм
Универзитета у Нпвпм Саду.
Прган управљаоа Факултета је Савет.
Прган ппслпвпђеоа Факултета је Декан.
Прганизаципне јединице Факутета су:
1. Деканат;
2. Катедре;
3. Лабпратприје;
4. Сертификаципнп телп;
5. Интерна ревизија;
6. Струшне службе.
Листа прганизаципних јединица у саставу Фaкултeтa:
1. Деканат
Деканат је прганизаципна јединица у функцији реализације ппслпва Декана и
прпдекана.
2. Катедре
Катедра је нaстaвнo-нaушнa прганизаципна јединица Фaкултeтa у функцији
развпја ужих наушних пбласти и прeдмeтa кoje припaдajу кaтeдри.
На Факултету је прганизпванп 8 катери:
1. Катедра за ппщте инжеоерске дисциплине;
2. Катедра за примеоене и инжеоерске хемије;
3. Катедра за хемијскп инжеоерствп;

4.
5.
6.
7.
8.

Катедра за инжеоерствп угљенпхидратне хране;
Катедра за инжеоерствп кпнзервисане хране;
Катедра за биптехнплпгију и фармацеутскп инжеоерствп;
Катедра за нафтнп-петрпхемијскп инжеоерствп
Катедра за инжеоерствп материјала.

3. Лабпратприје
1. Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда
Лабпратприја за испитиваое прехрамбених прпизвпда прганизпвана је на
Факултету за пбављаое делатнпсти технишких испитиваоа и анализе прехрамбених
прпизвпда и кпнсултантских услуга за ппбпљщаое квалитета прпизвпда и унапређеое
технплпщкпг прпцеса прпизвпдое.
2. Лабпратприја за амбалажу и пакпваое
Лабпратприја за амбалажу и пакпваое прганизпвана је на Факултету за
пбављаое делатнпсти испитиваоа aмбaлaжних мaтeриjaлa и aмбaлaжe нaмeоeних за
пакпваое прехрамбених и других прпизвпда, кпнсултантских услуга из пбласти
амбалаже и прoцeсa пакпваоа кao и oбaвљaоe пoслoвa Имeнoвaнoг тeлa.
3. Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу
Лабпратприја за испитиваое материјала у културнпм наслеђу прганизпвана је
на Факултету за пбављаое испитиваоа материјала у културнпм наслеђу, и
кпнсултантских услуга из пбласти испитиваоа материјала у културнпм наслеђу.
4. Лабпратприја за хемијске кпнтаминенте и пдрживи развпј
Лабпратприја за хемијске кпнтаминенте и пдрживи развпј прганизпвана је на
Факултету за пбављаое делатнпсти анализе хемијских кпнтаминената, анализе
стаоа живптне средине, прпцене ризика и пдрживи развпј, и кпнсултативне услуге из
пбласти анализе хемијских кпнтаминената, прпцене ризика и пдрживпг развпја.
4. Сертификаципнп телп
Зa oбaвљaоe дeлaтнoсти сeртификaциje oсoбa, нa Фaкултeту сe oргaнизуje
Сeртификaциoнo тeлo. Сeртификaциoним тeлoм рукпвпди лице кпје именује Декан из
реда заппслених на перипд пд три гпдине.
Пргaнизaциja Сeртификaциoнoг тeлa урeђуje сe Пoслoвникпм o квaлитeту
Сeртификaциoнoг тeлa.
5. Интерна ревизија
Интерна ревизија је функциoнaлнo нeзaвиснa oргaнизaциoнa jeдиницa, кпју на
Факултету пбавља интерни ревизпр.
Интерна ревизија је активнпст кпја пружа независнп пбјективнп увераваое и
саветпдавна активнпст, са сврхпм да дппринесе унапређеоу ппслпваоа Фaкултeтa.
Интeрнa рeвизиja пoмaже Фaкултeту да пствари свпје циљеве, такп щтп
систематишнп и дисциплинпванп прпцеоује и вреднује управљаое ризицима,
кпнтрпле и управљаое Фaкултeтoм.
Интерни ревизпр je дужaн да се у свпм раду придржава Meђунaрoдних
стaндaрдa интeрнe рeвизиje, Ппвеље интерне ревизије, Прaвилникa o интeрнoj
рeвизиjи Фaкултeтa, Етишкпг кпдекса, прирушника кпјим се прпписује метпдплпгија

рада и упутстава и инструкција кпје, у складу са Закпнпм o бучeтскoм систeму, дпнпси
министар финансија.
6. Стручне службе Факултета
Факултет прганизује Струшне службе Факултета кап ппсебну прганизаципну
јединицу за пбављаое ппслпва из пбласти: студентских питаоа, правних, кадрпвских,
административних ппслпва, међунарпдне сарадое, пднпса с јавнпщћу, инфпрмаципнпкпмуникаципне ппдрщке, финансијскпг рашунпвпдства, библиптешкп-инфпрмаципних,
технишкп-лабпратпријских, безбеднпсних и ппслпва пдржаваоа пбјекта, ппмпћних и
других струшних пoслoвa.
У пквиру прганизаципне јединице Струшне службе Факултетa прганизују се
следеће службе:
1. Студeнтскa службa;
2. Правна и ппщта служба;
3. Финансијска служба;
4. Библиптека;
5. Технишка служба.
Факултет има секретара Факултета кпји заступа и представља Факултет пп
пвлащћеоу Декана.
Секретар Факултета рукпвпди радпм Прaвнe и oпщтe службe.
Струшне службе се прганизују у складу с Правилникпм п прганизацији и
систематизацији ппслпва кпји дпнпси Декан у складу са закпнпм.
Рукпвпдипци струшних служби су неппсредни струшни прганизатпри рада
службе и изврщипци пдређених ппслпва и задатака утврђених Правилникпм п
прганизацији и систематизацији ппслпва нa Фaкултeту.
3.

ППИС ФУНКЦИЈА ПРГАНА ППСЛПВПЂЕНJА И ПРГАНА УПРАВЛJАНJА
ФАКУЛТЕТА
Декан Технплпшкпг факултета

Прпф. др Биjaнa Пajин, Декан Факултета.
Мандат Декана Факултета траје пд 01.10.2018. дп 30.09.2021. гпдине.
У складу са шланпм 64. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. Гласник РС“ брпј
73/2018) и шлана 45. Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад, предвиђенп је следеће:
Декан је oргaн пoслoвoђeоa Факултета.
Декан Факултета бира се без кпнкурса из реда редпвних прпфеспра кпји су у
раднпм пднпсу са пуним радним временпм на Факултету.
Мандат Декана траје три гпдине, са мпгућнпщћу јпщ једнпг избпра.
Декана на предлпг Избпрнпг већа и утврђени предлпг Наставнп-наушнпг већа
Факултета бира и разрещава Савет Факултета, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд
укупнпг брпја шланпва Савета.
Декан пп правилу ступа на дужнпст на ппшетку щкплске гпдине (1. пктпбра).
Кандидат за Декана предлаже кандидате за прпдекане из реда прoфeсoрa са
пуним радним временпм на Факултету.

Декан Факултета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

заступа и представља Факултет и пптписује акте и дпкументе;
прганизује, усклађује и рукпвпди ппслпваоем Факултета;
рукпвпди Деканатпм;
дпнпси пдлуке, прпцедуре, упутства, смернице и друга акта;
стара се п пствариваоу пбразпвне и наушне делатнпсти на Факултету;
предлаже ппслпвну пплитику и мере за оенп спрпвпђеое;
даје сагласнпст на предлпг финансијскпг плана и плана јавних набавки;
наредбпдавац је за изврщеое финансијскпг плана, плана јавних набавки и
рашунпвпдствених исправа;
предлаже екстернпг ревизпра финансијскпг ппслпваоа Факултета;
закљушује угпвпре у име Факултета;
ппкреће иницијативу и предлаже рещеоа п питаоима пд знашаја за
пбављаое делатнпсти Факултета;
предлаже пбразпваое прганизаципних јединица на Факултету;
дпнпси пдлуку п шланпвима катедре;
именује и разрещава рукпвпдипце лабпратприја и сертификаципнпг тела;
предлаже пплитику заппщљаваоа на Факултету;
дпнпси Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Факултету;
дпнпси кадрпвски план;
дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса за избпр у зваое и засниваое
раднпг пднпса наставника и сарадника;
пдлушује п пojeдинaшним прaвимa и oбaвeзaмa и пдгпвпрнпстима
заппслених у складу са закпнпм, Статутпм и ппщтим актима Факултета;
дпнпси пдлуку п прпдужеоу раднпг пднпса наставника;
именује струшна и саветпдавна тела и радне групе;
пптписује диплпме и дпдатке диплпмама;
пбавља прпмпцију диплпмираних, мастер и специјалиста инжеоера и
магистара;
ушествује у прпмпцији дпктпра наука на Универзитету;
предлаже дневни ред и председава Наставнп‐наушним већем и Избпрним
већем Факултета;
спрпвпди пдлуке Наставнп‐наушнпг већа, Избпрнпг већа и Савета Факултета;
дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за шланпве Наставнп‐наушнпг већа
Факултета и щефпве катедри;
ушествује у раду Савета Факултета без права пдлушиваоа;
дпнпси пдлуке п привременпм кприщћеоу прпстпра Факултета пд стране
заппслених;
пбезбеђује пбављаое и пдгпвпран је за ппслпве у вези са пствариваоем
интегративних функција Универзитета;
пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм и другим ппщтим
актима Универзитета и Факултета.

Декану у раду ппмажу прпдекани Факултета.
Факултет има три прпдекана из реда прпфеспра кпји су у раднпм пднпсу с
пуним радним временпм на Факултету и тп:
1. прпдекана за наставу;
2. прпдекана за науку;

3.

прпдекана за финансије.

Мандат прпдекана траје кпликп и мандат Декана.
Прпдекану престаје мандат пре истека времена на кпје је изабран ппд услпвим
а кпји су предвиђени за престанак мандата декана Факултета пре истека времена
на кпје је изабран.
За свпј рад прпдекани пдгпварају Декану Факултета.
Факултет има и студента прпдекана.
Студент прпдекан за свпј рад пдгпвара Декану Фaкултeтa и Студентскпм
парламенту.
Прпдекан за наставу
Прпф. др Дрaгaн Гoвeдaрицa, прпдекан за наставу Факултета.
Мандат прпдекана Факултета траје пд 01.10.2018. дп 30.09.2021. гпдине.
Прпдекан за наставу:
1. кппрдинира рад Студентске службе;
2. пбезбеђује и кпнтрплище рeaлизaциjу нaстaве;
3. кппрдинира активнпстима акредитацијеи унутрaщоe прoвeрe квaлитeтa
пбразпвне делатнпсти Факултета;
4. кпнтрплище извещтаје п избприма у наставна и сараднишка зваоа и
извeщтaje o рeaлизaциjи зaврщнoг рaдa нa трeћeм стeпeну студиja;
5. рещава мплбе студената у вези с наставпм;
6. кooрдинирa aктивнoстимa прoмoциje Фaкултeтa у вeзи нaстaвe;
7. пбавља и друге ппслпве у склду сa oпщтим aктимa Фaкултeтa.
Прпдекан за науку
Прпф. др Сeнкa Видoвић, прпдекан за науку Факултета.
Мандат прпдекана Факултета траје пд 01.10.2018. дп 30.09.2021. гпдине.
Прпдекан за науку:
1. кппрдинира рад рукoвoдилaцa лaбoрaтoриja, библиптеке и студентске
шитапнице;
2. прeдлaжe и прати рeaлизaциjу наушнпистраживашкe и инoвaциoнe
дeлaтнoсти Фaкултeтa и сaрaдоe сa приврeдoм;
3. кппрдинира активнпстима акредитације наушнпистраживашке делатнпсти
Факултета;
4. кппрдинира међунарпдну наушну сарадоу;
5. кпнтрплище извещтаје п избприма у наушна и истраживашка зваоа;
6. кooрдинирa aктивнoстимa прoмoциje Фaкултeтa у вeзи нaукe и сaрaдоe сa
приврeдoм;
7. пбавља и друге ппслпве у склaду сa oпщтим aктимa Фaкултeтa.
Прпдекан за финансије
Прпф. др Jaрoслaв Кaтoнa, прпдекан за финансије.
Мандат прпдекана Факултета траје пд 01.10.2018. дп 30.09.2021. гпдине.
Прпдекан за финансије:
1. кппрдинира рад Финансијске службе;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

кooрдинирa рaд Oдбoрa зa финaнсиje;
прати реализацију финансијскпг плана;
прaти рeaлизaциjу плaнa jaвних нaбaвки;
налпгпдавац je за изврщеое рашунпвпдствених исправа;
прaти рeaлизaциjу тeкућeг и инвeстициoнoг oдржaвaоa Фaкултeтa;
пбавља и друге ппслпве у склaду сa oпщтим aктимa Фaкултeтa.

Прган управљаоа Технплпшкпг факултета
Прган управљаоа Факултета је Савет. Председник Савета Факултета је прпф. др
Гoрдaнa Ћeткoвић, заменик председника је прoф. др Oскaр Бeрa.
Актуелни сазив Савета Факултета изабран је 21.12.2018. гпдине на перипд пд 4
гпдине.
Савет има 21-oг шланa пд кпјих:
1. двaнаест представника Факултета, кпје бира Наставнп-наушнп веће
Факултета и тп десeт представника из реда наставника Фaкултeтa нa
прeдлoг кaтeдри и два представника из реда ненаставнпг пспбља нa
прeдлoг Кoлeгиjумa нeнaстaвнoг oсoбљa Фaкултeтa;
2. щeст представника псниваша;
3. три представника студенaтa.
Мандат шланпва Савета Факултета је шeтири гпдине.
Мандат шланпва Савета Факултета из реда студената је шетири гпдине,
псим акп у међувремену изабрани шлан није изгубип статус студента или га
Студентски парламент Факултета разрещи дужнпсти
Чланпви Савета Технплпшкпг факултета Нпви Сад:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Чланпви Савета из реда наставника
Прoф. др Oскaр Бeрa
Прoф. др Taтjaнa Дoщeнoвић
Прoф. др Гoрдaнa Ћeткoвић
Прoф. др Рaдoвaн Oмoрjaн
Прoф. др Aлeксaндрa Teпић Хoрeцки
Дoц. др Maриja Joкaнoвић
Дoц. др Суншицa Кoцић - Taнaцкoв
Прoф. др Jaснa Чaнaдaнoвић - Брунeт
Прoф. др Jeлeнa Пejин
Дoц. др Стрaхиоa Кoвaшeвић

 Чланпви Савета из реда ненаставнпг пспбља
11. Гoрaн Бућaн, сaмoстaлни струшнoтeхнишки сaрaдник зa студиje и студeнтскa
питaоa
12. Слoбoдaн Taнaсин, струшнoтeхнишки сaрaдник зa рaд у лaбoрaтoриjaмa
 Чланпви Савета-представници пснивача
13. Прoф. др Joвaнкa Пoпoв Рaљић, рeдoвни прoфeсoр нa
мaтeмaтишкoм фaкултeту Нoви Сaд
14. Дaркo Сурлa, диплoмирaни прaвник

нa Прирoднo–

15. Др Jeлeнa Прeмoвић, нaушни сaрaдник у oблaсти друщтвeних нaукaeкoнoмиja
16. Ђoрђe Вуjишић, диплoмирaни инжeоeр тeхнoлoгиje
17. Виктoр Фoргo, диплoмирaни инжeоeр тeхнoлoгиje-мaстeр
18. Прoф. др Moмир Сaмaрчић, рeдoвни прoфeсoр нa Филoзoфскoм фaкултeту
Нoви Сaд

19.
20.
21.

Чланпви Савета-представници студeнaтa
Дрaгaнa Maлинoвић
Mилaн Рaдoвaнoвић
Aлeксa Кoшищeв

У рaду сaвeтa Фaкултeтa бeз прaвa oдлушивaоa, ушeствуjу:
 Декан и прпдекани:
Прoф. др Биљaнa Пajин, Декан
Прoф. др Дрaгaн Гoвeдaрицa, прпдекан за наставу
Прoф. др Сeнкa Видoвић, прпдекан за науку
Прoф. др Jaрoслaв Кaтoнa, прпдекан за финансије
 Представник синдиката
Сузана Анђелкпвић, председник Синдикaлнe oргaнизaциje
 Секретар Факултета:
Ивaнa Tрифунoвић-Toрoвић
4.

ЈАВНПСТ РАДА ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА

Кпнтакт:
Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад
Булевар цара Лазара брoj 1, Нпви Сад
телефпни: Деканат: 021/485-3600
Маркетинг и пднпси са јавнoщћу: 021/485-3606
факс: 021/450-413
Електрпнска адреса: Деканат: deantf@uns.ac.rs
Маркетинг и пднпси са јавнпщћу: markettf@uns.ac.rs
Интерна ревизија: 021/485-3767
Електрпнска адреса: interni.revizor.tf@uns.ac.rs
Студентска служба: 021/485-3611, 021/485-3612, 021/485-3613
Електрпнска адреса: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs
Прaвнa и oпштa службa
Секретар Факултета: 021/ 485-3709
ПР меначер Факултета: 021/485-3606
Референт за радне пднпсе: 021/485-3717
Службеник за јавне набавке: 021/485-3756

Електрпнска адреса: sekretar.tf@uns.ac.rs
Финансијска служба
021/485-3608, 021/485-3609, 021/485-3614, 021/485-3616
Електрпнска адреса: sef.racunovodstva.tf@uns.ac.rs
Техничка служба: 021/485-3621
Електрпнска адреса: nemanja.amidzic@tf.uns.ac.rs
Библиптека: 021/485-3618
Електрпнска адреса: biblioteka.tf@uns.ac.rs
Раднп време стручних служби Факултета:
Свакпг раднпг дана пд 7 дп 15 шаспва.
Раднп време наставнпг пспбља:
У складу са радним календарпм
шетрдесетпшаспвна радна недеља.

за

щкплску

2019/2020.

гпдину,

Радним календарпм за щкплску гпдину пдређене су:
 наставне недеље;
 студијске недеље;
 ненаставни дани.
Радни календар за щкплску 2019/20. гпдину усвпјилп је Наставнп-наушнп веће
Факултета на седници пдржанпј дана 30 .09.2019. гпдине.
Све седнице струшних пргана (Наставнп-наушнпг и Избпрнпг већа) су јавне,
према ппзиву председавајућег. Такпђе, јавнпст рада је пбезбеђеоа и ушещћем
студената у раду Наставнп-наушнпг већа и Савета Факултета. Наиме, ппред студента
прпдекана кпји присуствује седницама Наставнп-наушнпг већа, када Наставнп-наушнп
веће расправља п питаоима кпја се пднпсе на псигураое квалитета наставе, рефпрму
студијских прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и на утврђиваое ЕСПБ бпдпва у
раду Већа ушествује и 4 представника студената кпје бира Студентски парламент
Факултета (шлан 63. Статута Факултета). Студенти ушествују и у раду Савета Факултета
кап равнпправни шланпви.
Факултет кап виспкпщкплска устанпва, ради праћеоа квалитета наставнпг
прпцеса студијских прпграма и других питаоа пд знашаја за наставу, фпрмирап је
Кпмисију за вреднпваое и пбезбеђиваое квалитета.
Чланпви кпмисије су наставнп, ненаствнп пспбље, представник Студентскпг
парламента и студент прпдекан Факултета.
Списак шланпва Кпмисије за вреднпваое и пбезбеђиваое квалитета:
1. др Дрaгaн Гoвeдaрицa
2. Mилaн Рaдoвaнoвић
3. Дрaгaнa Maлинoвић
4. др Maриja Рaдojкoвић
5. др Кaтaринa Кaнурић
6. др Jeлeнa Прoдaнoвић

7.
8.

др Ивaнa Лoнaшaрeвић
Гoрaн Бућaн

Рад Кпмисије за вреднпваое и пбезбеђиваое квалитета је јаван и сви ппдаци
кпји се пднпсе на Систем пбезбеђеоа квалитета дпступни су на интернет страници
Факултета http://tf.uns.ac.rs/samoevaluacija.php.
Факултет је, у складу са шланпм 25. Закпна п виспкпм пбрапваоу, пбавезан да
спрпведе ппступак сампвреднпваоа студијских прпграма, наставе и услпва рада у
интервалима пд највище три гпдине.
Факултет има пвлащћенп лице за сарадоу са нпвинарима и јавним гласилима.
Сва заинтереспвана лица јављају се ПР меначеру Факултета Taмaри Крстић (021/4853606, markettf@uns.ac.rs).
За приступ у зграду Технплпщкпг факултета пспбама са инвалидитетпм,
направљена је рампа са улишне стране зграде, дпк Факултет нема кприснишку
сигнализацију за пспбе пщтећенпг вида и пщтећенпг слуха.
Главни улаз у Факултет има двпкрилна врата кпја се кпристе при редпвнпм
функципнисаоу Факултета. Степенице у зградама ппседују рукпхвате стандардних
димензија.
Зграде Факултета ппседују лифтпве за вертикалну кпмуникацију. Лифтпви
ппвезују све етаже Факултета.
Хпризпнталне кпмуникације у зградама Факултета имaју дпвпљну щирину за
несметану прпхпднпст пп спратпвима. На хпризпнталним кпмуникацијама нема
препрека кпје би стварале прпблем при кретаоу пспба са инвалидитетпм. На свим
спратпвима зграда Факултета сви студенти имају несметан приступ ппстпјећим
ушипицама, лабпратпријама и библиптеци Факултета.
Студентска служба се налази у „Старпј згради“ у приземљу, такп да је приступ
пспбама са инвалидитетпм мпгућ са главнпг улаза зграде.
Студентска служба пружа студентима услуге крпз щалтере (висина щалтера је
90cm) и у канцеларијама Студентске службе.
У зградама Факултета не ппстпје тпалети прилагпђени пптребама пспба са
инвалидитетпм.
Oсoбa зaдужeнa зa пружaоe пoдрщкe студeнтимa сa инвaлидитeтoм je
Кaтaринa Сутурoвић тeлeфoн: +381 (0)21/485-3611, 485-3612, 485-3613; e-mail:
studentska.sluzba.tf@uns.ac.rs
Дппущтенп је снимаое зграде Факултета, активнпсти студената кап и сва
снимаоа ппвпдпм прганизпваоа струшних, наушних и међунарпдних дпгађаја на
Факултету, уз писану сагласнпст Декана Факултета.
Факултет нема пдлуке кпјима се искљушује или пгранишава јавнпст рада
Факултета.
5.

НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ПД ЈАВНПГ ЗНАЧАЈА

Најшещће тражене инфпрмације пд јавнпг знашаја пднпсе се на дпстављаое
кппија дпкумената или инфпрамције п ппседпваоу дпкумената и тп:
 инфпрмације п пријемним испитима;
 инфпрмације п језику средине на кпјем се прганизује пријемни испит;
 дпстављаое ппдатака и акта кпјим је пдређена висина щкпларине и других
трпщкпва студираоа;
 дпстављаое ппдатака у вези са јавним набавкама;



дпстављаое ппдака п дпступнпсти зграде пспбама са инвалидитетпм.

Факултет нема инфп сервис или службу кпја пружа пдгпвпре на питаоа грађана.
6.

ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПБАВЕЗА И ПВЛАШЋЕОА ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА И
ППИС ППСТУПАОА

Технплпщки факултет, кап виспкпщкплска устанпва, пбавља ппслпве у пквиру
свпје пснпвне делатнпсти пднпснп у пбласти вискпг пбразпваоа за сва три стeпeнa
студија и у складу са Дпзвплпм за рад.
Надлежнпсти пргана управљаоа Факултета пднпснп Савета Факултета:
Савет Факултета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

дпнпси Статут Факултета;
дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за шланпве Савета Факултета;
дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра за декана Факултета;
бира и разрещава декана Факултета;
дпнпси финансијски план и план јавних набавки Факултета;
усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун Факултета;
ппднпси пснивашу извещтај п ппслпваоу најмаое једанпут гпдищое;
дпнпси ппщти акт п расппдели финансијских средстава Факултета;
врщи избпр екстернпг ревизпра финансијскпг ппслпваоа Факултета;
даје сагласнпст на пдлуке п управљаоу импвинпм Факултета;
даје претхпдну сагласнпст на Правилник п прганизацији и систематизацији
ппслпва на Факултету;
дпнпси ппщте акте Факултета у складу са Статутпм;
дпнпси пдлуку п мерилима за утврђиваое висине щкпларине;
дпнпси пдлуку п висини щкпларине;
дпнпси ценпвник трпщкпва студија и услуга трећим лицима;
дпнпси ппщти акт п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената;
дпнпси пдлуку п псниваоу привреднпг друщтва или устанпве у складу са
Закпнпм, Закпнпм п наушнпистраживашкпј делатнпсти и Закпнпм п
инвестиципнпј делатнпсти;
именује пргане управљаоа, пднпснп представнике у прганима управљаоа
прганизација шији је псниваш Факултет;
пдлушује пп пригпвприма ппднетим у ппступку ппнищтаваоа јавних исправа кпј
е издаје Факултет;
пдлушује пп жалби прптив првпстепених пдлука декана Факултета;
дпнпси Ппслпвник п раду Савета Факултета;
пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм.
Надлeжнпсти Наставнп-научнпг већа су следеће:
Наставнп-наушнп веће Факултета:

1. пдлушује п питаоима наставе, наушне и струшне делатнпсти Факултета;
2. дoнoси oпщтe aктe из нaстaвнe и нaушнe дeлaтнoсти Фaкултeтa;
3. утврђује предлпге студијских прпграма и крaтких прoгрaмa студиja;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

утврђуje прeдлoг ужих нaушних oблaсти;
дoнoси oдлуку o припaднoсти прeдмeтa кaтeдрaмa и ужим нaушним oблaстимa;
дoнoси oдлуку o нaдлeжнoстимa кaтeдри нaд студиjским прoгрaмимa;
именује рукпвпдипце студијских прпграма;
предлаже услпве и нашин уписа кандидата на студијске прпграме;
предлаже брпј студената за упис на студијске прпграме у прву гпдину студија;
дпнпси правила студија;
дoнoси oпщти aкт кojим сe ближe урeђуje нaшин пoлaгaоa испитa и oцeоивaоe
нa испиту;
дпнпси пдлуку п ппвераваоу наставе за сваку щкплску гпдину за све врстe и
стeпeнe студиja;
фпрмира тела и ппступке у вези с праћеоем, пбезбеђиваоем, унапређеоем и
развпјем квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада;
утврђује предлпг пдлуке п висини щкпларине;
именује Кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду
дпктпрске дисертације и Кпмисију за пцену и пдбрану дпктпрске дисертације;
усвaja Извeщтaj кoмисиje зa oцeну пoдoбнoсти тeмe, кaндидaтa и мeнтoрa зa
изрaду дoктoрскe дисeртaциje и Извeщтaj кoмисиje зa oцeну и oдбрaну
дoктoрскe дисeртaциje;
именује Кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме за израду магистарскпг и
специјалистишкпг рада и Кпмисију за пцену и пдбрану урађенпг магистарскпг и
специјалистишкпг рада;
усвaja Извeщтaj кoмисиje зa oцeну пoдoбнoсти тeмe за израду магистарскпг и
специјалистишкпг рада и Кпмисију за пцену и пдбрану урађенпг магистарскпг и
специјалистишкпг рада;
дпнпси ппщти акт п утврђиваоу ближих услпва за избпр у зваоа наставника,
сарадника и истраживаша;
дoнoси пoлитику зaпoщљaвaоa нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa;
дпнпси пдлуке п пбразпваоу и именпваоу шлaнoвa ппмпћних пргана;
имeнуje глaвнe и oдгoвoрнe урeдникe шaсoписa кoje издaje Фaкултeт;
именује рецензенте за публикације кпје издаје Факултет;
дпнпси прпграм наушнпистраживашкпг рада Факултета;
дaje сaглaснoст нa прeдлoгe нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
прeдлaжe рукoвoдиoцe нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
дaje сaглaснoст o ушeщћу нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa нa
нaушнoистрaживaшким прojeктимa;
усвaja извeщтaje o рeaлизaциjи нaушнoистрaживaшких прojeкaтa;
дпнпси пдлуке п прпграму и прганизацији наушних скуппва;
дaje сaглaснoст нaстaвницимa, сaрaдницимa и истрaживaшимa зa службeнa
путoвaоa у инoстрaнствo;
дoнoси oдлуку o aнгaжoвaоу нaстaвникa кoмe je прeстao рaдни oднoс збoг
oдлaскa у пeнзиjу нa мaстeр aкaдeм,ским и дoктoрским aкaдeмским студиjaмa,
у склaду сa Зaкoнoм;
дaje мищљeоe o прoдужeоу рaднoг oднoсa нaстaвникa;
дaje сaглaснoст зa aнгaжoвaоe нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa нa другим
щкoлским и висoкoщкoлским устaнoвaмa;
дaje сaглaснoст нaстaвницимa зa кoрищћeоe плaћeнoг и нeплaћeнoг oдсуствa
рaди нaушнoг и струшнoг усaврщaвaоa;
предлаже пдлуку п статуснпј прпмени, прпмени назива и седищта Факултета;
утврђује предлпг Статута Факултета;

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

утврђује предлпг кандидата за Декана Фaкултeтa;
предлаже кандидата за ректпра;
бирa прeдстaвникe Фaкултeтa у Сaвeту Фaкултeтa;
утврђуje прeдлoг o прeдстaвницимa Фaкултeтa у струшним вeћимa
Унивeрзитeтa;
бирa прeдстaвникa Фaкултeтa у Сaвeту Унивeрзитeтa;
прeдлaжe кандидата за дпделу зваоа прпфеспр емеритус;
прeдлaжe кандидата за дпделу зваоа гoстуjућeг прoфeсoрa;
именује Кпмисију за писaоe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у нaушнa и
истрaживaшкa звaоa;
утврђуje прeдлoг зa избпр у наушна зваоа у склaду сa вaжeћим Зaкoнoм o
нaушнoистрaживaшкoj дeлaтнoсти;
дoнoси oдлуку o избoру истрaживaшкa звaоa у склaду сa вaжeћим Зaкoнoм o
нaушнoистрaживaшкojк дeлaтнoсти;
дoнoси Пoслoвник o рaду Нaстaвнo-нaушнoг вeћa;
пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актима
Универзитета и Факултета.

Избпрнп веће Факултета шине наставници кпји су у раднпм пднпсу са пуним
радним временпм на Факултету.
Декан је председник Избпрнпг већа Факултета, пп функцији.
Избпрнп веће Факултета:
1. предлаже кандидата за Декана;
2. имeнуje кoмисиjу зa писaоe рeфeрaтa o кaндидaтимa зa избoр у звaоe
нaстaвникa и сaрaдникa;
3. имeнуje кoмисиjу зa приступнo прeдaвaоe кaндидaтa зa избoр у звaоe
дoцeнтa;
4. утврђује предлпг за избпр у зваое наставника;
5. врщи избпр у зваое сарадника;
6. дoнoси Пoслoвник o рaду Избoрнoг вeћa Фaкултeтa.
Прпцедуре расписиваоа кпнкурса, услпви избпра у зваое кап и сам ппступак,
регулисан је Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Факултета и ппщтим актима
Универзитета и Факултета.
Кплегијум сашиоавају Декан, прпдекани, председник Савета Фaкултeтa, щефпви
катедри, рукoвoдиoци Лaбoрaтoриje и секретар Факултета.
Декан сазива Кплегијум кап саветпдавнп телп ради разматраоа ппјединих
питаоа пд знашаја за рад Факултета.
У раду Кплегијума мпгу пп пптреби ушествпвати и друга лица схпднп питаоима
кпја се разматрају.
Студентски парламент Факултета
Студентски парламент Факултета је прган прекп кпјег студенти пстварују свпја
права и щтите свпје интересе на Факултету.
Студентски парламент Факултета бирају, неппсреднп и тајним гласаоем,
студенти уписани у щкплскпј гпдини у кпјпј се бира Студентски парламент Факултета.

Избпр шланпва Студентскпг парламента пдржава се сваке другe гпдине у априлу.
Мандат шланпва Студентскпг парламента Факултета је двe гoдинe, а заппшиое
нajкaсниje 1. oктoбрa у гoдини у кojoj je изaбрaн.
Нашин избпра и брпј шланпва Студентскпг парламента Факултета уређује се
ппщтим актпм Фaкултeтa.
Кандидат за шлана Студентскпг парламента Факултета не мпже бити лице кпме је
изрешена дисциплинска мера на Факултету.
Члану Студентскпг парламента Факултета кпме је престап статус студента,
престаје мандат данпм престанка статуса, а мандат преузима студeнт у склaду сa
Прaвилникoм o рaду Студeнтскoг пaрлaмeнтa Фaкултeтa.
Пбавезе Факултета

Пвлашћеоа

Впђеое матишне евиденције студената,
евиденције п издатим диплпмама и дпдатку
диплпме

Шеф Студентске службе пп
пвлащћеоу Деканa Факултета

Пствариваое наставне и наушне делатнпсти

Наставнп-наушнп веће Факултета

Усвајаое раднпг календара за текућу щкплску
гпдину студената и наставнпг пспбља

Наставнп-наушнп веће Факултета

Дпнпщеое ппщтих аката (Статут, правилници)
Извещтај п раду Факултета
Дпнпщеое Зaврщнoг рaшунa Фaкултeтa
Дпнпщеое финансијскпг плана
Сампвреднпваое и пцена квалитета студијских
прпграма
Евалуација квалитета наставе и рада пргана и
струшних служби Факултета
Дoнoщeоe Пплитике заппщљаваоа на
виспкпщкплскпј устанпви
Дoнoщeоe Прпграмa наушнп-истраживашкпг
рада
Прпграм развпја наушнп-истраживашкпг
ппдмлатка

Савет Факултета, Декан Факултета,
Нaстaвнo-нaушнo вeћe Фaкултeтa
Декан Факултета, усваја Савет
Факултета
Савет Факултета
Савет Факултета
Наставнп-наушнп веће Факултета и
Кпмисија за кпнтрплу квалитета
студијских прпграма
Декан Факултета и Наставнпнаушнп веће Факултета
Наставнп-наушнп веће Факултета
Наставнп-наушнп веће Факултета
Декан Факултета и Наставнпнаушнп веће Факултета

Ппис ппступаоа у пквиру пбавеза и пвлащћеоа:
Пбавезе
Впђеое матишне
евиденције
студената,
евиденције п
издатим диплпмама

Ппис ппступаоа
Пбавеза впђеоа матишне евиденције студената, евиденције п
издатим диплпмама и дпдатку диплпме прпизилази из Закпна
п висoкпм пбразoваоу.
Пбавезу Факултет уреднп изврщава и ажурира уписе у матишне
евиденције. Пву евиденцију впди Студентска служба Факултета

и дпдатку диплпме

Усвајаое раднпг
календара за текућу
щкплску гпдину
студената и
наставнпг пспбља

Дпнпщеое ппщтих
аката (Статут
Факултета,
правилници)

за све студенте, уписане на студијске прпграме за кпје
Факултет има дпзвплу за рад.
Пва пбавеза прпизилази из Закпна п виспкпм пбаразпваоу и
Статута Факултета. Пре ппшетка сваке щкплске гпдине
Наставнп-наушнп веће усваја радни календар кпјим дефинище
брпј радних недеља пп семестру, термине пдржаваоа
испитних рпкпва, студијске недеље, ненаставне недеље кап и
термине студенстке евалуације.
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studenti/radnikalendar

Дoнoщeоe oпщтих aкaтa Фaкултeтa je у нaдлeжнoсти:
Сaвeтa Фaкултeтa, Нaстaвнo-нaушнoг вeћa и Дeкaнa Фaкултeтa.
Факултет је дпнеп следећа акта:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/fakultet/pravna-akta

Дпнпщеое Зaврщнoг
рaшунa Фaкултeтa

Пvа пbаvеzа prпizilаzi iz Zаkпnа budžеtskпm sistеmu, Fаkultеt kап
indirеktni budžеtski kпrisnik dпnпsi Zаvršni rаčun kпјi prе slаnjа
nаdlаžnпm Мinistаrstvu, usvаја Sаvеt Fаkultеtа.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/informator2018/zavrsni_racun_2018.pdf

Дпнпщеое
финансијскпг плана и
Плана јавних набавки

Савет Факултета дпнпси Финасијски план кпји садржи план
прихпда и расхпда Факултета, кап и планиране извпре
прихпда. Пбавеза дпнпщеоа финансијскпг плана прпизилази
из Закпна п бучетскпм систему, Закпна п виспкпм пбразпваоу
и Статута Факултета. Такпђе, Савет Факултета дпнпси и све
измене Финансијскпг плана. Финансијски план за 2019. гпдину
налази се на линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/informator2018/finansijski_plan_za_2019.pdf
Ппступајући пп Закпну п јавним набавкама, Савет Факултета
дoнoси План јавних набавки за текућу календарску гпдину.
План набавки за 2019. гпдину се налази на линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/informator2018/plan_javnih_nabavki_za_2019.pdf

Сампвреднпваое и
пцена квалитета
студијских прпграма

Пбавеза прпизилази из Закпна п виспкпм пбразпваоу.
Факултет је пбавезан да у циклусима пд 3 гпдине спрпвпди
сампвреднпваое и пцену квалитета студијских прпграма.
http://tf.uns.ac.rs/dokumenta/samoevaluacija/izvestaj%20o%20sa
movrednovanju.pdf

Спрпвпђеое
евалуације квалитета
наставе и рада
пргана и струшних
служби Факултета

Пва пбавеза прпистише из Закпна п виспкпм пбразпваоу.
У циљу кпнтинуиране кпнтрпле квалитета рада Факултета и
квалитета студијских прпграма, спрпвпде се студентске
евалуације.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informatortf/anketa_rezultati_2016-2017.pdf

Плaн наушнпистраживашкпг рада

Прпграм развпја
наушнпистраживашкпг ппдмлатка

Усппстављаое
међунарпдне
сарадое са српдним
институцијама

Акредитација
устанпве за
пбављаое
наушнпистраживашке
делатнпсти

Ради пствариваоа наушнпистраживашких активнпсти и
акредитације Факултета кап наушнпистраживашке устанпве,
Декан Факултета је припремип Плaн наушнпистраживашкпг
рада у перипду пд 2017. дп 2021. гпдине.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informatortf/plan_naucnoistrazivackog_rada_2017_2021.pdf
Ради пствариваоа наушнпистраживашких активнпсти и
акредитације Факултета кап наушнпистраживашке устанпве,
Декан
Факултета
је
припремип
Прпграм
развпја
наушнпистраживашкпг ппдмлатка у перипду пд 2017. дп 2021.
гпдине.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informatortf/program_razvoja_naucnoistrazivackog_podmlatka.pdf
U cilјu pпvеzivаnjа Fаkultеtа sа drugim srпdnim instituciјаmа u
zеmlјi, rаdi rаzvпја nаstаvnе, nаučnпsitrаživаčkе dеlаtnпsti i
pпdizаnjа kvаlitеtа rаdа zаpпslеnih nа Fаkultеtu, Dеkаn Fаkultеtа
kап пrgаn pпslпvпđеnjа sprпvпdi mеrе rаdi пstvаrivаnjа пvih
аktivnпsti. Аktivnпsti iz пblаsti mеđunаrпdnе sаrаdnjе prеdviđеnе
su Stаtutпm Fаkultеtа.
http://tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/statut-tf-ns.pdf
Факултет је акредитпван за пбављаое наушнпистраживашке
делатнпсти у пбласти технишкп – технплпщких наука, Пдлукпм
Министарства прпсвете и науке (брпј: 660-01-00007/6 пд
28.02.2017).
Пва акредитација важи за перипд пд 5 гпдина. Пбавеза
акредитације устанпве за пбављаое наушнпистраживашке
делатнпсти прпизилази из Закпна п наушнпистраживашкпј
делатнпсти и Правилника п вреднпваоу наушнпистраживашкпг
рада у ппступку акредитације наушнпистраживашких
прганизација.
http://tf.uns.ac.rs/dokumenta/akreditacija2012/akreditacija%20na
ucnoistrazivacke%20delatnosti%202013.pdf

Акредитација
устанпве за
извпђеое наставе у
пбласти технишкп –
технплпщкпг ппља

Накпн дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу, Факултет је
накпн спрпведнпг ппступка акредитације устанпве и студијских
прпграма дпбип дпзвплу за рад за извпђеое 18 студијска
прпграма сва три стeпeнa студија (пснпвне академске, мастер
академске, специјалистишке академске, дпктпрске академске
студије), у пквиру ппља технишкп–технплпщке науке.
Дпзвплу за рад издап је Ппкрајински секретаријат за науку и
технплпщки развпј 27.03.2013. гпдине.
Прву Дппуну дпзвпле за рад издап је Ппкрајински секретаријат
за науку и технплпщки развпј 25.06.2013. гпдине.
Другу Дппуну дпзвпле за рад издап је Ппкрајински
секретаријат за науку и технплпщки развпј 09.09.2014. гпдине.
Трећу Дппуну дпзвпле за рад издап је Ппкрајински
секретаријат за науку и технплпщки развпј 31.03.2015. гпдине.
Кпмплетна дпкументација мпже се ппгледати на линку:
http://tf.uns.ac.rs/akreditacija-2012.php

7.

ПРППИСИ КПЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРИМЕОУЈЕ У СВПМ РАДУ
Технплщки факултет Нпви Сад у свпм раду примеоује следеће прпписе:
1. Закпн п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др.
зaкoн и 73/2018);
2. Стратегија пбразпваоа дп 2020. гпдине („Сл. гласник РС“, бр. 107/2012);
3. Закпн п бучетскпм сиситему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019);
4. Закпн п рашунпвпдству у ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
5. Закпн п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и
68/2015);
6. Уредба п нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и
факултета за делатнпсти кпје се финансирају из бучета („Сл. гласник РС“,
брпј: 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007);
7. Правилник п листи струшних, академских и наушних назива („Сл. гласник
РС“, брпј: 53/2017, 114/2017,52/2018,21/2019 и 34/2019);
8. Правилник п садржају јавних исправа кпје издаје виспкпщкплска устанпва
(„Сл. гласник РС“,15/2019);
9. Правилник п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета
виспкпщкплских устанпва („Сл. гласник РС“, брпј: 13/2019);
10. Правилник п заједнишким критеријумима за прганизпваое и стандардима
и метпдплпщким упутствима за ппступаое и извещтаваое интерне
ревизије у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС“, бр 99/11 и 106/2013);
11. Правилник п заједнишким критеријумима и стандардима за усппстављаое,
функципнисаое и извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и
кпнтрпле у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013);
12. Закпн п раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-пдлука УС и 113/2017 и 95/2018- aутeнтишнo тумaшeоe);

13. Уредба п ппступку прибављаоа сагласнпсти за нпвп заппщљаваое и
14.
15.
16.
17.
18.

дпдатнп раднп ангажпваое кпд кприсника јавних средстава („Сл. гласник
РС“ бр 113/2013 и 21/2014);
Закпн п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм
сектпру („Сл. гласник РС“ бр 68/2015 и 81/2016) ;
Правилник п стандардима и ппступак за акредитацију виспкпщкплских
устанпва (Сл. гласник РС“ бр. 88/2017);
Правилник п стандардима и ппступку за акредитацију студијских прпграма
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017);
Закпн п науци и истраживаоима („Сл. гласник РС“ бр. 49/2019) Правилник
п садржају и нашину впђеоа евиденције кпју впди виспкпщклска устанпва
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2006);
Закпн п спрешаваоу злпстављаоа на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2010).

Прпписи кпје је дпнеп Универзитет у Нпвпм Саду, а кпји се мпгу ппгледати на
интернет страници Универзитета:
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/aktiuns
Прпписи кпје је усвпјип Факултет мoгу сe нaћи нa линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/fakultet/pravna-akta

Сaвeт Teхнoлoщкoг фaкултeтa дoнeo je слeдeћa aктa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Стaтут Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд;
Прaвилник o пoклoнимa зaпoслeних;
Прaвилник o пoпису имoвинe и oбaвeзa;
Прaвилник o пoступку изрaдe финaнсиjскoг плaнa;
Прaвилник o службeним путoвaоимa зaпoслeних;
Прaвилник o пoступку унутрaщоeг узбуоивaоa;
Прaвилник o aутoрскoj нaкнaди;
Прaвилник o стицaоу и рaспoдeли сoпствeних прихoдa;
Прaвилник o рaду Библиoтeкe;
Прaвилник o ближeм урeђeоу пoступaкa jaвних нaбaвки;
Прaвилник o бучeтскoм рaшунoвoдству и рaшунoвoдствeним пoлитикaмa;
Прaвилник o мeрилимa зa утврђивaоe висинe щкoлaринe;
Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу студeнaтa;
Прaвилa зaщтитe oд пoжaрa;
Прaвилник o рaду;
Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду;
Прaвилник o пoступку прoвeрe aлкoхoлисaнoсти и утицaja других срeдстaвa
зaвиснoсти зaпoслeних;
Прaвилник o oбрaшуну зaрaдa зaпoслeних;
Прaвилник o кoнцeлaриjскoм пoслoвaоу;
Прaвилник o издaвaшкoj дeлaтнoсти;
Прaвилник o дисциплинскoj oдгoвoрнoсти студeнaтa;
Прaвилник o кoрищћeоу Коигe стaндaрдa;
Сaмoврeднoвaоe и oцeоивaоe квaлитeтa рaдa;
Пoслoвник o рaду Сaвeтa;
Стрaтeгиja oбeзбeђeоa квaлитeтa;

26. Прoгрaм oбукe зaпoслeних рaдникa из oблaсти зaщтитe oд пoжaрa;
27. Oдлукa o утврђивaоу дoкумeнaтa кojи сe oзнaшaвajу кao пoслoвнa тajнa.

1.
2.
3.
4.

Нaстaвнo-нaушнo вeћe Фaкултeтa jр дoнeлo слeдeћa aктa:
Пoлитикa зaпoщљaвaоa нa Teхнoлoщкoм фaкултeту Нoви Сaд;
Прaвилник o oбeзбeђeоу квaлитeтa нaстaвe и прaтeћих дeлaтнoсти нa
Teхнoлoщкoм фaкултeту Нoви Сaд;
Прaвилник o упису студeнaтa нa студиjскe прoгрaмe Teхнoлoщкoг фaкултeтa
Нoви Сaд;
Прaвилник o зaврщeтку студиja и стицaоу звaоa.
Дeкaн Фaкултeтa je дoнeo слeдeћa aктa:

1. Стрaтeгиjу упрaвљaоa ризицимa Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд;
2. Прaвилник o упрaвљaоу ризицимa Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд;
3. Прaвилник o систeму финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe нa Teхнoлoщкoм
фaкултeту Нoви Сaд;
4. Пoвeљу интeрнe рeвизиje;
5. Прaвилник o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa нa Teхнoлoщкoм
фaкултeту Нoви Сaд.
8.

УСЛУГЕ КПЈЕ ТЕХНПЛПШКИ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА
1.

2.

Пснпвне академске студије
1.1.
Прехрамбенп инжеоерствп
 Инжеоерствп угљенпхидратне хране
 Технплпгије кпнзервисане хране
 Кпнтрпла квалитета
1.2.
Биптехнплпгија
 Прехрамбена биптехнплпгија
 Бипхемијскп инжеоерствп
1.3.
Фармацеутскп инжеоесртвп
1.4.
Хемијскп инжеоерствп
 Хемијскп – прпцеснп инжеоерствп
 Нафтнп – петрпхемијскп инжеоерствп
 Екп – енергетскп инжеоерствп
1.5.
Инжеоерствп материјала
Мастер академске студије
2.1.
Прехрамбенп инжеоерствп
 Инжеоерствп угљенпхидратне хране
 Технплпгије кпнзервисане хране
 Кпнтрпла квалитета
2.2.
Биптехнплпгија
 Прехрамбена биптехнплпгија
 Бипхемијскп инжеоерствп
2.3.
Фармацеутскп инжеоерствп
2.4.
Хемијскп инжеоерствп
 Хемијскп – прпцеснп инжеоерствп
 Нафтнп – петрпхемијскп инжеоерствп

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

 Екп – енергетскп инжеоерствп
2.5.
Инжеоерствп материјала
2.6.
Управљаое материјалним и енергетским тпкпвима
Специјалистишке академске студије
3.1.
Микрпбиплпщка безбеднпст хране
3.2.
Енплпгија
3.3.
Кпзметишка технплпгија
Дпктпрске студије
4.1.
Прехрамбенп инжеоерствп
4.2.
Биптехнплпгија
4.3.
Фармацеутскп инжеоесртвп
4.4.
Хемијскп инжеоерствп
 Хемијскп – прпцеснп инжеоерствп
 Нафтнп – петрпхемијскп инжеоерствп
 Екп – енергетскп инжеоерствп
4.5.
Инжеоерствп материјала
Услуге пбављаоа струшних испита
Услуге сталнпг или ппвременпг струшнпг усаврщаваоа
6.1.
Услуге пдржаваоа семинара
6.2.
Услуге пдржаваоа курсева
6.3.
Услуге пдржаваоа летоих щкпла
Услуге истраживаоа и развпја технишкп – технплпщких наука
7.1.
Пснпвна истраживаоа
7.2.
Примеоена истраживаоа
7.3.
Развпјна истраживаоа
Услуге израде наушних и истраживашких прпјеката
8.1.
Дпмаћи фундаментални
8.2.
Дпмаћи инпваципни
8.3.
Дпмаћи развпјни
8.4.
Међунарпдни
8.5.
Интерни
Наушни скуппви
Услуге библиптеке
Услуге издавашке делатнпсти
11.1. Коиге
11.2. Учбеници
11.3. Часпписи
11.4. Мпнпграфије
11.5. Збпрници
11.6. Скрипте
Услуге прганизпваоа припремне наставе за упис на студијске прпграме
свих заинтереспваних лица

Дпдатна пбавещтеоа п акредитацији студијских прпграма, Дпзвпли за рад и
Дппунама дпзвпле за рад Факултета мпгу се прпнаћи на интернет страници Факултета
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/delatnost/akreditacija-2013
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/delatnost/akreditacija-2019

9.

ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Пбајвљиваое кпнкурса (утврђиваое предлпга квпта, припрема текста
кпнкурса и пбјављиваое резултата кпнкурса)
Прганизпваое пријемнпг испита
Израда раднпг календара
Израда расппреда наставе
Израда расппреда испита пп студијским групама и нивпима студија (термини
и рпкпви)
Извпђеое наставе (предаваоа, вежбе, кпнксултације)
Струшна пракса
Прганизација испита (усменпг, писменпг)
Израда и пдбрана заврщних радпва
Израда и пдбрана мастер радпва
Израда и пдбрана специјалистишких радпва
Израда и пдбрана дпктпрских дисертација
Пружаое административних услуга кприсницима (према важећим
ценпвницима, на линкпвима:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/cena-skolarine-19-20.pdf
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/cenovnik_troskova_studija.pdf
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/cenovnik-usluznih-analiza-fakulteta.pdf
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/cenovnik_troskova_kurseva.pdf
Пружаое услуга истраживаоа
14.1. Планираое истраживаоа
14.2. Израда прпјеката
Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа
15.1.
Планираое семинара, курсева и тренинга
15.2.
Извпђеое семинара, курсева и тренинга
15.3.
Издаваое сертификата п струшнпм усаврщаваоу
Пружаое ппсебих интелектуалних услуга
Пружаое услуге библиптеке
17.1.
Кприщћеое коига и друге учбенишке литературе у библиптеци и ван
ое
17.2.
Кприщћеое библиптешкпг прпстпра-шитапнице
17.3.
Кприщћеое електрпнскпг каталпга библиптеке за претраживаоа
каталпга
17.4.
Кприщћеое KПBSПN сервиса и услуга приступа електрпнским базама
шаспписа
17.5.
Библиптешка размена коига
Издавашка делатнпст

Радни календар, расппред шаспва и расппред термина испита и кпнсултација
дпступни су на интернет презентацији Факултета.
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studenti/radni-kalendar
Детаљни ппдаци п студијама за кпје је Факултет акредитпван мпгу се преузети
са следећих интернет страница:
1. За пснпвне академске студије:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studije/osnovne-akademskestudije;

2. За мастер академске студије:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studije/master-akademskestudije;
3. За специјалистишке академске студије:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studije/specijalisticke-akademskestudije
4. За дпктпрске академске студије:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/studije/doktorske-akademskestudije.
Ппдаци п наушнпистраживашкпј делатнпсти, међунарпднпј сарадои и
издавашкпј делатнпсти, са детаљнијим пбразлпжеоима мпгу се прпнаћи на интернет
презентацији Факултета http://www.tf.uns.ac.rs/, рубрика Делатнпст.
10.

ПРЕГЛЕД ППДАТАКА П ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Технплпщки факултет Нпви Сад је у щкплскпј 2019/2020. гпдину уписап у прву
гпдину студија (први пут) следећи брпј студената:
Пснпвне академске студије: 221
Мастер академске студије: 83
Специјалистишке академске студије: 10
Дпктпрске студије: 26
Тренутнп у устанпви студира 1322 студента.
У щкoлскoj 2018/2019. гпдини наушни степен дпктпра наука стеклп је 18
студeнaтa.
Укупнп је пд псниваоа на Технплпщкпм факултету Нпви Сад, на пснпвним,
магистарским, специјалистишким и мастер студијама диплпмиралп 6492 студената,
а пд тпга у щкoлскoj 2018/2019. гпдини 142 студента (94 пснпвне, 55 мастер и 1
специјалистишке академске студије).
На Технплпщкпм факултету тренутнп се реализују републишки, ппкрајински,
билатерални и међунарпдни прпјекти. Списак прпјеката мпже се прпнаћи на линку
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/delatnost/projekti.
11.

ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА

Факултет стише средства за пбављаое свпје делатнпсти у складу са Закпнпм,
другим закпнским прпписима и Статутпм.
Пблици стицаоа и прибављаоа средстава су:
1. средства кпја пбезбеђује псниваш;
2. щкпларине и друге накнаде за услуге пбразпваоа;
3. дoнaциje, пoклoни и зaвeщтaоa;
4. средства за финансираое наушнпистраживашкпг и струшнпг рада;
5. пснивашка права и средства пп угпвприма п пружаоу услуга трећим лицима
и кoнсултaнтских услугa;
6. накнаде за кпмерицијалне и друге услуге;

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

прojeкти и угoвoри у вeзи сa рeaлизaциjoм нaстaвe, истрaживaоa и
кoнсултaнтских услугa;
кредитна задужеоа;
средства пд дпмаћих и страних улагаша;
бучетски суфицит;
капитални дпбици;
прпдаја хартија пд вреднпсти и пд изведених финансијских инструмената;
уступаое ппреза и дппринпса;
пстали извпри.

Ппдаци за 2019. гпдину
Савет Технплпщкпг факултета Нпви Сад, на седници пдржанпј дана 28.02.2019.
гпдине усвпјип је Зaврщни рaшун Факултета зa 2018. гпдину.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/informator2018/zavrsni_racun_20
18.pdf
Финансијски план Факултета за 2019. гпдину усвпјен је на седници Савета
Факултета пдржанпј 31.12.2018. гпдине.
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/pravna_akta/informator2018/finansijski_plan_z
a_2019.pdf
12.

ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Пoдaци o jaвним нaбaвкaмa зa 2019. гoдину мoгу сe нaћи нa линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/javne-nabavke

Пoдaци o jaвним нaбaвкaмa зa 2018. гoдину мoгу сe нaћи нa линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/site/index.php/sr-lat/javne-nabavke/45-arhiva/752-javnenabavke-2018
План набавки за 2019. гпдину се налази на линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/sesta-izmena-plana-jn-2019.pdf
План јавних набавки за 2018. гпдину мпже се наћи на линку
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator-tf/plan_javnih_nabavki_2018.pdf

Ппдаци п спрпведеним јавним набавкама пп кварталима за 2018. гпдину мпгу
се наћи на линку:
Први квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/prvi-kvartal-2018.pdf
Други квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/drugi-kvartal-2018.pdf
Трећи квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/treci-kvartal-2018.pdf

Четврти квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/cetvrti-kvartal-2018.pdf
Ппдаци п спрпведеним јавним набавкама пп кварталима за 2019. гпдину мпгу
се наћи на линку:
Први квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/prvi-kvartal-2019.pdf
Други квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/drugi-kvartal-2019.pdf
Трећи квартал:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/treci-kvartal-2019.pdf
13.

ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ

Технплпщки факултет Нпви Сад не пружа ппмпћ у смислу ташке 34. Упутства за
израду и пбјављиваое инфпрматпра п раду државних пргана („Службени гласник РС“
бр. 68/10).
14.

ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАНJИМА

Пбрашун зарада за заппслене Факултета врщи се у складу са Уредбпм o
нпрмативима и стандардима услпва рада универзитета и факултета за делатнпсти кпје
се финансирају из бучета („Службени гласник РС“ бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005,
38/2007 и 110/2007), Уредбпм п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата
заппслених у јавним службама („Службени гласниик РС“ бр. 44/2001, 15/2002-др.
урeдбa*, 30/2002, 32/2002-испр; 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003,
67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006,
58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008,
9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009,
25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и
58/2014 и 113/2017).
Преглед пснпвних нетп плата заппслених на Факултету према раднпм месту:
1. Наставнп пспбље
Назив раднпг места
Редпвни прпфеспр
Ванредни прпфепср
Дпцент
Асистент са дпктпратпм
Асистент
Истраживaш - сарадник
Истраживаш - приправник
Наушни сарадник
Вищи нaушни сaрaдник

Плата заппсленпг
115.746,20
105.282,70
96.237,99
77.590,32
69.473,62
64.580,37
58.975,73
77.338,25
83.385,81

Нaушнa сaвeтник

-

2. Ненаставнп пспбље
Назив раднпг места
Рукoвoдилaц финaнсиjскo-рaшунoвoдствeних
пoслoвa
Диплoмирани екoнoмиста за финансијскoрашунoвoдствене пoслoве – заменик рукoвoдиoца
финансијскo-рашунoвoдствених пoслoвa
Инжeоeр зa рaшунaрскe мрeжe-систeм
aдминистрaтoр
Вищи струшнoтeхнишки сaрaдник зa студиje и
студeнтскa питaоa-рeфeрeнт зa студeнтскa питaоa
Вищи диплoмирaни библиoтeкaр-рукoвoдилaц
библиoтeкe и студeнтскe шитaoницe
Сaмoстaлни струшнoтeхнишки сaрaдник зa рaд у
лaбoрaтoриjи-струшни сaрaдник лaбoрaтoриje
Сaмoстaлни струшнoтeхнишки сaрaдник зa студиje и
студиjскa питaоa
Сeкрeтaр Фaкултeтa
Сaмoстaлни струшнoтeхнишки сaрaдник зa oстaлe
дeлaтнoсти-рeфeрeнт зa рaднe oднoсe
Рукoвoдилaц интeрнe рeвизиje
Диплoмирaни библиoтeкaр
Сaмoстaлнo струшнoтeхнишки сaрaдник-финaнсиjкo
рaшунoвoдствeни сaрaдник
Диплoмирaни прaвник зa прaвнe, кaдрoвскe и
aдминистрaтивнe пoслoвe
Службeник зa oднoсe сa jaвнoщћу и мaркeтинг
Сaмoстaлнo струшнoтeхнишки сaрaдник-oбрaшунски
рaдник и блaгajник
Службeник зa jaвнe нaбaвкe
Вищи струшнoтeхнишки сaрaдник зa студиje и
студeнтскa питaоa-рукoвoдилaц
Прoгрaмeр-инжeоeр-Weб aдминистрaтoр
Рукoвoдилaц пoслoвa инвeстициoнoг и тeхнoшкoг
oдржaвaоa
Teхнишки сeкрeтaр
Рaдник oбeзбeђeоa бeз oружja-пoртир
Струшнoтeхнишки сaрaдник зa oстaлe дeлaтнoстирeфeрeнт зa кaнцeлaриjскo пoслoвaоe
Сaмoстaлни финaнсиjскo-рaшунoвoдствeни сaрaдник
Струшнoтeхнишки сaрaдник зa рaд у лaбoрaтoриjaмa
Курир
Majстoр oдржaвaоa-eлeктришaр
Majстoр oдржaвaоa-вoдoинстaлaтeр
Majстoр oдржaвaоa-мoлeр

Плата заппсленпг
60.746,14
-

63.207,28
51.420,38
61.172,14
62025,54
60.746,14
61.077,60
61.077,52
60.367,42
60.423,05
58.376,92
60.367,40
53.168,21
51.645,62
48.980,88
48.286,08
33.225,32
30.333,72
32.399,56
39.807,12
30.162,06
30.593,35
29.926,44
28.614,11
28.295,19

Спрeмaшицa
Вoзaш вoзилa Б кaтeгoриje
15.

28.796,66
27.332,71

ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА РАДА

Технплпщки факултет Нпви Сад у свпм раду кпристи три зграде на адреси
Булевар цара Лазара 1, Нпви Сад.
Ппдаци п пснпвним средствима. Факултета на дан 31.12.2018. мпгу се наћи на
линку:
http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/informator/izvestaj-komisije-za-popis.pdf

16.

ЧУВАОЕ НПСАЧА ИНФПРМАЦИЈА

Ппдаци и инфпрмације дп кпјих се дпђе у Служби за правне и oпщтe ппслпве и
дп кпјих друга заппслена лица дпђу у ппседу приликпм пбраде предмета, у
електрпнскпм пблику у рашунарима, пдгпварајућим медијумима (дискете, ЦД и сл)
шувају се на нашин и у рпкпвима прпписаним Правилникпм п канцеларијскпм
ппслпваоу Технплпщкпг факултета Нпви Сад.
Дпкументација, пднпснп нпсаши инфпрмација шувају се уз примену
пдгпварајућих мера защтите. Инфпрмације се класификују, шувају и архивирају према
прпписима кпји регулищу пву пбласт.
17.

ППДАЦИ П ИНФПРМАЦИЈАМА У ППСЕДУ

Технплпщки факултет Нпви Сад у свпм ппседу распплаже инфпрмацијама кпје
су настале у раду или у вези са радпм Факултета, а у пквиру регистрпване делатнпсти:
1. Матишне коиге уписаних студената
2. Матишне коиге диплпмираних студената
3. Матишне коиге издатих диплпма и дпдатака диплпма
4. Записници п пплагаоу испита
5. Ппдаци п пријављеним и пдбраоеним магистарским тезама и дпктпрским
дисертацијама
6. Пријаве кандидата на кпнкурс за упис студената
7. Ранг листе студената
8. Ппдаци п спрпведним кпнкурсима за избпр у зваое
9. Ппдаци п сппрпведеним ппступцима јавних набавки
10. Ппдаци п наушнпистраживашким прпјектима
11. Дпкуменатција п издавашкпј делтанпсти
12. Дпкументација п прганизпваним наушним и струшним скуппвима на
Факултету
13. Евиденција заппслених
14. Записници са седница струшних пргана и пргана управљаоа
15. Ппдаци п сампвреднпваоу и кпнтрпли квалитета
16. Ппщта акта Факултета
17. Разне мплбе заппслених и студената
18. Ппдаци кпји се пднпсе на финансијскп ппслпваое у складу са прпписима
кпји регулищу пву пбласт
19. и други ппдаци кпји прпизилазе из рада Факултета.

18.

ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ФАКУЛТЕТ ПМПГУЋАВА ПРИСТУП

Инфпрмације кпјима Факултет распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са
радпм, Факултет ће саппщтити тражипцу инфпрмације, ставити на увид дпкумент кпји
садржи тражену инфпрмацију или му издати кппију дпкумента, у складу са Закпнпм п
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“ брпј:
120/04,54/07, 104/09 и 36/10), псим када су се, према пвпм закпну, према Закпну п
защтити ппдатака п лишнпсти („Службени гласник РС“ брпј: 87/2018) и Закпну п тајнпсти
ппдатака („Службени гласник РС“ брпј: 104/09), стекли услпви за искљушеое или
пгранишеое слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Приступ инфпрмацијама мпже бити ускраћен акп су инфпрмације пбјављене на
интернет презентацији Факултета и тп на пснпву шлана 10. став 1. Закпна п слпбпднпм
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји прпписује да „прган власти не мпра
тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја,
акп се ради п инфпрмацији кпја је већ пбјављена и дпступна у земљи или на
интернету“.
Такпђе, приступ инфпрмацијама биће ускраћен акп се тражи приступ ппдацима
п брпјевима текућих рашуна заппслених и тп на пснпву шлана 14. наведенпг закпна кпји
прпписује: „прган власти неће тражипцу пмпгућити пствариваое права на приступ
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја акп би тиме ппвредип правп на приватнпст, правп на
углед или кпје другп правп лица на кпје се тражена инфпрмација лишнп пднпси“.
Факултет ће ускратити даваое ппдатака кпји су ппслпвна тајна, збпг шијег би
саппщтеоа или даваоа на увид непвлащћенпм лицу мпгле наступити щтетне
ппследице пп интерес и углед Факултета.
У пбавещтеоу и у рещеоу п пдбијаоу захтева тражипцу инфпрмације биће
пбразлпжени разлпзи за евентуалнп ускраћиваое приступа инфпрмацијама.
19.

ИНФПРМАЦИЈЕ П ППДНПШЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈАМА
19.1 Ппднпшеое захтева

Захтев за приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у даљем тексту: захтев)
Технплпщкпг факултета Нпви Сад, мпже да ппднесе свакп физишкп или правнп лице, у
складу са шланпм 15. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмација пд јавнпг знашаја.
Захтев се ппднпси у писанпј фпрми прекп ппщте или предајпм захтева у Служби
за правне и oпщтe ппслпве Факултета, свакпг раднпг дана пд 8 дп 15 шаспва.
Факултет је дужан да пмпгући приступ инфпрмацијама и на пснпву усменпг
захтева тражипца кпји се саппщтава у записник, при шему се на такав захтев примеоују
рпкпви кап да је ппднет писменп.
Захтев мпра да садржи: назив и адресу Факултета, ппдатке п тражипцу
инфпрмације (име, презиме, адреса и евентуалнп други ппдаци за кпнтакт), щтп
прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи и нашин дпстављаоа инфпрамције. Захтев
мпже да садржи и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене инфпрмације.
Акп захтев не садржи наведене ппдатке, пднпснп акп захтев није уредан,
пвлащћенп лице Факултета дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те
недпстатке птклпни, пднпснп да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Укпликп
тражилац не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана

пријема упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступити,
Факултет ће дпнети закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг.
Пбразац захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја мпже се
преузети на хттп://www.тф.унс.aц.рс/дoкумeнтa/инфoрмaтoр/инфoрмaтoр-2019-л.пдф
Факултет ће размптрити и захтев кпји није сашиоен на тпм пбрасцу.
19.2 Пдлучиваое пп захтеву
У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја, Факултет је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана
пријема захтева тражипца пбавести:
 П ппседпваоу инфпрмације;
 Стави му на увид дпкумент кпји садржи инфпрмацију;
 Изда му или упути кппију тпг дпкумента. Кппија дпкумента је упућена
тражипцу данпм напущтаоа писарнице Факултета.
Изузетнп, акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити
да је пд знашаја за защтиту живпта или слпбпде некпг лица, пднпснп за угрпжаваое или
защтиту здравља станпвнищтва и живптне средине, Факултет ће ппступити пп захтеву
најкасније у рпку пд 48 сати пд пријема захтева.
Акп Факултет није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд
дана пријема захтева ппступи пп истпм, п тпме ће у рпку пд 7 дана пд дана пријема
захтева, пбавестити тражипца и пдредити накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 40
дана пд дана пријема захтева, у кпме ће ппступити пп ппднетпм захтеву тражипца
инфпрмације пд јавнпг знашаја. Факултет ће, заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће
тражипцу ставити на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпмацију, пднпснп издати
му кппију тпг дпкумента, саппщтити тражипцу време, местп и нашин на кпји ће му
инфпрмација бити стављена на увид, изнпс нужних трпщкпва израде кппије дпкумента.
Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним
прпстпријама Факултета. Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у
дпкумент изврщи у другп време пд времена кпје му је пдредип Факултет. Лицу кпје
није у стаоу да без пратипца изврщи увид у дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију, пмпгућиће се да тп ушини уз ппмпћ пратипца. Акп удпвпљи захтеву,
Факултет неће издати ппсебнп рещеое, негп ће п тпме сашинити службену белещку.
Акп Факултет пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца п
ппседпваоу инфпрмације, да му стави на увид дпкумент кпји садржи тражену
инфпрмацију, да му изда, пднпснп упути кппију тпг дпкумента, дужан је да без
пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд пријема захтева дпнесе рещеое п
пдбијаоу захтева и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упути
тражипца на правна средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа.
Када Факултет не ппседује дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију,
прпследиће захтев Ппверенику и пбавестиће Ппвереника и тражипца п тпме у шијем се
ппседу, пп оегпвпм знаоу, дпкумент налази.
Тражилац инфпрмација пд јавнпг знашаја мпже изјавити жалбу Ппверенику за
инфпрмације пд јавнпг знашаја, и тп у складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм
приступу инфпрмацијима пд јавнпг знашаја.
Накнада трпщкпва се, у складу са шланпм 17. Закпна за увид у дпкумент кпји
садржи тражену инфпрамцију, не наплаћује. Међутим, кппија дпкумента кпји садржи

тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати накнаду нужних
трпщкпва израде те кппије, а у слушају упућиваоа, и трпщкпве упућиваоа.
Висина накнаде нужних трпщкпва кпје плаћа тражилац инфпрмације за израду
кппије и упућиваое кппије дпкумента на кпме се налази инфпрмација пд јавнпг знашаја
утврђују се на пснпву Уредбе п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије
дпкумента на кпјима се налазе инфпрмације пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“
бр. 8/06).

УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ TEХНOЛOШКИ ФАКУЛТЕТ НПВИ САД
Булeвaр цaрa Лaзaрa 1
Нoви Сaд

ЗА Х Т Е В
за приступ инфпрмацији пд јавнпг знашаја
На пснпву шлана 15. став 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја („Службени гласник РС", брпј 120/04, 54/07,104/09 и 36/10), пд Факултета
захтевам*:
□пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију;
□увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију;
□кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију;
□дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију:**
□ ппщтпм
□ електрпнскпм ппщтпм
□ факспм
□ на други нашин:*** ______________________________________

Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације: (навести щтп прецизнији ппис
инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое тражене
инфпрмације)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

У_____________________
Дaнa__________________
Тражилац инфпрмације
_________________________(име и презиме)
_________________________(адреса)
_________________________(кпнтакт)
_________________________ (пптпис)

* У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите.
** У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумената.
*** Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате

