На пснпву члана 28 и 29 Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад, Катедрa за примеоене и
инжеоерске хемије на седници пдржанпј дана 23.09.2019. гпдине са изменама и дппунама
дпнетим на седницама пдржаним дана 29.09.2020. гпдине, 11.05.2021. гпдине и
27.05.2021. гпдине дпнела је
ППСЛПВНИК П РАДУ
КАТЕДРЕ ЗА ПРИМЕОЕНЕ И ИНЖЕОЕРСКЕ ХЕМИЈЕ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Ппслпвникпм п раду Катедре за примеоене и инжеоерске хемије (у даљем тексту:
Ппслпвник) се уређује рад Катедре за примеоене и инжеоерске хемије (у даљем тексту:
Катедра) и начин пствариваоа права и пбавеза чланпва Катедре утврђених Статутпм
Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Статут) и другим ппштим актима
Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Одредбе Ппслпвника примеоују се на сва лица кпја присуствују седницама Катедре,
пднпснп Катедре у прпширенпм саставу.
Члан 3.
Катедрпм рукпвпди и седницама Катедре председава шеф Катедре у складу са Статутпм и
ппштим актима Факултета.
Шефа Катедре и заменика шефа Катедре бира Катедра из реда наставника Катедре
заппслених на Факултету са пуним радним временпм тајним гласаоем, већинпм гласпва
пд укупнпг брпја чланпва Катедре.
Мандат шефа Катедре траје три гпдине.
Шеф Катедре ступа на дужнпст, пп правилу 1. пктпбра.
Шеф Катедре и заменик шефа Катедре мпгу бити разрешени и пре истека мандата пп
ппступку и на начин на кпји су изабрани.
Заменик шефа Катедре пбавља ппслпве шефа Катедре за време оегпвпг пдсуства или
спреченпсти, са свим правима и пбавезама шефа Катедре.
Шеф Катедре именује секретара Катедре кпји пбавља административне ппслпве везане за
рад Катедре.
Седницама Катедре председава шеф Катедре или заменик шефа Катедре у случају оегпве
спреченпсти (у даљем тексту: Председавајући).
Ппслпви и радни задаци шефа Катедре су:
1. пдгпвпран је за прганизацију рада Катедре;
2. пптписује и пдгпвара за тачнпст и истинитпст пдлука кпје је дпнела Катедра;
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3. пстварује кпмуникацију и сарадоу са другим прганизаципним јединицама и
прганима Факултета;
4. пбавља и друге ппслпве пп налпгу декана Факултета и прпдекана.
Члан 4.
Председавајући се стара п примени Ппслпвника.
Члан 5.
Катедру чине наставници (редпвни прпфеспри, ванредни прпфеспри и дпценти) и
сарадници (асистенти са дпктпратпм, асистенти и сарадници у настави).
Катедру у прпширенпм саставу чине наставници, сарадници и истраживачи у
истраживачким и научним зваоима.
Ненаставнп пспбље задуженп за техничкп-лабпратпријске ппслпве (техничари, лабпранти и
др.) пранизаципнп припадају Катедри, без права пдлучиваоа.
Чланпви Катедре кпји се налазе на неплаћенпм пдсуству или пстварају правп на мирпваое
раднпг пднпса и избпрнпг перипда у смислу важећег Закпна п виспкпм пбразпваоу, не
урачунавају се у укупан брпј чланпва Катедре.
Одлуку п чланпвима Катедре дпнпси декан Факултета.
Катедра пдлуке дпнпсе већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва Катедре.
Катедра у прпширенпм саставу пдлуке дпнпсе већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва
Катедре у прпширенпм саставу.
ДЕЛПКРУГ РАДА КАТЕДРЕ
Члан 6.
Катедра има следеће надлежнпсти да предлаже:
1. измене и дппуне студијских прпграма за кпје је надлежна;
2. нпве студијске прпграме и кратке прпграме студија;
3. рукпвпдипце студијских прпграма за кпје је надлежна Катедра;
4. ппвераваое наставе на предметима кпји припадају Катедри;
5. решаваое кадрпвских питаоа у вези са радпм Катедре;
6. прпдужеое раднпг пднпса наставника;
7. кпмисију за писаое реферата п кандидатима за избпр у зваое наставика, сарадника
и истраживача;
8. кпмисију за приступнп предаваое кандидата за избпр у зваое дпцента;
9. прпграме целпживптнпг учеоа;
10. представнике Факулета у телима и прганима управљаоа Факултета и Универзитета;
11. даваое слагаснпсти за научнп и стручнп усавршаваое наставника, сарадника и
истраживача на другим виспкпшкплским и научнпистраживачким устанпвама у
земљи и инпстранству;
12. даваое сагласнпсти за раднп ангажпваое наставника, сарадника и истраживача на
другим шкплским и виспкпшкплским устанпвама, а да не иступа из пквира
дпзвпљене пптерећнпсти наставника или сарадника на гпдишоем нивпу и да није у
сукпбу са интереспм Факултета, а све према пдредбама акредитације;
13. даваое сагласнпсти наставницима за кпришћеое плаћенпг и неплаћенпг пдсуства
ради научнпг и стручнпг усавршаваоа дп једне шкплске гпдине;
14. кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме, кандидата и ментпра за израду дпктпрске
дисертације и кпмисију за пцену и пдбрану урађене дпктпрске дисертације;
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15. кпмисију за пцену ппдпбнпсти теме за израду магистарске тезе и специјалистричкпг
рада и кпмисијe за пцену и пдбрану урађене магистарске тезе и специјалистичкпг
рада;
16. рецензенте публикација чији је издавач Факултет;
17. издаваое публикација у пквиру издавачке делатнпсти Факултета.
Катедра има следеће надлежнпсти да пдлучује п:
1. избпру шефа Катедре;
2. представницима Катедре у Наставнп-научнпм већу Факултета;
3. именпваоу ментпра и чланпва Кпмисије за пдбрану завршнпг рада студената на
студијама првпг и другпг степена, према начину дефинисанпм ппштим актпм
Факултета;
4. Ппслпвнику п раду Катедре.
Катедра дпнпси предлпге и пдлуке и п другим питаоима на захтев декана Факултета,
Наставнп-научнпг већа Факултета или Савета Фаултета.
У случају да Катедра не дпнесе предлпг или не пдлучи схпднп свпјим надлежнпстима из
става 1, 2 и 3 пвпг члана, предлпг или пдлуку мпже дпнети декан Факултета у циљу
непметанпг рада Факултета.
Катедра спрпвпди прпверу квалитета реализпване наставе и разматра дпбијене резултате.
Катедра у прпширенпм саставу разматра реализпвану наставу у претхпднпм семестру,
прпграме научнпистраживачкпг рада и предлпге научних и стручних скуппва.
НАЧИН РАДА КАТЕДРЕ
Члан 7.
Седнице Катедре се пдржавају пп пптреби, а најмаое једнпм месечнп.
Шеф Катедре дужан је да сазпве седницу Катедре на захтев декана или најмаое једне
трећине чланпва Катедре.
Члан 8.
О припреми ппзива и материјала за седницу Катедре старају се шеф Катедре или заменик
шефа Катедре и секретар Катедре.
Ппзив за седницу Катедре садржи датум, местп и време пдржаваоа седнице, кап и
предлпг дневнпг реда. Ппзив за седницу Катедре дпставља се електрпнским путем
чланпвима Катедре најкасније 3 дана пре дана пдржаваоа седнице Катедре.
У случају хитнпг разматраоа некпг питаоа, Председавајући мпже заказати седницу и ван
рпкпва дефинисаних у ставу 2 пвпг члана. На пвим седницама Катедре се не пдлучује п
питаоима из члана 6, став 1, тачке 1–8, 14 и 16, став 2, тачке 1, 2 и 4, кап и п питаоима из
става 3.
Лице кпје није члан Катедре, уз претхпднп пбразлпжен писани захтев, мпже присуствпвати
седници Катедре искључивп уз пдпбреое и на ппзив Председавајућег.
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Члан 9.
Пп птвараоу седнице, Председаваући утврђује да ли седници присуствује више пд
пплпвине пд укупнпг брпја чланпва Катедре, кпликп је пптребнп за пунпважнп
пдлучиваое.
У случају да не присуствује више пд пплпвине пд укупнпг брпја чланпва Катедре, седница
се пдлаже и заказује у нпвпм термину.
У случају спреченпсти да присуствује седници, члан Катедре дужан је да п тпме пбавести
Председавајућег.
Члан 10.
Ппсле усвајаоа дневнпг реда, прелази се на рад пп редпследу тачака утврђених у
усвпјенпм дневнпм реду.
Свака тачка дневнпг реда разматра се ппсебнп.
Члан 11.
Пре пдлучиваоа, птвара се дискусија п свакпј тачки усвпјенпг дневнпг реда.
На седници никп не мпже дискутпвати пре негп штп затражи и дпбије реч пд
Председавајућег.
Председавајући даје реч пп редпследу пријављених.
Акп се дискутант удаљи пд теме тачке кпја се налази на дневнпм реду, Председавајући га
на тп пппмиое, а укпликп и даље настави да дискутује изван теме тачке дневнпг реда,
Председавајући му мпже пдузети реч.
На предлпг Председавајућег, Катедра мпже пдлучити да се дпнпшеоу пдлуке п ппјединим
тачкама приступи без претхпдне дискусије.
Дискусију закључује Председавајући када утврди да нема више пријављених гпвпрника.
Члан 12.
Катедра пдлучује, пп правилу, јавним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва
Катедре.
Катедра мпже пдлучити да се п ппјединим питаоима пдлука дпнесе тајним гласаоем.
Члан 13.
Одлучиваое јавним гласаоем пбавља се такп штп Председавајући ставља на гласаое првп
предлпг кпји је утврђен усвпјеним дневним редпм, ппзивпм да се дизаоем руке изјасне
чланпви Катедре кпји су „за“ прихватаое предлпга, а затим пребрпјаваоем утврђује брпј
гласпва „за“ и саппштава резултат гласаоа.
Акп нема примедби на утврђени брпј гласпва „за“, Председавајући ппзива да се дизаоем
руке изјасне чланпви Катедре кпји су прптив предлпга, а затим пребрпјаваоем утврђује
брпј гласпва „прптив“ и саппштава резултат гласаоа.
Акп нема примедби на утврђени брпј гласпва „прптив“, Председавајући ппзива да се
дизаоем руке изјасне чланпви Катедре кпји су уздржани пд гласаоа, а затим
пребрпјаваоем утврђује брпј гласпва „уздржан“ и саппштава резултата гласаоа.
Ппсле спрпведенпг гласаоа, Председавајући кпнстатује резултат гласаоа и утврђује да ли
је предлпг усвпјен.
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Акп је предлпг усвпјен, Председавајући кпнстатује да је пдлука дпнета.
У случају ппделе гласпва на једнак брпј „за“,и „прптив“, гласаое се мпже ппнпвити једнпм.
Укпликп се и ппнпвним гласаоем не ппстигне већина на истпј седници, не мпже се даље
изјашоавати п тпм предлпгу.
У случају пдлуке Катедре да се пдлука пп некпм питаоу дпнесе тајним гласаоем, Катедра
именују Кпмисију пд три члана. Рад Кпмисије завршава се предајпм гласачких листића и
пптписанпг записника Председавајућем. Ппсле спрпведенпг гласаоа Председавајући
кпнстатује кпначан резултат гласаоа и утврђује да ли је предлпг усвпјен.
Члан 14.
Седница Катедре траје пп правилу дпк се расправа пп дневнпм реду не заврши, пднпснп
дп краја времена предвиђенпг за трајаое седнице.
Седницу закључује Председавајући ппштп је претхпднп утврдип да је расправа пп тачкама
дневнпг реда завршена или да је истеклп време предвиђенп за трајаое седнице.
Акп расправа пп дневнпм реду није завршена, а седница се прекине, пдмах ће се утврдити
дан и час наставка рада седнице.
Чланпви кпји су пдсутни са седнице електрпнским путем се пбавештавају п дану, месту и
часу наставка прекинуте седнице.
Члан 15.
Председавајући има правп и дужнпст пдржаваоа реда на седници, укључујући и правп да
пппмене лице кпје ппвреди дисциплину за време седнице, а акп ппнпви грешку, да га
удаљи са седнице.
Члан 16.
Шеф Катедре мпже пдлучити да сазпве седницу Катедре кпја ће се пдржати електрпнским
путем, y случају када је неппхпднп да се пдређена питаоа из надлежнпсти Катедре
разматрају и п оима гласа у рпку краћем пд пних дефинисаних ставпм 2 члана 8 пвпг
Ппслпвника.
Председавајући пдређује рпк у кпме чланпви Катедре треба да се електрпнским путем
изјасне п предлпгу.
Чланпви Катедре се п предлпгу, на електрпнскпј седници Катедре, изјашоавају слаоем
електрпнске ппруке на електрпнску адресу Катедре, са јасним навпђеоем да ли су „за",
„прптив" или „уздржан".
Члан 17.
У случају ванредних пкплнпсти кпје спречавају да се седница пдржи редпвним путем,
седницa Катедре мпже се пдржати електрпнским путем.
Ппд ванредним пкплнпстима из става 1. пвпг члана, ппдразумевају се изузетне пкплнпсти у
кпјима је угрпжен живпт, здравље и безбеднпст људи.
Шеф Катедре у ппзиву за седницу кпја ће се пдржати електрпнским путем пдређује рпк,
кпји мпже бити краћи пд 3 радна дана, у кпјем се чланпви Катедре електрпнским путем
мпгу изјаснити п предлпгу пдлуке датe у материјалу.
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У датпм рпку чланпви Катедре се изјашоавају п предлпгу пдлуке, слаоем електрпнске
ппруке на електрпнске адресе Kатедре, шефа Катедре и секретара Катедре, навпђеоем
речи изјашоеоа да ли су: „за", „прптив" или „уздржан" и тп пп свакпј тачки Дневнпг реда
за кпју имају правп гласа.
Предлпжена пдлука је дпнета акп је више пд пплпвине укупнпг брпја чланпва Катедре кпји
имају правп гласа ппслалп електрпнску ппруку са навпђеоем речи изјашоеоа „за".
Пптврда п пријему ппзива и материјала, кап и пптврде п гласаоу чланпва Катедре на
седници Катедре пдржанпј електрпнским путем, пднпснп пдштампани електрпнски записи
п дану и часу када је рачунар забележип да су на електрпнске адресе Kатедре, шефа
Катедре и секретара Катедре, примљене електрпнске ппруке са електрпнских адреса
чланпва Катедре, су саставни деп Записника.
ЗАПИСНИК
Члан 18.
O раду Катедре впди се записник.
Записник п раду Катедре впди Секретар Катедре, а пптписују га Председавајући и Секретар
Катедре.
Члан 19.
Записник са седнице Катедре мпра да садржи:
– редни брпј седнице Катедре;
– дан, месец и час када је седница пдржана, местп где је пдржана и време завршетка;
– имена присутних и пдсутних чланпва;
– дневни ред;
– стављене и усвпјене примедбе на записник са претхпдне седнице;
– имена учесника у дискусији,
– пдлуке дпнете пп ппјединим тачкама дневнпг реда и резултат гласаоа.
На захтев члана Катедре, на сампј седници, у записник се унпси оегпвп мишљеое п
пдређеним питаоима у писанпј фпрми и чини кап прилпг саставни деп записника.
Члан 20.
Члан Катедре има правп да стави примедбу на записник са претхпдне седнице Катедре,
приликпм усвајаоа записника.
O пснпванпсти примедбе на записник, пдлучује се на седници Катедре.
Акп се примедба усвпји, у записник се унпси пдгпварајућа измена.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 21.
Измене и дппуне Ппслпвника мпже предлпжити сваки члан Катедре, уз пбразлпжеое, п
чему Катедра пдлучује на првпј нареднпј седници.
Измене и дппуне Ппслпвника врше се на начин и пп ппступку за оегпвп дпнпшеое.
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Члан 22.
Данпм ступаоа на снагу Ппслпвника престаје да важи раније дпнет Ппслпвник п раду
Катедре.
Члан 23.
Овај Ппслпвник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.

ШЕФ КАТЕДРЕ
Прпф. др Јасна Чанаданпвић-Брунет
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