
 

 На основу члана 28 и 29 Статута Технолошког факултета Нови Сад (020-1104/1 од 
08.07.2022. године у даљем тексту Статут Факултета), Катедра за хемијско инжењерство на 
седници одржаној дана 03.11.2022. године, доноси 

Одлуку о измени  
Пословника о раду 

  Катедре за хемијско инжењерство 
 

 У Пословнику о раду Катедре за хемијско инжењерство, донетом на седници одржаној 
08.10.2019. године, са изменама и допунама усвојеним на седницама одржаним 03.12.2020., 
28.05.2021., 23.11.2021. године (даље: Пословник о раду), члан 6. став 1. мења се и гласи: 
 
 Катедра има следеће надлежности да предлаже: 
 

1. измене и допуне студијских програма за које је надлежна; 
2. нове студијске програме и кратке програме студија; 
3. руководиоце студијских програма за које је надлежна катедра; 
4. поверавање наставе на предметима који припадају катедри; 
5. решавање кадровских питања у вези са радом катедре; 
6. продужење радног односа наставника; 
7. комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звања наставника, сарадника, 

комисију за избор у звање истраживач сарадник и комисију за оцену испуњености услова 
за избор у научна звања; 

8. комисију за приступно предавање кандидата за избор у звање доцента; 
9. програме целоживотног учења; 
10. представнике Факултета у телима и органима управљања Факултета и Универзитета; 
11. давање сагласности за радно ангажовање наставника, сарадника и истраживача на 

другим школским и високошколским установама; 
12. давање сагласности за коришћење плаћеног и неплаћеног одсуства у складу са 

Правилником о раду; 
13. комисију за оцену подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске 

дисертације и комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације; 
14. комисију за оцену подобности теме за израду магистарске тезе и специјалистичког рада 

и комисије за оцену и одбрану урађене магистарске тезе и специјалистичког рада; 
15. рецензенте публикација чији је издавач Факултет; 
16. издавање публикација у оквиру издавачке делатности Факултета. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 28 став 2 тачка 4 
Статута Факултета, којом је прописано да Катедра има надлежност да одлучује о Пословнику о 
раду катедре и члана 29 Статута Факултета којим је одређено да се рад Катедре ближе уређује 
Пословником о раду катедре. 



 У члану 19. став 2 Пословника о раду прописано је да се измене и допуне овог 
Пословника, врше на начин и по поступку за његово доношење. 

 На основу горе наведеног, а имајући у виду да је ступила на снагу Одлука о изменама и 
допунама Статута Технолошког факултета Нови Сад (020-1104 од 08.07.2022. године), којом су 
извршене промене у надлежностима Катедре, донета је одлука као у диспозитиву. 

Шеф Катедре 

Проф. др Оскар Бера 
 


