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1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 
Назив органа: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Новом Саду  
Седиште:  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21102 Нови Сад 
Матични број: 08104620 
ПИБ: 101635863 
Интернет презентација: www.pmf.uns.ac.rs 

 
Информатор о раду Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета 
објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја ("Сл.гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а према Упутству за израду и 
објављивање информатора о раду државног органа ("Сл.гласник РС", бр. 68/10). 
 
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања 
права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја. 
 
Датум првог објављивања: 
Информатор је први пут објављен, на интернет презентацији Природно-математичког 
факултета факултета Универзитета у Новом Саду 14. јуна 2013. године 
 
Ажурирано на дан:  12. фебруар  2021. године 
 
Доступност Информатора: 
 
1. на интернет презентацији Природно-математичког  факултета  под називом 
«Информатор о раду Природно-математичког факултета» (ЛИНК) 
 
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду: 
 
Проф. др Милица Павков Хрвојевић, декан Природно-математичког  факултета 
Универзитета у Новом Саду. 
 
Лице овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја: Гордана Ужар. 

 
За објављивање и ажурирање Информатора о раду Природно-математичког факултета у 
Новом Саду задужена је Гордана Ужар, секретар Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду. 
Телефон 021/485-2708 
Електронска адреса:   gordana.uzar@pmf.uns.ac.rs 

https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/informator-o-radu/
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2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
 

 Прави институционални почетак развоја високошколске наставе природно-
математичких дисциплина био је 1954. године када је основан Филозофски факултет. Закон 
о оснивању Филозофског и Пољопривредног факултета у Новом Саду усвојен је 26. јуна 
1954. године на седници Републичког већа Народне скупштине НР Србије. У члану 2. овог 
закона утврђено је да Филозофски факултет у свом саставу има групе природно-
математичких наука. Прво је почела да ради Група за математику, а њеним формирањем 
почела је да се развија као предмет и физика. Исте године (1954) основан је 
Пољопривредни факултет на коме су почела да се одржавају предавања из хемије и 
биологије. Године 1959. почињу са радом Технолошки и Медицински факултет, чиме се 
област деловања природно-математичких наука знатно проширује. На Медицинском 
факултету у наставне предмете спадају: физика, хемија и биологија, а на Технолошком 
факултету и математика.  
 Доношењем Резолуције Савезне народне скупштине о образовању стручних кадрова 
(1960), уводи се на југословенским универзитетима, школске 1960/61. и 1961/62. године 
степенована настава. Услед тога су на Вишој педагошкој школи у Новом Саду укинуте све 
наставне групе, а проширена је делатност Филозофског факултета. Школске 1961/62. 
године оформљене су у области природно-математичких наука нове студијске групе за 
физику, хемију, биологију и географију.  Природно-математичке дисциплине развијале су се 
и кадровски јачале у оквиру појединих факултета све до 1961. године. Да би се постигло 
најрационалније коришћење просторија, кадрова и опреме, како за наставу тако и за научно 
истраживачки рад, године 1961. (1962.) основани су Универзитетски заводи за физику и 
математику, хемију и за биологију. Заводи су смештени просторно на различите начине. 
Завод за хемију смештен је у део једног павиљона Пољопривредног факултета, који је иначе 
и био намењен хемији, Завод за биологију у зграду бивше Више педагошке школе у улици 
ЈНА, а касније је премештен на Петроварадинску тврђаву у стару зграду Пољопривредног 
факултета. За Завод за физику и математику изграђена је 1963. године нова зграда у оквиру 
будућег универзитетског комплекса. Географија је смештена у зграду бивше Више 
педагошке школе у улици Светозара Марковића.  Јачањем група природно-математичких 
наука у оквиру Филозофског факултета, постепено су се стицали услови за оснивање 
Природно-математичког факултета. 
 Савет Филозофског факултета у Новом Саду донео је 22.5.1969. године одлуку да се 
од Природно-математичког смера Филозофског факултета у Новом Саду оснује 
Природноматематички факултет. Скупштина САПВ на заједничкој седници Покрајинског 
већа и Просветнокултурног већа, одржаној 9.7.1969. године дала је сагласност на Одлуку 
Филозофског факултета о оснивању Природно-математичког факултета у Новом Саду 
("Службени лист САПВ" број 17. од 10. јуна 1969.). За в.д. декана одређен је др Слободан 
Глумац, а за првог декана изабран је проф. др Мирко Стојаковић. Факултетом је управљао 
Факултетски савет, чији је први председник био др Бранислав Букуров. 
 Првог јануара 1976. године донета је одлука о припајању универзитетских завода 
Природно-математичком факултету и истовремено су се образовали ООУР факултетских 
института за математику, биологију, физику хемију и географију. У даљем процесу долази 
до интеграције научно-наставних области фундаменталних дисциплина са Технолошког, 
Медицинског и Пољопривредног факултета на нашим институтима. 
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 Током 1989. године просторни развој Природно-математичког факултета се 
заокружује изградњом "Плаве зграде" лоциране између Института за математику и физику 
и Института за биологију. У нови објект се усељавају Институт за хемију, Институт за 
географију и Деканат факултета.  
 Оствареном интеграцијом дошло је до чвршћег повезивања наставно-научних 
кадрова са интегрисаних факултета у научно-истраживачком раду, као и до укључивања у 
научноистраживачке екипе на Природно-математичком факултету. Постигнуто је боље 
искоришћење научно-истраживачке опреме, као и наставног кадра.  
 Природно-математички факултет је високообаразовна и научна установа из области 
биологије, физике, географије и туризмолошке струке, хемије, математике, информатике и 
заштите животне средине. Природно-математички факултет је у саставу Универзитета у 
Новом Саду и чине га пет Департмана у оквиру којих се обавља наставни и научно-
истраживачки рад. То су:  

• Департман за биологију и екологију,  
• Департман за географију, туризам и хотелијерство,  
• Департман за математику и информатику. 
• Департман за физику,  
• Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине 

 Управљање и унутрашња организација Факултета усаглашени су са Статутом и 
другим општим актима Факултета као и са Законом о високом образовању и Статутом 
Универзитета у Новом Саду. 
 
 Орган управљања  Факултета је Савет Факултета. Савет има 27 члана и чине га 
петнаест представника Факултета од којих тринаест представника из реда наставника и 
сарадника и два представника из реда ненаставног особља, четири представника 
Студентског парламента Факултета; осам представника оснивача које именује оснивач. 
Мандат чланова Савета траје четири године. Мандат чланова Савета из реда студената је 
четири године уколико студент у међувремену није изгубио статус студента или га 
Студенски парламент није разрешио дужности. Петнаест представника Факултета бира 
Наставно-научно веће на предлог већа департмана, тако да департмани буду равноправно 
заступљени. На конститутивној седници Савета верификује се мандат чланова Савета, 
усваја Пословник Савета и бирају се председник и заменик  председника Савета. 
Председник Савета се бира  из реда запослених на Факултету.  
 
 Орган пословођења Факултета је декан. Избор декана Факултета обавља се без 
конкурса, за мандатни период од три године са могућношћу једног узастопног избора. 
Декана Факултета бира и разрешава Савет Факултета. Декан не може бити лице које је 
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова на 
Факултету, односно које је правноснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго 
кривично дело, као ни лице које је теже прекршило кодекс професионалне етике и правила 
понашања на Универзитету. Факултет има четири продекана: продекана за наставу, 
продекана за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета, продекана за 
организацију и финансије и  продекан за науку, међународну сарадњу и развој из реда 
настаника. Факултет има и студента продекана. Кандидат за декана предлаже кандидате за 
продекане из реда наставника са пуним радним временом на Факултету. 

 Колегијум Факултета чине  декан, продекани и директори департмана.  У раду 
Колегијума учествују секретар Факултета, интерни ревизор, шеф кабинета декана, 
руководиоци и координатори стручних служби, а по потреби и студент продекан и 
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председник Синдиката Факултета. Колегијум расправља и помаже декану у одлучивању о 
питањима текућег пословања.  Колегијум Факултета сазива декан, према потреби. 
 Рад органа управљања, стручних органа и студентског парламента периодично се 
оцењује.  
 Стручни органи Факултета су Изборна већа департмана, Наставно-научно веће 
Факултета и Веће одсека. 
 Студентски парламент је орган Факултета преко кога студенти остварују своја права 
и штите интересе на Факултету. 
 Овлашћења и одговорности органа управљања, стручних органа, као и студентског 
парламента утврђени су Статутом Факултета. Рад органа управљања, стручних органа и 
Студентског парламента периодично се оцењује. 
 Организациону структуру Факултета чине следеће организационе јединице: 
департмани, катедре, лабораторије, радионице, центри, стручне службе,  библиотеке и 
одсеци  Департмана за математику и информатику. 
 
 

2.1 Листа организационих јединица у саставу установе 
 

Департман је основна организациона јединица Факултета, на којој се реализује 
најмање један студијски програм и остварује образовна, научноистраживачка и остале 
делатности утврђене овим Статутом и законом. 

У оквиру департмана могу бити организовани одсеци, катедре, лабораторије, 
радионице, центри, библиотеке, службе и сервиси ради стварања и обезбеђивања општих 
организационих, техничких и материјалних услова за рад. 

 Департман има оперативне надлежности у оквиру Факултета, и органе: наставно-
научно веће департмана (у даљем тексту: Веће департмана), изборно веће департмана, 
директора департмана и помоћнике директора департмана.    

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди 
обављање сродних међусобно повезаних послова, Факултет своју делатност остварује у 
оквиру организационих јединица.  Основне организационе јединице Факултета су: 

1. Департман за биологију и екологију,  
2. Департман за географију, туризам и хотелијерство,  
3. Департман за математику и информатику. 
4. Департман за физику,  
5. Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине 

Деканат Факултета обавља послове од заједничог интереса за департмане Факултета путем 
стручних служби и то: Службе за студентске послове, Службе финансијско-
рачуноводствених послова, Службе  за опште послове, Службе за међународну сарадњу и 
кроз рад Секретара Факултета и интерног ревизора, као самосталних радних места. 
 
 На Факултету као део организационе структуре, организовани су: 

- Центар за истраживање у области заштите животне средине и екотоксикологије, 
- Методички центар, 
- Лабораторија за давање услуга и експертиза »Лабораторија за палеолошку 

реконструкцију (ЛАПЕР)«. 
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(1) На Департману за биологију и екологију, као део организационе структуре Департмана 
организоване су катедре: 

1. Катедра за ботанику 
2. Катедра за микробиологију 
3. Катедра за зоологију 
4. Катедра за хуману биологију и методику наставе биологије 
5. Катедра за физиологију животиња 
6. Катедра за биохемију, молекуларну биологију и генетику 
7. Катедра за екологију 
8. Катедра за хидробиологију и заштиту животне средине. 

 
(2) На Департману за биологију и екологију, као део организационе структуре Департмана 
организоване су образовне лабораторије, и то: 

1. Лабораторија за физиологију биљака 
2. Лабораторија за морфологију биљака 
3. Лабораторија за кормофите 
4. Лабораторија за екологију биљака 
5. Лабораторија за кичмењаке 
6. Лабораторија за бескичмењаке 
7. Лабораторија за екологију животиња 
8. Лабораторија за заштиту животне средине 
9. Лабораторија за еволуцију 
10. Лабораторија за биодиверзитет и биогеографију 
11. Лабораторија за хистологију 
12. Лабораторија за генетику  
13. Лабораторија за физиологију животиња 
14. Лабораторија за биохемију 
15. Лабораторија за молекуларну биологију 
16. Лабораторија за микробиологију 
17. Лабораторија за микологију 
18. Лабораторија за хидробиологију 
19. Лабораторија за електронску микроскопију 
20. Лабораторија за методику наставе биологије 
21. Лабораторија за антропологију 

 
(3) На Департману за биологију и екологију, као део организационе структуре Департмана 
организоване су следеће истраживачке лабораторије: 

1. Лабораторија за палинологију 
2. Лабораторија за инвазивне и  алергијске биљке 
3. Лабораторија за екотоксикологију 
4. Лабораторија за хронобиологију и старење - Chonage 
5. Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и signaling LaRES 
6. Лабораторија за микологију - ПРОФУНГИ 
7. Лабораторија  за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију ЕНДОС 

 
(4) На Департману за биолoгију и екологију организовани су центри: 

1. Центар за истраживање алергијских биљака 
2. Центар за Репродуктивну ендокринологију и сигнализацију (CeRES) који је  реги- строван 

као Центар изузетних вредности код Министарства науке Републике Србије. 
 

 
 (5) На Департману за биологију и екологију организована је библиотека департмана и стручна 
служба департмана. 

 



Информатор о раду Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду  (12. 02. 2021.) 9 



Информатор о раду Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду  (12. 02. 2021.) 10 

  
1) На Департману за географију, туризам и хотелијерство као део организационе структуре 
Департмана организоване су: 

1. Катедра за физичку географију 
2. Катедра за друштвену географију  
3. Катедра за регионалну географију 
4. Катедра за туризам 
5. Катедра за хотелијерство 
6. Катедра за ловни туризам 
7. Катедра за геоекологију 
8. Катедра за гастрономију 

 
(2) На Департману за географију, туризам и хотелијерство као део организационе структуре 
организоване су: 

1. Наставна радионица за извођење вежби и практичног рада за студенте смера Гастрономија 
2. Кабинет за практичну наставу у области хотелијерства и ресторатерства 
3. Центар за страни језик струке  
4. Истраживачко-развојног центра “Центар за просторне информације Војводине” 
5. Истраживачко-развојни “Центар за климатолошка и хидролошка истраживања CKHI” 
6. Центар за истраживање кинеског емитивног  туристичког тржишта на Западном Балкану 

(COTRIWB) 
7. Центар за истраживање географије, историје и туризма Англоамерике „ColumbUS“ 

 
(3) На Департману за географију, туризам и хотелијерство организована је библиотека 
департмана и стручна служба департмана. 
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(1) На  Департману за математику и информатику као део организационе структуре Департмана 
организоване су катедре, и то : 

1. Катедра за анализу, вероватноћу и диференцијалне једначине 
2. Катедра за функционалну анализу, геометрију и топологију 
3. Катедра за математичку логику и дискретну математику 
4. Катедра за нумеричку математику 
5. Катедра за алгебру и теоријско рачунарство 
6. Катедра за примењену алгебру 
7. Катедра за примењену анализу 
8. Катедра за информационе технологије и системе 
9. Катедра за рачунарске науке 
10. Катедра за теоријске основе информатике 

 
(2) На  Департману за математику и информатику као део организационе структуре Департмана 
организоване су одсеци, и то: 
1) Одсек за математику,  у чијем саставу је седам математичких катедри: 

1. Катедра за анализу, вероватноћу и диференцијалне једначине 
2. Катедра за функционалну анализу, геометрију и топологију 
3. Катедра за математичку логику и дискретну математику 
4. Катедра за нумеричку математику 
5. Катедра за алгебру и теоријско рачунарство 
6. Катедра за примењену алгебру 
7. Катедра за примењену анализу 

2) Одсек за информатику у чијем саставу су три информатичке  катедре: 
1.   Катедра за информационе технологије и системе 
2.  Катедра за рачунарске науке 
3.  Катедра за теоријске основе информатике 

 
(3) На  Департману за математику и информатику, као део организационе структуре Департмана 
организоване су образовне лабораторије, и то 

1. Лабораторија »Александар Саша Поповић« 
2. Лабораторија за рачунарске науке 
3. Лабораторија за информационе науке 
4. Лабораторија за симболичко рачунање 
5. Лабораторија за нумеричко рачунање 

 
(4)  На Департману за математику и информатику, као део организационе структуре Департмана 
организована је лабораторија за давање услуга и експертиза: 

1. Лабораторија за развој информационих система 
 
(5) На Департману за математику и информатику, организоване jе истраживачка лабораторија: 

1. Software Quality Lab (SQLab) 
 

(6) На Департману за математику и информатику организовани су центри, и то: 
1.  Центар за математичка истраживања нелинеарних феномена који је регистрован као 
Центар изузетних вредности код Министарства науке Републике Србије, 
2.  Центар за електронске библиотеке и архиве и  
3. Центар "Научна израчунавања и примењена линеарна алгебра" "Scientific Computing: 
Applied Linear algebra - CS:ALA". 

 
(7) На Департману за математику и информатику организована је библиотека департмана и 
стручна служба департмана. 
 

. 
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(1) На Департману за физику, као део организационе структуре Департмана организоване су 
катедре: 

1. Катедра за експерименталну физику кондезоване материје 
2. Катедра за физичку електронику 
3. Катедра за нуклеарну физику 
4. Катедра за општу физику и методику наставе физике 
5. Катедра за теоријску физику 

 
(2) На Департману за физику, као део организационе структуре Департмана организоване су 
образовне лабораторије, и то 

1. Лабораторија за експерименталну физику кондензоване материје 
2. Лабораторија за студенте Технолошког факултета 
3. Лабораторија за биофизику и медицинску физику 
4. Лабораторија за механику, термодинамику,  електромагнетизам и оптика 
5. Лабораторија за општу физику за студенте ПМФ 
6. Лабораторија за нуклеарну физику и фундаменталне интеракције 
7. Лабораторија за електронику, енергетику атомску физику 

 
(3) На Департману за физику, као део организационе структуре Департмана организоване су 
лабораторије за давање услуга и експертиза: 

1. Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег 
зрачења 

2. Лабораторија за еталонирање гама спектрометара и активности радиоактивних  
 
(4) На Департману за физику као део организационе структуре  департмана организовани су: 
1. Центар за нове материјале при Катедри за експерименталну физику кондензоване материје и  
2.  Центар за метеорологију и прогнозе животне средине. 
 
(5) На Департману за физику организована је библиотека департмана и стручна служба 
департмана. 
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(1)  На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине као део организационе 
структуре Департмана организоване су катедре, и то: 

1. Катедра за аналитичку хемију 
2. Катедра за биохемију и хемију природних производа 
3. Катедра за општу и неорганску хемију 
4. Катедра за органску хемију 
5. Катедра за физичку хемију 
6. Катедра за хемијско образовање и методику наставе хемије 
7. Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине 

 
(2) На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине као део организационе 
структуре Департмана организоване су образовне лабораторије, и то: 

1. Лабораторија за хемијску технологију 
2. Лабораторија за заштиту животне средине 
3. Лабораторија за екотоксикологију 
4. Лабораторија за хроматографију 
5. Лабораторија за хемијску анализу материјала 
6. Лабораторија за методику наставе хемије 
7. Лабораторија за ИР-спектроскопију 
8. Лабораторија за физичку хемију 
9. Лабораторија за инструменталну анализу 
10. Лабораторија за електрохемију 
11. Лабораторија за  аналитичку хемију 
12. Лабораторија за аналитичку спектрометрију 
13. Лабораторија за неорганску хемију 
14. Лабораторија за неорганску  синтезу 
15. Лабораторија за органску хемију I 
16. Лабораторија за биохемију I 
17. Лабораторија за препаративну биохемију 
18. Лабораторија за хемију природних производа 
19. Лабораторија за биохемију II 
20. Лабораторија за НМР-спектроскопију 
21. Лабораторија за органску хемију II 
22. Лабораторија за органску хемију III 
23. Лабораторија за општу хемију 
24. Лабораторија за заштиту животне средине »доцент др Милена Далмација« 

 
(3) На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине као део организационе 
структуре Департмана организоване су лабораторије за давање услуга и експертиза и то: 

1. Лабораторија за давање услуга и експертиза: »Лабораторија за хемијска испитивања 
животне средине »др Милена Далмација«« 

2. Лабораторија за давање услуга и експертиза: »Лабораторија за испитивање природних 
ресурса фармаколошки и биолошки активних једињења (LAFIB)« 

 
(4) На Департману за  хемију, биохемију и заштиту животне средине организован је центар, и то: 
 1. Центар за истраживања биолошких активних молекула - CiBAM 

 
(5) На Департману за хемију, биохемију, и заштиту животне средине организована је библиотека 
департмана и стручна служба департмана. 
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3 ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
ФАКУЛТЕТА 

 
Декан Природно-математичког факултета 
Проф. др Милица Павков Хрвојевић, декан Факултета. Мандат декана Факултета траје 
од 1.10.2018. до 30.9.2021. године. 
 

 У складу са чланом 64  Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС" број: 88/2017,  
27/2018 – други закон, 73/2018, 67/2019 и  6/2020 – други закон) и члана 35  Стаута 
Факултета предвиђено је да следеће: Декан се бира из реда редовних професора који су у 
радном односу са пуним радним временом најмање пет година на Факултету. Декан и 
продекани бирају се на мандатни период од три године са могућношћу једног узастопног 
избора.  

Декан обавља следеће послове и задатке: 1)  руководи пословањем Факултета, 2) 
заступа Факултет према трећим лицима, 3) предлаже програм рада и развоја, 4) одговара за 
остваривање образовне и научне делатности,  5)  сазива и председава седницама Већа 
Факултета, 6) стара се о извршавању одлука Савета и стручних органа Факултета, 7) 
подноси годишњи извештај о резултатима пословања, 8)  покреће иницијативу и предлаже 
решења о питањима од значаја за обављање делатности Факултета, 9)  одлучује о поједи- 
начним правима из радног односа, обавезама и одговорностима наставника, сарадника и 
других запослених на Факултету, у складу са законом, 10) доноси одлуку о попуњавању 
ненаставних радних места у Деканату Факултета и на департманима на предлог директора 
департмана, 11) потписује дипломе о завршеним студијама и додатак овим дипломама, 12) 
потписује дипломе и сертификате о завршеним посебним облицима стручног образовања и 
усавршавања, 13) спроводи и координира учешће Факултета у међународној научној и 
стручној сарадњи, 14) доноси акт о организацији и систематизацији послова на Факултету, 
15) обавља и друге послове утврђене овим Статутом, Статутом Универзитета, другим 
општим актима Факултета и Универзитета и законом. 
 
 

Продекан за наставу 
Проф. др Татјана Пивац је продекан за наставу Факултета. Мандат продекана 
Факултета траје од 1.10.2018. до 30.9.2021. године. 

Продекан за наставу стара се о следећем: 
- координира организацију и реализацију одржавања наставе у сарадњи са 

директорима департмана, 
- стара се о организационим и техничким условима наставе, 
- координира рад студентске службе, 
- предузима мере ради спровођења одлука Већа Факултета у вези наставе, 
- врши и друге послове за које га овласти декан. 

 
 
Продекан за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета 
Проф. др Лана Зорић је продекан за докторске студије, акредитацију и обезбеђење 
квалитета  Факултета. Мандат продекана Факултета траје од 1.10.2018. до 30.9.2021. 
године. 
Продекан за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета стара се о 
следећем: 
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- координира организацију и реализацију докторских студија, 
- координира активности у поступку акредитације Факултета као 

високошколске установе и акредитације студијских програма Факултета свих 
нивоа студија, 

- координира активности у вези са увођењем система квалитета и поступка 
провере квалитета, 

- координира рад издавачке делатности, 
- врши и друге послове за које га овласти декан. 

 
 

Продекан за финансије и организацију  
Проф. др Наташа Крејић је продекан за организацију и финансије Факултета. Мандат 
продекана Факултета траје од 1.10.2018. до 30.9.2021. године. 
Продекан за организацију и финансије стара се о следећем: 

- координира финансијским пословањем Факултета, 
- координира послове у вези са организацијом Факултета, 
- предлаже декану доношење аката из области финансија, 
- предлаже мере за рационално трошење материјалних средстава, 
- стара се да Факултет остварује своја права у органима помоћу којих се 

финансира делатност Факултета 
- врши и друге послове за које га овласти декан. 

 
 

Продекан за науку , међународну сарадњу и развој  
Проф. др Срђан Рончевић је продекан за науку , међународну сарадњу и развој Факултета. 
Мандат продекана Факултета траје од 1.10.2018. до 30.9.2021. године. 
Продекан за науку , међународну сарадњу и развој стара се о следећем: 

- координира научни рад на Факултету, 
- координира рад на организацији и реализацији научноистраживачких 

пројеката, 
- координира међународну научну сарадњу, 
- координира активности у поступку акредитације Факултета као 

научноистраживачке установе, 
- редовно прати одлуке органа управе надлежних за област науке и 

Универзитета у вези са научноистраживачком делатношћу и извештава Веће 
Факултета и Колегијум, 

- стара се да Факултет остварује своја права у органима и институцијама а у 
вези научноистраживачке делатности, 

- врши и друге послове за које га овласти декан. 
 
 

Орган управљања Природно-математичког факултета 
 
 Орган управљања Факултета је Савет. Председник Савета Факултета је проф. др Неда 
Мимица Дукић, заменик председника је проф. др Јадранка Луковић.  
 
 Нови сазив Савета Факултета конституисан је 22.11.2018. године на период од 4 
године. 
 Савет Факултета има 27 члана и чине га: петнаест представника Факултета од којих 
тринаест представника из реда наставника и сарадника и два представника из реда 
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ненаставног особља, четири представника Студентског парламента Факултета; осам 
представника оснивача које именује оснивач. Мандат чланова Савета траје четири године. 
Мандат чланова Савета из реда студената је четири године уколико студент у међувремену 
није изгубио статус студента или га Студенски парламент није разрешио дужности. 
Петнаест представника Факултета бира Наставно-научно  веће на предлог већа департмана, 
тако да департмани буду равноправно заступљени. На конститутивној седници Савета 
верификује се мандат чланова Савета, усваја Пословник  Савета и бирају се председник и 
заменик  председника Савета. Председник Савета се бира  из реда запослених на Факултету. 
 Савет одлучује о следећим питањима:  

- доноси Статут на предлог стручног органа 
- доноси Акт о организацији Факултета 
- бира и разрешава декана, продекане и директоре департмана 
- бира председника Савета и заменика председника Савета 
- доноси финансијски план, на предлог стручног органа 
- доноси план јавних набавки 
- доноси годишњи план рада 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог стручног органа 
- усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог стручног органа 
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета 
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава 
- доноси одлуку о висини школарине и осталих накнада, на предлог стручног 

органа 
- подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње 
- доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената 
- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог 

стручног органа 
- доноси одлуку о оснивању привредног друштва или установе, у складу са 

законом 
- одлучује по приговорима поднетим у поступку поништавања јавних исправа које 

издаје Факултет 
- одлучује по жалби против првостепених одлука декана 
- надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из 

члана 135 став 3 тачка 5) и 6) Закона 
- обавља и друге послове утврђене овим Статутом, Статутом Универзитета, 

другим општим актима Факултета и Универзитета и законом. 
 

Чланова Савета 
  1. др Јадранка Луковић  
  2. др Маја Караман 
  3. др Снежара Радуловић 
  4. др Соња Скубан 
  5. др Лазара Гавански 
  6. Жељко Ралић 
  7. др Имре Нађ 
  8. др Зоран Ристић 
  9. Симонида Станковић Карлаш 
10. др Неда Мимица Дукић 
11. др Божо Далмација 
12. др Душица Родић 
13. др Ненад Теофанов 
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14. др Маја Пех 
15. др Наташа Крклец Јеринкић 
16. Катарина Трифуновић 
17. Филип Цветковић 
18. Марко Радовић 
19. Слађана Агоч 
20. др Борис Думнић 
21. Милана Ивошевић 
22. др Наташа Павловић 
23. мр Гизела Чикош Пајор 
24.др Платон Совиљ 
25. др Дарко Стефановић 
26.др Марко Божић 
27.Милана Божић 

 
 

4 ЈАВНОСТ РАДА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
Контакт: 
Универзитет у Новом Саду 
Природно-математички факултет 
Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовића 3 
Телефон 021/455-630 
Факс 021/455-662 
Електонска адреса dekan@pmf.uns.ac.rs 
 
Руководилац  службе за студентске послове 
Телефон: 021/454-389, 021/455-643 и 021/485-2712 
Електронска адреса:  tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs 
 
Руководилац правних, кадровских и административних послова 
Телефон 021/485-2708 
Електронска адреса:   biljana.juribasic@pmf.uns.ac.rs 
 
Служба финансијско рачуноводствених послова 
Телефон 021/485-2704  
Електронска адреса: racunovodstvopmf@uns.ac.rs 
 
Контак адреса службеника за поступање по захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја: 
Гордана Ужар, секретар Факултета 
телефон: 021/485-2708  
Електронска адреса: gordana.uzar@pmf.uns.ac.rs 
 
Радно време стручних служби Факултета: 
 
 Сваког радног дана од 7 до 15 часова. 
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Радно време наставног особља: у складу са радним календаром за школску 2020/2021. 
годину. 
 
 Радни календар за школску 2020/21 годину усвојио је Савет Факултета на 
електронској седници одржаној дана 25.09.2020. године. 
 
 Све седнице стручних органа (Наставно-научног и Изборног већа ) су јавне. Такође 
јавност рада је обезбеђења и учешћем студената у раду Наставно-научног већа Факултета и 
Департмана.  Број чланова Већа Факултета је 25. Веће Факултета чине представници 
наставника и сарадника Факултета са пуним радним временом. При расправљању, односно 
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских 
програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање бодовне вредности сваког 
предмета исказане у складу са Европским системом преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ 
бодова), у Већу Факултета учествује 5 представника студената које бира Студентски 
парламент Факултета и студент продекан. При расправљању, односно одлучивању о овим 
питањима Веће Факултета има 31 члана. Мандат чланова Већа Факултета из реда 
наставника и сарадника траје три године. Мандат чланова Већа Факултета из реда 
представника студената траје две године. 
 

Факултет образује Изборно веће  сваког департмана за следеће научне области: 
- биологија и екологија, 
- географија, туризам, хотелијерство и гастрономија, 
- математика и информатика 
- физика, 
- хемија, биохемија и заштита животне средине, 

 
 Изборно веће одговарајућег департмана сматра се за научно веће у складу са 
одредбама Закона о науци и истраживању. Изборно веће департмана чине сви 
наставници департмана са пуним радним временом на Факултету. 
 Изборно веће департмана обавља следеће послове: 

- утврђује предлог кандидата за избор у наставна и научна звања, 
- одлучује о избору у звање сарадника и истраживача, 
- образује комисију за припрему извештаја за избор наставника, сарадника и 

истраживача, 
- обавља и друге послове утврђене овим Статутом и општим актима Факултета 

и Универзитета. 
 
 Рад Савета Факултет регулисан је Пословником о раду Савета Факултета. 
 Седнице Савета су јавне.  
 Савет има 27 члана. Савет чине: петнаест представника Факултета од којих тринаест 
представника из реда наставника и сарадника и два представника из реда ненаставног 
особља, четири представника студентског парламента Факултета; осам представника 
оснивача које именује оснивач. Мандат чланова Савета траје четири године. Мандат 
чланова Савета из реда студената је четири године уколико студент у међувремену није 
изгубио статус студента или га Студенски парламент није разрешио дужности. Петнаест 
представника Факултета бира Веће на предлог већа департмана, тако да департмани буду 
равноправно заступљени. На конститутивној седници Савета верификује се мандат чланова 
Савета, усваја Пословник Савета и бирају се председник и заменик  председника Савета. 
Председник Савета се бира  из реда запослених на Факултету. 
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 Факултет као високошколска установа ради праћења квалитета наставног процеса, 
студијских програма и других питања од значаја за наставу, формирао је Одбор за квалитет 
и самовредновање. 
 Чланови одбора су наставно, ненаствно особље, председник Студентског 
парламента и студент продекан Факултета. 
 
 Списак чланова Одбора за квалитет и самовредновање 

1. др Сања Рапајић, ванредни професор, председник 
2. Славко Ћурчић, службеник за јавне набавке, заменик председника 
3. др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор, декан, члан 
4. др Татјана Пивац, ванредни професор, продекан за наставу, члан  
5. др Наташа Крејић, редовни професор, продекан за организацију и финансије, 

члан 
6. др Лана Зорић, редовни професор, продекан за докторске студије, акредитацију  

и обезбеђење квалитета, члан 
7. др Срђан Рончевић, редовни професор, продекан за науку, међународну сарадњу 

и развој, члан 
8. др Ивана Теодоровић, редовни професор,  члан 
9. др Игор Савић, редовни професор, члан 
10. др Стеван Савић, ванредни професор, члан 
11. др Слободан Гаџурић, редовни  професор, члан 
12. Филип Цветковић, председник Студентског парламента, члан 

 
Рад  Одбора за квалитет и самовредновање је јаван и сви подаци који се односе на 

Систем обезбеђења квалитета доступни су на интернет страници Факултета на ОВОМ 
ЛИНКУ, па одабрати одељак «Квалитет». 
 
 Факултет је, у складу са чланом 25. Закона о високом обраовању, обавезан да 
спроведе поступак самовредновања студијских програма, наставе и услова рада у 
интервалима од највише три године. Извештај о самовредновању Факултета доступан је на 
интернет страници Факултета на ОВОМ ЛИНКУ.  
 
 Послове везане за односе са јавношћу Факултета ради Шеф кабинета Декана 
Сашка Ракић (021/485 2700, mail:  pr@pmf.uns.ac.rs).  
 
 Послове међународне сарадње и размене студената ради  координатор послова 
међунаропдне сарадње Гордана Влаховић (021/485 2899  mail: gordanav@uns.ac.rs) 
 
 Факултет нема прописан поступак за добијање идентификационих обележја за 
праћење рада органа Факултета као ни изглед идентификационих обележја запослених на 
Факултету који могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла. 
 
 За приступ у зграде Факултета особама са инвалидитетом направљена је рампа са 
уличне стране зграде и то: за зграду Департамана за биологију и екологију, зграду 
Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Департмана за географију, 
туризма и хотелијерства и зграду Департмана за физику и департмана за математику и 
информатику. Главни улази на зградама Факултет имају двоја двокрилна врата, од којих се 
само једна користе при редовном функционисању Факултета. По потреби сва врата се 
стављају у функцију. Степенице у зградама поседују рукохвате стандардних димензија. 

https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/8Izvestaj-o-samovrednovanju-PMF-UNS-2018.pdf
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 Зграде Факултет поседују лифт за вертикалну комуникацију. Четири лифта су 
носивости до 450 кг, отвори на вратима су 75 цм, основа пода кабине је димензија 85 x 
125цм. Теретни лифт носивости 750кг, отвор врата је 75цм, основа пода кабине је 
димензија 195 x 106 цм. Лифтови повезују све етаже Факултета. 
 Хоризонталне комуникације у зградама Факултета имaју довољну ширину за 
несметану проходност по спратовима. На хоризонталним комуникацијама нема препрека 
које би стварале проблем при кретању особа са посебним инвалидитетом. На свим 
спратовима зграда Факултета сви студенти имају несметан приступ постојећим учиоицама 
и библиотекама  на департманима Факултета. 
 Студентска служба се налази у приземљу зграде департмана за хемију, биохемију и 
заштиту животне средине и департмана за географију, туризма и хотелијерства у 
приземљу, тако да је приступ особама са инвалидитетом могућ са главног улаза зграде. 
Студентска служба пружа студентима услуге кроз шалтере (висина шалтера је 90 цм).  
У зградама  Факултета не постоје тоалети прилагођен потребама особама са посебним 
потребама   
 Факултет нема корисничку сигнализацију за особе оштећеног вида и оштећеног 
слуха. Нико од запослених на Факултету није задужен за асистенцију особама са 
инвалидитетом (пошто обично имају своје пратиоце).  
 
 Допуштено је снимање зграде Факултета, активности студената као и сва снимања 
поводом организовања стручних, научних и међународних догађаја на Факултету. 
 
 Факултет нема одлуке којима се искључује или ограничава јавност рада Факултета. 
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5 НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
 Најчешће тражене информације од јавног значаја односе се на достављање копија 
докумената или инфорамције о поседовању докумената и то: 

- информације о пријемним испитима; 
- информације о језику средине на којем се организује пријемни испит; 
- достављање података и акта којим је одређена висина школарине и других 

трошкова студирања; 
- подаци који су везани за  рад Факултета и за запослене на Факултету 
- подаци о статусу студената на Факултету  
- подаци који су везани за спровођење поступка у складу са Законом о јавним 

набавкама 
 Информације су, до сад тражене, као званична захтев о приступу информацијама од 
јавног значаја. 
 
 Факултет нема инфо сервис или службу која пружа одговоре на питања грађана. 
 

6 ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА И ОПИС ПОСТУПАЊА 

 
 Факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне 
делатности односно у области виског образовања за сва три ниова студија и у складу са 
дозволом за рад. 
Надлежности органа управљања Факултета односно Савета Факултета су: 

1) доноси Статут на предлог стручног органа 
2) доноси Акт о организацији Факултета 
3) бира и разрешава декана, продекане и директоре департмана 
4) бира председника Савета и заменика председника Савета 
5) доноси финансијски план, на предлог стручног органа 
6) доноси план јавних набавки 
7) доноси годишњи план рада 
8) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог стручног органа 
9) усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог стручног органа 
10) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета 
11) даје сагласност на расподелу финансијских средстава 
12) доноси одлуку о висини школарине и осталих накнада, на предлог стручног 
органа 
13) подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње 
14) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената 
15) доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на 
предлог стручног органа 
16) доноси одлуку о оснивању привредног друштва или установе, у складу са 
законом 
17) одлучује по приговорима поднетим у поступку поништавања јавних исправа 
које издаје Факултет 
18) одлучује по жалби против првостепених одлука декана 
19) надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из 
члана 135 став 3 тачка 5) и 6) Закона 
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20) обавља и друге послове утврђене овим Статутом, Статутом Универзитета, 
другим општим актима Факултета и Универзитета и законом. 

 
Надлежност  декана Факултета су: 

1) руководи пословањем Факултета 
2) заступа Факултет према трећим лицима 
3) предлаже програм рада и развоја 
4) одговара за остваривање образовне и научне делатности 
5) сазива и председава седницама Већа Факултета 
6) стара се о извршавању одлука Савета и стручних органа Факултета 
7) подноси годишњи извештај о резултатима пословања 
8) покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање 
делатности Факултета 
9) одлучује о појединачним правима из радног односа, обавезама и 
одговорностима наставника, сарадника и других запослених на Факултету, у складу 
са законом 
10) доноси одлуку о попуњавању ненаставних радних места у Деканату 
Факултета и на департманима на предлог директора департмана 
11) потписује дипломе о завршеним студијама и додатак овим дипломама 
12) потписује дипломе и сертификате о завршеним посебним облицима стручног 
образовања и усавршавања 
13) спроводи и координира учешће Факултета у међународној научној и стручној 
сарадњи 
14) доноси акт о организацији и систематизацији послова на Факултету 
15) обавља и друге послове утврђене овим Статутом, Статутом Универзитета, 
другим општим актима Факултета и Универзитета и законом. 

 
Надлежности Колегијума Факултета су: 

Колегијум Факултета чине декан, продекани и директори департмана. 
У раду Колегијума учествују секретар Факултета, интерни ревизор, шеф кабинета декана, 

руководиоци и координатори стручних служби, а по потреби и студент продекан и председник Синдиката 
Факултета. 

Колегијум расправља и помаже декану у одлучивању о питањима текућег пословања. 
Колегијум Факултета сазива декан, према потреби. 

 
Надлажности Наставно-научног већа су: 

1) утврђује предлог Статута Факултета, 
2) доноси опште акте у складу са Законом, Статутом и општим актима 
Универзитета, 
3) утврђује предлог студијских програма, 
4) доноси акте којима се утврђују други облици стручног образовања и 
усавршавања, 
5) доноси програм научних истраживања на нивоу Факултета,  
6) даје мишљење Универзитету у поступку израде и одбране докторских 
дисертација, 
7) утврђује предлог одлуке о оснивању или укидању организационих јединица 
Факултета, 
8) утврђује предлог правилника о раду, 
9) предлаже представнике Факултета у стручним већима и другим органима 
Универзитета и бира представнике Факултета у Савету Универзитета, 
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10) бира чланове Савета Факултета из редова запослених, 
11) даје Универзитету предлог конкурса за упис студената, 
12) утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих 
студената, 
13) најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма 
научних истраживања, 
14) разматра и припрема предлоге по питањима о којима одлучује Савет 
Факултета, 
15) одлучује о питањима реализације наставе, 
16) утврђује предлог финансијског плана, 
17) утврђује предлог плана јавних набавки,  
18) утврђује предлог годишњег плана рада, 
19) утврђује предлог извештаја о пословању и годишњем обрачуну, 
20) обавља и друге послове утврђене овим Статутом и другим општим актима 
Факултета, Универзитета и Законом. 

 
Надлежности Изборног већа су: 

1) утврђује предлог кандидата за избор у наставна и научна звања, 
2) одлучује о избору у звање сарадника и истраживача, 
3) образује комисију за припрему извештаја за избор наставника, сарадника и 
истраживача, 
4) обавља и друге послове утврђене овим Статутом и општим актима Факултета 
и Универзитета. 

 
Надлежности Већа одсека су:  

Веће одсека разматра питања у вези са унапређењем рада департмана као и питања 
у вези са образовном, научноистраживачком и стручном делатношћу из научних области 
које покривају организационе јединице одсека. 

Веће одсека даје предлоге и мишљења Већу департмана и Изборном већу 
департмана у вези са унапређењем рада департмана из своје области и унапређењем рада 
одсека. 

 
 
Надлежности Студентског парламента Факултета су: 

1) доноси опште акте који регулишу рад Парламента, 
2) бира и разрешава председника и заменика председника Парламента, 
3) бира и разрешава студента продекана, 
4) бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, као и у органима 

других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом 
установе, 

5) даје Већу Факултета предлоге који се односе на подизање квалитета образовног 
процеса, организацију и начин извођења наставе, 

6) оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Парламента, 
7) доноси годишњи план и програм активности Парламента, 
8) организује и спроводи програм ваннаставних активности студената, 
9) остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу, 
10) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Парламента,  
11) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Парламента, 
12) учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу са општим актом који 
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доноси Веће факултета, 
13) обавља и друге послове предвиђене општим актима Парламента, овим Статутом и 

законом. 
 

 
Обавезе Овлашћења 

Вођење матичне евиденције студената, 
евиденције о издатим дипломама и 
додатку дипломе 

Декан Факултета 

Остваривање наставне и научне 
делатности 

Наставно-научно веће Факултета 

Усвајање План рада текућу школску 
годину студената и наставног особља 

На предлог Наставног научног већа 
Факултета, План рада усваја Савет  

Доношење општих аката (Статут, 
правилници) 

Савет Факултета и Наставно-научно веће 
Факултета 

Извештај о раду Факултета Декан Факултета 
Доношење Извештаја о финансијском 
пословању 

Савет Факулатата 

Доношење финансијског плана Савет Факултета 
Самовредновање и оцена квалитета 
студијских програма 

Наставно-научно веће  

Спровођење евалуације квалитета 
наставе и рада органа и стручних служби 
Факултета 

Декан Факултета и Наставно-научно веће 

Усвајање Политике запошљавања на 
високошколској установи 

Декан Факултета 

План развоја научноистраживачког рада Наставно-научно веће  Факултета 
План развоја научноистраживачког 
подмлатка 

Наставно-научно веће  Факултета 

Успостављање међународне сарадње са 
сродним институцијама 

Наставно-научно веће и декан Факултета 

Акредитација установе за обављање 
научноситраживачке делатности 

Декан Факултета, продекан за докторске 
студије, акредитацију и обезбеђење 
квалитета 

Акредитација установе за извођење 
наставе у  образовно-научном пољу 
природно-математичке науке 

Декан Факултета продекан за докторске 
студије, акредитацију и обезбеђење 
квалитета 

 

7 ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА: 
 

Обавезе Опис поступања 
Вођење матичне 
евиденције 
студената, 
евиденције о 
издатим 
дипломама и 
додатку дипломе 

Обавеза вођења матичне евиденције студената, евединције о издатим 
дипломама и додатку дипломе произилази из Закона о високом 
образвању. Обавезу Факултет уредно извршава и ажурира уписе у 
матичне евиденције. Ову евиденцију води Студентска служба 
Факултета за све студенте уписане на студијске програме за које 
Факултет има дозволу за рад. 
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Усвајање План рад 
а за текућу 
школску годину 
студената и 
наставног особља 

Ова обавеза произилази из Закона о високом обаразовању и Статута 
Факултета. Пре почетка сваке школске године Савет усваја календар 
рада којим дефинише број радних недеља по семестру, термине 
одржавања испитних рокова, студијске недеље, ненаставне недеље као 
и термине студенстке евалуације (ЛИНК). 
 

Доношење општих 
аката (Статут, 
правилници) 

У складу са Законом о високом образовању Факултет је  ускладио 
Статут и друге опште акте Факултета са одредбама Закона. 
Списак Правилника се налази на ОВОМ ЛИНКУ (одељци „Студије“, 
„Радни однос“, „Опште политике“, „Безбедност и здравље“).  
Такође, поступајаући по Закону о раду донет је општи акт усклађен са 
одредбама Закона. 
Урађена је Процена ризика радних места и Савет Факултет усвојио је 
Правилник о безбедности здравља на раду који се налази се налази на 
ОВОМ ЛИНКУ (одељак „Безбедност и здравље“) 

Извештај о раду 
Факултета 

Једном годишње Савету Факултета подноси се Извештај о раду. Ове 
Извештаје, у складу са Статутом Факултета, усваја Савет Факултета.  

Доношење 
Извештаја о 
финансијском 
пословању 

Ова обавеза произилази из Закона буџетском систему, Факултет као 
индиректни буџетски корисник доноси Извештај о финансијском 
пословању (завршни рачун) који пре слања надлажном Министарству, 
усваја Савет Факултета. 

Доношење 
финансијског 
плана и Плана 
Јавних набавки 

Савет Факултета доноси финасијски план који садржи план прихода и 
расхода Факултета, као и планиране изворе прихода. Обавеза 
доношења финансијског плана произилази из Закона о буџетском 
систему, Закона о високом образовању и Статута Факултета. 
Поступајући по Закону о јавним набавкама, Савет Факултета усваја 
План јавних набавки за текућу календарску годину. 

Самовредновање и 
оцена квалитета 
студијских 
програма 

Обавеза произилази из Закона о високом образовању. Факултет је 
обавезан да у циклусима од 3 године спроводи самовредновање и 
оцену квлаитета студијских програма. Факултет је припремио  
Извештај о самовредновању број: 0601-83/1 од 21.01.2019. године и 
поднео захтев за спољашњу поверу квалитета Комисији за 
акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете, науку и 
технолошког развоја. Извештај је доступан на ОВОМ ЛИНКУ. 

Спровођење 
евалуације 
квалитета наставе 
и рада органа и 
стручних служби 
Факултета 

У циљу континуиране контроле квалитета рада Факултета и 
квалитета студијских програма, спроводе се студентске евалуације. 
Обавеза проистиче из Закона о високом образовању, а чији су 
резултати доступни на ОВОМ ЛИНКУ. 

Усвајање Политике 
запошљавања на 
високошколској 
установи 

Усвајање Политике запошљавања на вискошколској установи је 
обавеза која проситиче из Закона о високом образовању. Факултет је 
донео општа и појединачна акта ради утврђивања политике 
запошљавања којима се дефинише систематизација и организација 
радних места и избор у звање и заснивање радног односа наствника и 
сарадника и избор у звање истраживача. Декан је донео Правилник о 
организацији и систематизацији послова  на Универзитету у Новом 
Саду, Природно-математичком факултету број: 0601-435/14 од 
26.04.2018. године са изменама и допунама. 

https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/kalendar-rada/
https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/dokumenti/
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/8Izvestaj-o-samovrednovanju-PMF-UNS-2018.pdf
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/04/Izvestaj-o-rezultatima-anketa-za-2020.pdf
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Програм развоја 
научноистраживач
ког рада 

Ради остваривања научноистраживачких активности и акредитације 
Факултета као научноистраживачке установе, Наставно–научно веће 
Факултета  усвојило  Програм развоја научноистраживачког рада у 
периоду од 2020 – 2024. број: 0601-848/1 од 15.11.2019. 

Програм развоја 
научноистраживач
ког подмлатка 

Ради остваривања научноистраживачких активности и акредитације 
Факултета као научноистраживачке установе, Настано –научно веће 
Факултета  је усвојило Програм развоја научноистраживачког 
подмлатка у периоду од 2020 – 2024. број: 0601-847/1 од 15.11.2019. 

Успостављање 
међународне 
сарадње са 
сродним 
институцијама 

У циљу повезивања Факултета са другим сродним институцијама у 
земљи, ради развоја наставне, научноистраживачке делатности и 
подизања квалитета рада запослених на Факултету, декан Факултета 
као орган пословођења спроводи мере ради остваривања ових 
активности. Активности из области међународне сарадње предвиђене 
су Статутом Факултета и детаљнији опис може се пронаћи на ОВОМ 
ЛИНКУ. 

Акредитација 
установе за 
обављање 
научноситраживач
ке делатности 

Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке 
делатности у области природно матемтичких наука, техничко-
технолошких и друштвених наука Одлуком Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја број: 660-01-00003/66  од 25.02.2020. 
године. 
Ова акредитација важи за период од четири година. Обавеза 
акредитације установе за обављање научноистраживачке делатности 
произилази из Закона о науци и истраживању и Правилника о 
вредновању научноистраживачког рада у поступку акредитације 
научноистраживачких организација. 

Акредитација 
установе за 
извођење наставе 
у образовно-
научном пољу за 
природно-
математичке науке 

Након доношења Закона о високом образовању, Факултета је након 
спроведног поступка акредитације установе и студијских програма 
добио дозволу за рада за извођење 48 студијских програма сва три 
нивоа студија у оквиру природно-математичког поља.  Пречишћен 
текст дозволе за рад издао је Покрајинкси секретаријат за образовање 
са изменом и допуном број: 114-022-398/2015-03 од 18.06.2015. године 
са изменама и допунама. 

 

8 ПРОПИСИ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ 
 

Факултет у свом раду примењује следеће прописе: 
 
1. Закон о високом образовању („Сл.гласник РС" број: 88/2017,  27/2018 – други закон 

и 73/2018) 
2. Стратегија образовања до 2020. године 
3. Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – други  закон и 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) 

4. Закон о рачуноводству у ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 
– други  закон, 63/2013 други закон, 108/2013, 192/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 31/2019, 72/2019) 

5. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 91/2019) 

https://www.pmf.uns.ac.rs/medjunarodna-saradnja/
https://www.pmf.uns.ac.rs/medjunarodna-saradnja/
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6. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за 
делатности које се финансирају из буџета ("Сл. гласник РС", број: 15/2002, 100/2004, 
26/2005, 38/2007, 110/2007) 

7. Правилник о листи стручних, академских и научних назива ("Сл. гласник РС", број: 
53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 и 34/2019, 6/2020 и 24/2020) 

8. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа ("Сл. 
гласник РС"  15/2019) 

9. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа и студијских програма (Сл. гласник РС, број: 13/2019) 

10. Закон о раду ("Сл. гласник РС" брoj: 24/2005, 61/2005,  54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017) 

11. Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава  („Сл. гласник РС“ бр 113/2013 и 
21/2014, 66/2016, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020) 

12. Правилник о стандардима и поступак за  акредитацију високошколских установа 
(Сл. гласник РС“ бр. 13/2019) 

13. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл. 
гласник РС“ бр.  13/2019) 

14. Првилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа („Сл. глсник РС“ бр. 13/2019) 

15. Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету („Сл. гласник РС“ 
бр. 101/2015, 102/2016 и 119/2017) 

16. Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 
студијских програма („Сл. гласник РС“ бр. 13/2019) 

17. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру 
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља („Сл. гласлник  РС“ бр. 
114/2017 и24/2020) 

18. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошклска 
установа („Сл. гласник РС“ бр. 21/2006) 

19. Закон о науци и истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 49/2019) донео Национални 
саветза научни и технолошки развој Кодекс понашања у научноистраживачком 
раду. 

20. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 
института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности 
(Сл. гласник РС“ бр. 69/2015) 

21. Уредба о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим 
научноистраживаччким организацијама (90/2019) 

22. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању  
научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“ бр. 24/2016) 

 
Прописи које је донео Универзитет у Новом Саду: 
 
1. Статут Универзитета у Новом Саду 
2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Новом Саду 
3. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у 

Новом Саду у другој високошколској установи односно код другог послодавца 
4. Правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника 
5. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 

Саду 
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6. Правила докторских студија  
7. Правилник о раду Универзитетског центра за праћење и усклађивање стандарда у 

високом образовању   
8. Правилник о поступку утврђивања постојања повреде Кодекса о академском 

интегритету 
9. Кодекс о академском интегритету Универзитета у Новом Саду 
10. Правилник о критеријумима и мерилима за реализацију годишње награде „др Зоран 

Ђинђић“ за младог научника и истраживача 
11. Правилник о изгледу и садржају холограмске заштитне налепнице садржане у 

дипломи коју издаје Универзитет у Новом Саду  
12. Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања  
13. Правилник о признавању страних високошколских исправа  
14. Правилник за рад са експерименталним животињама  
15. Правилник о мобилности студената и академском признавању периода мобилности  
16. Правила мастер академских студија из Омладинског рада у заједници реализују на 

Универзитету у Новом Саду  
17. Правилник о награђивању студената  
18. Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом 

Саду  
19. Правилник о раду Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију 
20. Правилник о раду стручних већа Сената Универзитета у Новом Саду  
21. Правилник о начину и процедурама реализације међународних пројеката којима 

руководи или чији је координатор Универзитет у Новом Саду  
22. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 

Саду за студијске програме струковних студија  
23. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету 

у Новом Саду   
24. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора 

емеритуса 
25. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду  
26. Правилник о додели почасног доктората 
27. Правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника  
28. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Новом Саду  
29. Правилник о наставној литератури 
30. Правилник о двоструким менторствима и двоструким докторатима 
31. Правилник о начину подршке студентима Универзитета у Новом Саду из осетљивих 

група 
 
Прописи које је донео Факултет:  
СТАТУТ Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет у Новом Саду број  
0601-408/6 од 15.02.2020.  године (пречишћен текст) 
АКТ О ОРГАНИЗАЦИЈИ  ПМФ број 0601-267/4  од 22.05.2020. године 
Правилник о ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 0601-489/4 од 03.11.2010. 
године са изменама и допунама 
Правилник о ОСНИВАЊУ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ПМФ број 0601-125/6 од 
13.03.2003. године 
Правилник о УПОТРЕБИ ПЕЧАТА  И ШТАМБИЉА НА ПМФ У НОВОМ САДУ  број 0601-574/1 од 
08.05.2017. године 
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Правилник о РАДУ НАСТАВНИХ РАДИОНИЦА број 0601-638/4 од 30.09.2016. 
Правилник о СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ПМФ број 0601-226/1 од 
6.2.2014. са изменама и допунама 
Правилник о РАДУ ОДБОРА ЗА КВАЛИТЕТ И САМОВРЕДНОВАЊЕ  број 0601-370/4 од 
26.09.2007. 
Правилник о САМОВРЕДНОВАЊУ СТУДИЈА, ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И УСЛОВА 
РАДА  на УНС, Природно-математичком факултету у Новом Саду број 0601-514/3 од 4.7.2014. 
Правилник о НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПМФ број  0601-67/3 од 23.01.2020.  године 
Правилник о РАДУ БИБЛИОТЕКА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПМФ број 0601-425/1 од 
23.10.2007. године  
Правилник о  ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА НА ПМФ У НОВОМ САДУ број 0601-920/2 ОД 
20.10.2017. године, (пречишћен текст) са изменама и допунама  
Правилник о СИСТЕМАТСКОМ ПРАЋЕЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ ОБИМА И КВАЛИТЕТА 
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  ПМФ број 0601-383/2 од 15.12.2016. 
Правилник о УЏБЕНИЦИМА НА ПМФ број 0601-427/1 од 23.10.2007. године  са изменама и 
допунама 
Правилник о ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПМФ У НС број  0601-380/2 од 21.04.2016. године са 
изменом и допуном  
Правилник о БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ број 0601-429/6 од 15.11.2007. године 
Правилник о БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ СТУДЕНАТА ПМФ број 0601-131/19 од 26.11.2008. 
године  
Правилник О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ И ПРОЦЕДУРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ 
ПРОЈЕКАТА НА ПМФ У Новом Саду број: 0601-231/4 од 18.03.2020. године  
Правилник о ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА на Универзитету у Новом Саду 
Природно-математичком факултету број 0601-435/16 од 30.04.2018. године, са изменама и 
допунама  
Правилник о АУТОРСКИМ  ХОНОРАРИМА број 0601-120/2 од 01.03.2016. године 
Правилник о КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ број 0601-243/4 од 06.04.2010. године 
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања број 0601-243/5 од 
13.08.2010. године, број 0601-441/4 од 28.12.2012. године 
Правилник о ЗАШТИТНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ГЕОГАФИЈУ, 
.број 0601-461/2 од 11.11.2004. године  
Правилник о СТИПЕНДИРАЊУ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОМОЋИ ДЕЦЕ ПРЕМИНУЛИХ РАДНИКА 
број 0601-263/5 од 13.05.2013. 
Правилник О РЕШАВАЊУ СТАБАМЕНИХ ПОТРЕБА број 0601-226/6 од 01.07.2008. године са 
изменама и допунама 
Правила облачења на Природно-математичком факултету у Новом Саду број 0601-358/1 од 
11.08.2011. године 
Правилник О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА  број 0601-276/3 од 23.05.2011. године 
Правилник О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ број 0601-278/1 од 20.03.2012. 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ  ИЗВОЂЕЊА КОРЕКТИВНИХ И ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У 
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА број 0601-298/4 од 03.04.2012. године 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, број 0601-398/4 
од 03.04.2013. 
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРАЋЕЊУ  РАСПОРЕДА ЧАСОВА  НА ПМФ број 0601-339/1 од 
11.07.2011. године 
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Правилник о СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА НА ПМФ У Новом Сду број: 
0601-208/2 од 21.03.2019. године са изменом и допуном  
ПРАВИЛНИК О  НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, РЕКЛАМУ  И 
ПРОПАГАНДУ број 0601-936/3 од 29.11.2013. године 
ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО 
МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ број 0601-577/4 од 18.11.2020. године, (са 
изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА број 0601-935/4 од  29.11.2013. године, (са 
изменом и допуном) 
ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНЦИЈИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ 
САДУ ПМФ У НОВОМ САДУ број 0601-934/3 од 29.11.2013. године 
ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊА УСЛУГА  
број 0601-404/5 од 07.05.2014. године, (са изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗАПОСЛЕНИМА НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ број 0603-446/4 
од 13.06.2014. 
ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ број 0604-658/3 од 25.09.2014. 
године 
ПРАВИЛНИКА О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ 
МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У 
НОВОМ САДУ број 0604-657/3 од 25.09.2014. године 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ. 
број 0601-678/2  од 13.11.2020.. године. 
ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА број 0601-434/1 од 12.05.2016.  године 
ПРАВИЛНИК О ПОПИСУ СРЕДСТАВА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА број 0601-791/3 од 08.12.2014. 
године (са изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О ДОДАТНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА НА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
број 0601-454/4 од 26.05.2016. године са изменоми допуном  
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПРОНАЛАСКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА НА ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ број 0601-
383/3 од 14.04.2015. години 
ПРАВИЛНИК О НАБАВЦИ И КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ НА ПМФ УНС број 0601-619/5 од 
22.10.2015. године 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА НА ПМФ-у УНС-а број 0601-694/3 од 
05.11.2015. године 
ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ 
ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ број 0601-530/2 од 24.04.2018. године, са изменама и допунама 
ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ ЧИТАВОГ ЖИВОТА број 0601-640/3 од 07.10.2016. 
ПРАВИЛНИК О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 
ФАКУЛТЕТА број 0601-501/5 од 01.07.2019. године (са изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ 
ФАКУЛЕТУ НОВИ САД број 0601-836/4 од 22.12.2016. године (са изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ 
ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ број 0601-419/1 од 24.05.2019. 
године  
ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У 
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НОВОМ САДУ број 0601-380/5 од 16.12.2016. године (са изменама и допунама) 
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 
„НАЈБОЉИ МЛАДИ НАУЧНИК ПМФ-а“ број 0601-340/2 ОД 31.03.2016. године 
ПРАВИЛА СТУДИРАЊА ЗА СТУДЕНТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ број 0601-588а/2 од 24.08.2016. године са 
изменама и допунама 
КОДЕК О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ број 0601-351/5 од 12.12.2019. године 
ПРАВИЛНИК О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 
ФАКУЛТЕТА (пречишћен текст) број:  0601-501/19 од 31.03.2020. године 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ СА ДОНАЦИЈАМА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 
У НОВОМ САДУ, број: 0601-756/4 од 23.12.2019. године 
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА ПРИРОДНО-
МАТЕМТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ број: 0601-888/3 од 23.12.2019. године 
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ број: 0601-526/4 од  20.10.2020. године 
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9 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 
1. Oсновнe академскe студијe 

1.1 Дипломирани биолог (240 ЕСПБ) 
 1.2 Дипломирани еколог (240 ЕСПБ) 
 1.3 Физика (240 ЕСПБ) 
 1.4 Географија (240 ЕСПБ) 
 1.5. Геоинформатика (240 ЕСПБ) 
 1.6. Професор географије (240 ЕСПБ) 
 1.7 Туризам (240 ЕСПБ на) 
 1.8 Хемија (240 ЕСПБ) 
 1.9 Хемија – контрола квалитета и управљање животном средином (240 ЕСПБ) 
 1.10 Биохемија (240 ЕСПБ) 
 1.11 Заштита животне средине (240 ЕСПБ) 

1.12 Математика (180 ЕСПБ) 
1.13 Рачунарске науке (180 ЕСПБ) 

 1.14 Информационе технологије (240 ЕСПБ) 
 1.15 Примењена математика (180 ЕСПБ) 
 
 2. Mастер академских студије  
 2.1 Мастер биолог (60 ЕСПБ) 
 2.2 Мастер еколог (60 ЕСПБ) 

2.3 Репродуктивна биологија, заједнички програм са Медицинским факултетом у  
       Новом Саду на енглеском и српском језику  (90 ЕСПБ) 
2.4 Физика (60 ЕСПБ) 

 2.5 Професор географије (60 ЕСПБ ) 
 2.6 Географија  (60 ЕСПБ ) 
 2.7 Туризам (60 ЕСПБ) 
 2.8 Хемија (60 ЕСПБ) 
 2.9 Биохемија (60 ЕСПБ) 
 2.10 Заштита животне средине 

2.11 Математика (120 ЕСПБ) 
2.12 Примењена математика (120 ЕСПБ) 
2.13 Рачунарске науке (120 ЕСПБ) 
2.14 Информационе технологије (120 ЕСПБ) 

 2.15 Мастер академске студије МАС – APPLIED MATHEMATICS:DATA SCIENCE/ 
Примењена математика – наука о подацима за извођење на српском и енглеском језику 
(120 ЕСПБ) 
 
3. Интегрисане основне и мастер академске студије 

3.1 двопредметна настава прироних наука, математике и рачунарства (300 ЕСПБ) 
 3.2 интегрисане академске студије – Мастер професор биологије (300 ЕСПБ)  

 3.3 мастер професор фиозике (300 ЕСПБ) 
 3.4 мастер професор математике (300 ЕСПБ) 
 3.5 интегрисане академске студије – настава хемије (300 ЕСПБ) 
 
4. Oсновне стуковне студије 

4.1 Оптометрија (180 ЕСПБ) 
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5. Докторске академске студије 

5.1 Доктор наука – биолошке науке (180 ЕСПБ) 
5.2 Доктор наука – еколошке науке (180 ЕСПБ) 
5.3 Физика (180 ЕСПБ) 
5.4 Доктор наука – гео науке (180 ЕСПБ) 
5.5 Доктор наука – гео науке Туризам (180 ЕСПБ) 
5.6 Хемија (60 ЕСПБ) 
5.7 Биохемија 
5.8 Заштита животне средине (180 ЕСПБ) 
5.9 Математика (180 ЕСПБ) 
5.10 Информатика (180 ЕСПБ) 
5.11 Методика наставе природних наука, биологије, физике, хемије, географије, 

математике и информатике 
 5.12 Докторска школа математике за извођење на српском и енглеском језику (180 
ЕСПБ) заједнички студијски програм Природно-математичким факултетом у Нишу, 
Природно-математичким факултетом у Крагујевцу и Државним универзитетом у Новом 
Пазару. 
 
6. Услуге сталног или повременог стручног усавршавања 
7. Услуге одржавања семинара 
8. Услуге одржавања курсева 
9. Услуге истраживања и развоја  у биотехнологији 
10. Услуге истраживања и развоја у осталим природним и  техничко-технолошким 
наукама 
11. Услуге гајења биљака 
12. Помоћне делатности у гајењу животиња 
13. Услуге израде научних и истраживачких пројеката 
14. Услуге акредитованих лабораторија 
15. Услуге организовања Научни скупови 
16. Услуге библиотеке 
17. Услуге издавачке делатности 
18. Услуге организовања припремне наставе за упис на студијске програме свих 
зинтересованих лица 
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10 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

1. Обајвљивање конкурса (утврђивање предлога квота, припрема текста конкрса и 
објављивањ) 

2. Организовање пријемног испута 
3. Израда радног календара 
4. Израда распореда наставе 
5. Израда распореда испита по студијским групама и нивоима студија (термини и 

рокови) 
6. Извођење наставе(предавања, вежбе, конксултациј) 
7. Стручна пракса 
8. Организација испита (усменог, писменог) 
9. Електронска пријава испита и овера семестра 
10. Студентски веб сервис 
11. Израда и одбрана завршних радова 
12. Израда и одбрана магистарских теза 
13. Израда и одбрана докторских дисертација 
14. Пружање административних услуга корисницима 

14.1. овера семестра 
14.2. Издавање уверења о статусу студента 
14.3. Издавање уверења о положеним испитима 
14.4. Издавање уверења о дипломирању 
14.5. Издавање индекса, дупликата индекса 
14.6. Издавање диплома, додатака диплома и дупликата 
14.7. Пружање административних услуге у вези са конкурсом за студентским 
смештајем и студентским кредитима и стипендијама 

15. Пружање услуга истраживања 
15.1. Планирање истраживања 
15.2. Израда пројеката 

16. Организовање стручног усавршавања 
16.1. Планирање семинара, курсева и тренинга 
16.2. Извођење семинара, курсева и тренинга 
16.3. Издавање сертификата о стручном усавршавању 

17. Пружање посебих интелектуалних услуга 
17.1. Услуге рецензије 

18. Пружање услуге библиотеке 
18.1. Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотекама департмана  
и ван ње 
18.2. Коришћење библиотечког простора-учионице 
18.3. Коришћење електронксог каталога библиотеке за претраживања каталога 
(ЛИНК) 
18.4. Коришћење КОБСОН сервиса и услуга приступа електронским базама часописа 
18.5. Библиотечка размена књига 
18.6. Издавање чланских карата 

19. Издавачка делатност 
20. Пружања услуга акредитованих лабораторија 

 

https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/biblioteke/
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 Ближе информације односно информатор о упису кандидата на студијске програме 
које реализује Факултета, налазе се на интернет страници Факултета 
http://www.pmf.uns.ac.rs/studije 
 Радни календар, распоред часова и распоред термина испита и консултација 
доступни су на интернет страницама појединих департмана http://www.dmi.uns.ac.rs/, 
http://www.dbe.uns.ac.rs/, http://www.dh.uns.ac.rs/, http://www.df.uns.ac.rs/ и 
http://www.dgt.uns.ac.rs/ 
Детаљни подаци о мастер академским, сепцијалистичким  и докторским студијама за које је 
Факултет акредитован могу се преузети са ОВОГ ЛИНКА. 
 Детаљније информације о пружању услуге библиотека могу се пронаћи на интерент 
страницама департмана Факултета https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/biblioteke/ 
Подаци о научноистраживачкој делатности, међународној сарадњи и издавачкој 
делатности, са детаљнијим образложењима могу се пронаћи на интернет страници 
Факултета http://www.pmf.uns.ac.rs/istrazivanja и https://www.pmf.uns.ac.rs/medjunarodna-
saradnja/ 
 

11 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
Природно-математички  факултет у Новом Саду је у школској 2019/20. години уписао у 
прву годину студија следећи број студената: 
 
 Основне академске студије  622 
 Мастер академске студије  364 
 Докторске  академске студије    50 
 
 Тренутно на установи студира студената  5233 
 
 У 2018. години научни степен доктора наука стекла су 45 кандидата и звање мастер 
стекло је 250 кандидата. 
 
 На Природно-математичком факултету је од оснивања дипломирало укупно 15314 
студената а од тога у 2019. години 462 студент. 
 
 На Природно-математичком факултету је од оснивања академски назив мастер 
стекло  укупно 3581 студената а од тога у 2019. години 250 студената. 
 

http://www.pmf.uns.ac.rs/studije
http://www.dmi.uns.ac.rs/
http://www.dbe.uns.ac.rs/
http://www.dh.uns.ac.rs/
http://www.df.uns.ac.rs/
http://www.dgt.uns.ac.rs/
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studijski-programi/
https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/biblioteke/
http://www.pmf.uns.ac.rs/istrazivanja
https://www.pmf.uns.ac.rs/medjunarodna-saradnja/
https://www.pmf.uns.ac.rs/medjunarodna-saradnja/
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12 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
 
 Природно-математички факултет у Новом Саду стиче средстава за рад из следећих 
извора финансирања: 

1. средства која обезбеђује оснивач; 
2. школарине; 
3. средства за финансирање научноистраживачког рада од оснивача; 
4. накнаде за комерицијалне и друге услуге; 
5. донације, поклони и завештања; 
6. други извори у складу са Законом. 

 
 

Извешатај о финансијком пословању за 2019. (Прилог 1) 
 

Финансијски план  за 2021. годину (Прилог 2) 
 

13 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
Прилог 3: 
 План јавних набавки за 2021.  годину. 
 
 

14 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 
Природно-математички факултет у Новом Саду не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства 
за израду и објављивање информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ 
број: 68/10). 
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15 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА 

 
Коефицијент сложености рада за запослене на Факултету утврђени су Уредбом о 
нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за делатности које се 
финансирају из буџета и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 
у јавним службама и Правилником о раду Универзитета у Новом Саду, Природно-
математичом факултету број 0601-837/4 од 22.12.2016. године. 
Коефицијенти сложености рада за финансирање плата наставника и сарадника факултета и 
универзитета су: 
 

Захтеви стручности - послови Коефицијент 
Плата 

запосленог 
- редовни професор, самостални уметнички сарадник и 
научни саветник са докторатом  

30,19 144.368,11 

- ванредни професор, виши научни сарадник,  
виши уметнички сарадник са докторатом   

28,01 133.943,39 

- самостални стручни сарадник на академији 
или факултету уметности са докторатом.  

27,46 - 

- доцент, научни сарадник, уметнички сарадник,  
библиотекар саветник, генерални секретар  
универзитета са докторатом.  

25,65 122.657,90 

- виши стручни сарадник на академији или 
факултету уметности са докторатом  

22,62 - 

- асистент доктор наука  21,75 104.008,16 
- виши предавач или виши лектор на факултету  20,96 100.230,39 
- асистент магистар, истраживач - сарадник,  
асистент - уметнички сарадник, предавач.  

20,17 96.452,63 

- стручни сарадник на академији или факултету 
уметности.  

19,78 - 

- асистент – приправник  18,58 88.849,17 
- стручни сарадник  17,91 85.645,34 
 
Коефицијенти сложености рада за финансирање плата запослених у универзитетском 
образовању су: 
 

Захтеви стручности - послови Коефицијент 
Плата 

запосленог 
- Стручни сарадник, правник, економиста, 
библиотекар, истраживач, лектор, преводилац, 
секретар факултета,  
шеф кабинета ректора (VII степен стручне спреме)  

17,32 82.823,98 

- Виши технички сарадник, виши стручни сарадник 
и самостални виши књижничар (VI степен стручне 
спреме).  

13,73 65.656,64 
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- Контиста, билансиста, финансијски послови, 
административно-технички послови, програмер, 
 референт за опште послове и статистичар 
 (VI степен стручне спреме).  

13,73 65.656,64 

- ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, 
инсталација, уређаја и возног парка, домар 
(V степен стручне спреме).  

9,16 43.802,98 

- Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)  11,15 - 
- Финансијско-рачуноводствени послови, контиста, 
билансиста, административно-технички секретар, 
лаборант - техничар, технички секретар, дактилограф, 
књижничар, послови уношења податка на рачунару, 
возач путничког возила, архивски помоћник и 
књиговезац (IV степен стручне спреме).  

8,62 41.220,70 

- Ложач, послови КВ радника, послови уношења 
података на рачунару, послови одржавања 
инсталација, возач, помоћник обдуцент, домар, економ,  
набављач (III степен стручне спреме)  

7,82 37.395,11 

- Портир, чувар, курир, домар, магационер, 
телефониста (III степен стручне спреме)  

7,82 37.395,11 

- Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња 
(II степен стручне спреме)  

6,83 32.660,96 

- Манипулативни радник (II степен стручне спреме).  6,83 32.660,95 
- Спремачица (I степен стручне спреме)  6,30 30.130,07 
- Физички радник 5,99 - 
 
На основу одредаба Уредбе о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и 
Факултета за делатности које се финансирају из буџета, коефицијенти запослених који 
врше одговарајуће функције увећавају се, на следећи начин: 
 

Функција Постотак Коефицијент Додатак 
Декан Факултета 30% 30,19 43.310,44 
Продекан Факултета 20% 30,19 

28,01 
28.873,62 
26.788,67 

Директор департмана 20% 30,19 
28,01 

28.873,62 
26.788,67 

Шеф катедре 10% 30,19 
28,01 
25,65 

14.436,82 
13.394,35 
12.265,79 

Секретар установе 10% 17,32 8.276,95 
Шеф  рачуноводства 10% 17,32 8.276,95 
Шеф одсека, групе или службе 5% 17,32 4.141,19 
 
 

16 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 
 Природно-математички факултет у свом раду користи три зграде и то : Зграду 
департмана за биологију и екологију на адреси Трг Доситеја Обрадовића 2, зграду 
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департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средини на адреси Трг Доситеја 
Обрадовића 3 и зграду департмана за физику и департмана за матматику и информатику 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрдовића 4. 
 
Прилог извод из катастра непокретности. (Прилог 4) 
 
Збирни преглед покретних ствари по врстама на дан 31. 12. 2018. године. (прилог 5). 
 
 

17 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 
 Подаци и информације до којих се у Служби за опште и правне послове, Служби за 
студентска питања, Служби за финансијско рачуноводствене послове и Служби за 
међународну сарадњу, и до којих друга запослена лица дођу у поседу приликом обраде 
предмета, у електронском облику у рачунарима, одговарајућим медијумима (дискете, ЦД и 
сл.) на начин и у роковима прописаним Правилником о канцеларијском пословању 
Природно-математичког  факултета. 
Документација, односно носачи информација чувају се уз примену одговарајућих мера 
заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима који регулишу 
ову област. 
 

18 ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ 
 
Факултет  у свом поседу располаже информацијама које су настале у раду или у вези са 
радома Факултета, а у оквиру регистроване делатности: 
 

1. Матичне књиге уписаних студената 
2. Матичне књиге дипломираних студената 
3. Матичне књиге издатих диплома и додатака диплома 
4. Записници о полагању испита 
5. Подаци о пријављеним и одбрањеним магистарским тезама и докторским 

дисертацијама 
6. Пријаве кандидата на конкурс за упис студената  
7. Ранг листе студената 
8. Подаци о спроведним конкурсима за избор у звање 
9. Подаци о спороведеним поступцима јавних набавки 
10. Подаци о научноистраживачким пројектима 
11. Докуменатција о издавачкој делатности 
12. Документација о организованим научним и стручним скуповима на Факултету 
13. Евиденција запослених 
14. Записници са седница стручних органа и органа управљања 
15. Подаци о евалуацији и контроли квалитета 
16. Општа акта Факултета 
17. Разне молбе запослених и студената 
18. Подаци који се односе на финасије у складу са прописима које регулишу ову област 
19. и други подаци који произилазе из рада Факултета. 
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19 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 
 Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са 
радом, Факултет ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који 
садржи тражену информацију или му издати копију документа, у складу са Закономо 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 
120/04,54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, према овом Закону, према Закону о заштити 
података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08) и Закону о тајности података 
(„Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење или ограничење 
слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб 
презентацији Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу 
омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о 
информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“. Такође, приступ 
информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима текућих рачуна 
запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган власти неће 
тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако 
би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се 
тражена  информација лично односи“. 
 Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би 
саопштења или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по 
интерес и углед Факултета. 
 У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће 
образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама. 
 

20 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

22.1. Подношење захтева 
 Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) 
Факултета, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15  Закона 
о слободном приступу информација од јавног значаја. 
Захтев се подноси у писаној форми  путем поште или предајом захтева у Служби за опште 
послове Факултета сваког радног дана од 7 до 15 часова. 
Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева  
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као 
да је поднет писмено. 
 Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације 
(име, презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис 
информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и 
друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 
 Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 
лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, 
односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке 
у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а 
недостатци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет ће донети закључак о 
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одбацивању  захтева као неуредног. У прилогу је дат образац за подношење захтева. 
Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.  
 
20.2.Одлучивање по захтеву 
 У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног  
значаја, Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
захтева тражиоца обавести: 
- о поседовању информације 
- стави му на увид документ који садржи информацију 
- изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном 
напуштања писарнице Факултета 
 Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је 
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту 
здравља становништва и животне средине, Факултет ће поступити по захтеву најкасније у 
року од 48 сати од пријема захтева. 
 Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 
пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, 
обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана 
пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног 
значаја. Факултет ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид 
документ који садржи тражену инфомацију, односно издати му копију тог документа, 
саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на 
увид, износ нужних трошкова израде копије документа. 
 Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 
просторијама Факултета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у 
документ изврши у друго време од времена које му је одредио Факултет. Лицу које није у 
стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, 
омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће издати 
посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. 
 Ако Факултет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању  
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, 
односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 
дана од пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено 
образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити 
против таквог решења. 
 Када Факултет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће  
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по 
његовом знању, документ налази. 
 Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за 
информације од јавног значаја, и то у складу са чланом 22 Закона о слободном приступу 
информацијима од јавног значаја. 
 Накнада трошкова се, у складу са чланом 17  Закона за увид у документ који садржи  
тражену инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену 
информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те 
копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања. 
 Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду 
копије и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја 
утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије 
документа на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 
8/06). 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
НОВИ САД 
Трг Доситеја Обрадовића 3 
 
 

ЗА Х Т Е В 
за приступ информацији  од јавног значаја 

 
 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07,104/09 и 36/10), од Факултета захтевам*: 
 
□обавештење да ли поседује тражену информацију; 
□увид у документ који садржи тражену информацију; 
□копију документа који садржи тражену информацију; 
 
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
□  поштом 
□  електронском поштом 
□  факсом 
□  на други начин:*** 
______________________________________ 
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
У___________________     Тражилац информације 
        _______________________ 
Дана, _______________      (име и презиме) 
 
        ________________________ 
          (адреса) 
 
        ________________________ 
         (контакт) 
 
        ________________________ 

(потпис) 
 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
** У кућици означити начин достављања копије докумената. 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 
захтевате 


