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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ
1.1. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу
сачињен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (Службени гласник Републике Србије број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (Службени
гласник Републике Србије 68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је први пут објављен у марту 2014. године.
У складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду
државног органа (Службени гласник Републике Србије 68/10) за тачност и потпуност
података у информатору, правилну израду и објављивање Информатора и његово редовно
ажурирање, одговоран је декан Факултета проф. др Петар Митковић.
Информатор се може преузети у електронском облику са сајта Факултета на адреси
www.gaf.ni.ac.rs
По захтеву заинтересованог лица електронска копија Информатора може бити
снимљена на медиј.

1.2. ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ
Грађевинско-архитектонски
факултет Универзитета у Нишу је образовно-научна
високошколска установа, у саставу Универзитета у Нишу.
Образовна делатност на Факултету остварује се кроз студије као и кроз посебне облике
студија за иновацију знања и стално стручно образовање и усавршавање. Факултет
остварује делатност високог образовања кроз академске студијске програме на основним,
мастер и докторским студијама. На Факултету се остварује и научноистраживачки рад на
пољу техничко технолошких наука kao и издавачка делатност.
Оснивач Факултета је Република Србија. Факултет има статус правног лица.
Факултет је акредитован као високошколска и научна установа и поседује дозволу
за рад бр: 612-00-00323/2010-04 од 29.06..2010. године издату од старане Министарства
просвете Републике Србије.
Назив: Универзитет у Нишу,Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
Седиште: Ул. Александра Медведева бр.14, 18 000 Ниш.
Матични број 07174721
Порески идентификациони број: 100666542
E-mail: gaf@gaf.ni.ac.rs
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор: декан
Факултета проф. Др Петар Митковић.
Датум првог објављивања Информатора: 25.03.2014.. године
Датум последње измене и допуне:
Web адреса:www.gaf.ni.ac.rs
Напомена: Увид у Информатор може се извршити у просторији Факултета, у
Служби за опште послове.
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Делатности и задаци Факултета остварују се у оквиру одређених организационих јединица
и то:
1. Наставно-научна јединица Факултета,
2. Институт за грађевинарство и архитектуру,
3. Иновациони центар
4. Секретаријат Факултета.
Наставно-научну јединицу чине сви наставници и сарадници са пуним и непуним радним
временом .
Наставно-научну јединицу чине: катедре и наставно-научне лабораторије.
Институт за грађевинарство и архитектуру (у даљем тексту: Институт), је организациона
јединица Факултета у оквиру које наставници, сарадници, стручни радници Факултета и
студенти имају право и дужност да развијају научноистраживачка и стручна знања, раде
на реализацији основних, примењених и развојних научних истраживања, сарађују са
установама, предузећима, институтима, и другим научноистраживачким организацијама и
врше услуге трећим лицима.
Институт нема својство правног лица и укупно пословање обавља преко Факултета.
Институт систематски прати и оцењује обим и квалитет стручног рада наставника
и сарадника. У оквиру Института континуирано се прати стручни рад чланова, а једном
годишње врши анализа рада и евентуално дају предлози за побољшање обима и квалитета
стручног рада.
Рад Института организује и њиме руководи директор Института,
који је по правилу и продекан за научноистраживачки и стручни рад.
Директора Института именује и разрешава декан Факултета, из реда наставника
Факултета, на период од три године.
Делокруг рада и организација Института, као унутрашње организационе јединице у
оквиру Факултета, утврђује се Правилником о раду Института за грађевинарство и
архитектуру, који доноси Веће Факултета.
Иновациони центар је организациона јединица Факултета у којој се на оригиналан
и системски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени
технолошки процеси рада стварања иновација, односно нових производа, технологија,
процеса и услуга, или значајне измене постојећих, у складу са потребама тржишта.
Секретаријат
Факултета
обавља:
управно-правне,
материјално-финансијске,
административне и помоћно-техничке послове.
Секретаријат сачињавају сви радници Факултета који немају изборна звања утврђена
Законом.
Послови Секретаријата се групишу у радна места, а радна места у Службе.
Секретаријат чине :
Служба за опште послове,
Служба за студентска питања и наставу,
Служба рачуноводства,
Служба за информатичку подршку.
Организација и систематизација послова и задатака и рад радника Секретаријата ближе су
уређени Правилником о организацији и систематизацији радних места.
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2.2 ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Факултет има:
1) Орган управљања;
2) Орган пословођења;
3) Стручне органе;
4) Студентски парламент

2.2.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Факултетом је Савет факултета (у даљет тексту: Савет).

Савет Факултета:
1. доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа;
2.
бира и разрешава дужности декана Факултета;
3.
доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа
4.
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног већа
5.
усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног
већа;
6.
даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
7.
даје сагласност на расподелу финанијских средстава;
8.
доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа
9.
подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
10.
доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;
11.
врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
12.
доноси општа акта у складу са Законом;
13.
бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
14.
одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање сарадника,
15.
доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог
Наставно- научног већа Факултета,
16.
доноси одлуку о образовању комисија и бира чланове комисија,
17. једном годишње доставља извештај о организацији и управљању Факултетом
Комисији за обезбеђење квалитета и
18.
усваја стратегију обезбеђивања квалитета на предлог органа пословођења
19.
доноси Одлуку о усвајању Извештаја о попису
20.
обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.

Сaвeт имa седамнаест члaнова.
Сaвeт фaкултeтa чинe:
- једанаест прeдстaвникa Фaкултeтa, и тo девет прeдстaвникa кoјe бирa Нaстaвнo-научно
вeћe из реда наставног особља и два прeдстaвникa ненаставног особља кoји сe бирaју нa
зaјeдничкoм сaстaнку нeнaстaвног особља;
- три прeдстaвникa студената које бира Студeнтски пaрлaмeнт Фaкултeтa.
- три прeдстaвникa оснивача које именује Влада Републике Србије.
У раду савета учествује и секретар Факултета без права одлучивања.
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Нaстaвнo-научно вeћe, односно ненаставно особље бирa и разрешава своје прeдстaвникe
у Сaвeт тајним гласањем.
Студентски парламент бира и разрешава представнике у Савет на начин утврђен општим
актом тог органа.
Члaн Сaвeтa кoгa јe изaбрало Наставно-научно веће односно ненаставно особље, мoжe
бити oпoзвaн aкo нeoпрaвдaнo нe врши свoју дужнoст.
Прeдлoг зa oпoзив мoжe учинити Сaвeт фaкултeтa или нaјмaњe 1/3 члaнoвa Наставнонаучног већа односно ненаставног особља.
Опозив представника оснивача и студената врше органи који су их изабрали у складу са
својим општим актима.
Иницијативу за опозив представника из става 3. овог члана може покренути и Савет.
O прeдлoгу зa oпoзив односно иницијативи за опозив oдлучујe тaјним глaсaњeм Нaстaвнoнаучно вeћe односно ненаставно особље, пo прaвилимa прeдвиђeним зa избoр члaнoвa
Сaвeтa.
Мaндaт члaнoвa Сaвeтa трaјe три гoдинe.
Сaвeт бирa прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa тaјним глaсaњeм.
Председник Савета се бира из реда представника Факултета.
Прeдсeдник сaзивa сeдницe Сaвeтa и рукoвoди њихoвим рaдoм.
У случaју спрeчeнoсти или oдсутнoсти, прeдсeдникa зaмeњујe зaмeник.
Сaвeт фaкултeтa мoжe oбрaзoвaти стaлнe и пoврeмeнe кoмисијe и другa рaднa тeлa рaди
прoучaвaњa oдрeђeних питaњa из дeлaтнoсти Фaкултeтa, или рaди oдлучивaњa у ствaримa
из свoјe нaдлeжнoсти кaд пoступa кao другoстeпeни oргaн.
Сaстaв и нaдлeжнoст кoмисијa и других рaдних тeлa, у склaду сa зaкoнoм, урeђују сe
Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa фaкултeтa.

Пoслoвникoм o рaду Сaвeтa урeђују сe: сaзивaњe сeдницa, нaчин рaдa, дoнoшeњe oдлукa,
и друга питања рада Савета.

2.2.2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

Дeкaн факултета
Дeкaн је орган пословођења факултета.
Дeкaн имa прaвa и дужнoсти дирeктoрa установе или привредног друштва, aкo зaкoнoм
нијe другaчијe oдрeђeнo.
Дeкaн зa свoј рaд oдгoвaрa Сaвeту.
Пoјeдинa oвлaшћeњa и пoслoвe из свoг дeлoкругa, дeкaн мoжe рeшeњeм прeнeти нa друга
лица запослена на факултету.
Дeкaн нaјмaњe јeднoм гoдишњe пoднoси Савету извештај o свoм рaду и пoслoвaњу
Фaкултeтa.
Дeкaн рaди у скaду сa зaкoнoм и oдлукaмa Сaвeтa, a нa oснoву и у скaду сa oпштим aктимa
фaкултeтa.
Дeкaн јe oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa и испуњaвaњe зaкoнoм прoписaних oбaвeзa
фaкултeтa.
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Факултет има четири продекана:
-за наставу и студентска питања за студијске програме из области Грађевинарства,
-за наставу и студентска питања за студијске програме из области Архитектуре,
-за научно-истраживачки и стручни рад, који је по правилу и директор Института,
-за финансијско-материјална питања.
Продекани обављају послове које им повери из своје надлежности декан Факултета.
Декан и продекани Факултета по правилу не могу обављати и дужност шефа катедре.
Факултет има и студента-продекана.
Продекане Факултета именује декан Факултета, на период од три године, из реда
наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Продекани Факултета ступају на дужност на основу одлуке о именовању.

Студента-продекана бира и разрешава Савет Факултета на предлог Студентског
парламента.
Студент-продекан бира се на период од једне године.
Студент-продекан бира се из реда студената који нису обновили више од једне године
студија.
Поступак предлагања кандидата за студента-продекана уређује Студентски парламент
својим статутом.

2.2.3.Колегијум Факултета

Колегијум помаже декану у организацији рада, припреми општих аката, припреми
и спровођењу одлука Савета, Већа и других органа Факултета.
Колегијум Факултета чине: декан, продекани, руководиоци студијских програма,
шефови катедри и секретар Факултета.
Колегијумом руководи декан Факултета.
Ставови и закључци колегијума имају консултативни и саветодавни карактер.

2.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Стручни органи Факултета су:
Наставно- научно веће,
Изборно веће,
Веће студијског програма,
Катедра

2.3.1 Наставно-научно веће

Наставно- научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће факултета) чине сви наставници и
асистенти који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.
Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
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утврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно- научног већа учествују и представници
студената, и то до 20% чланова Већа, а у телима Већа 20%.
Декан председава радом Наставно-научног већа, а у његовом одсуству замењује га
продекан кога он одреди.
Веће Факултета:
утврђује предлог Статута Факултета,
предлаже Савету Финансијски план Факултета,
предлаже Савету Извештај о пословању и Годишњи обрачун Факултета,
предлаже Савету план коришћења средстава за инвестиције Факултета,
доноси Предлог Одлуке о висини школарине,
предлаже Савету кандидате за декана Факултета,
доноси наставни програм академских и струковних студија,
доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања,
утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената,
најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних
истраживања,
одлучује о организовању докторских студија и облицима сталног стручног образовања и
усавршавања на страном језику,
одобрава тему за магистарску тезу,
одобрава тему за докторску дисертацију,
доноси одлуке о оснивању или укидању катедара,
доноси правилнике о раду организационих јединица,
бира представнике Факултета у Савет Факултета,
бира представнике Факултета у органима Универзитета;
даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину академских и
струковних студија чије се образовање финансира из буџета,
даје предлог универзитету о броју самофинансирајућих студената за упис у прву годину
академских и струковних студија,
разматра конкурсне материјале за нове научно-истраживачке пројекте,
разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности, о којима одлучује Савет
Факултета,
доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству,
предлаже оснивање наставних и научно-истраживачких лабораторија,
предлаже ангажовање истакнутих научника и стручњака, професора у пензији и
студената,
одлучује о рецензијама у вези издавачке делатности,
предлаже број наставних група за извођење наставе и вежби и усклађује ангажовање
наставника и сарадника за извођење наставе за сваку школску годину,
доноси пословник о свом раду,
именује своје сталне и привремене комисије,
разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада,
усваја стандарде и поступке за обезбеђење квалитета на предлог Комисије за обезбеђење
квалитета,
на крају школске године разматра анализу успеха студената и предузима корективне мере
у случају ниске пролазности или у случају неправилности у оцењивању,
усваја годишњи план издаваштва,
доноси одлуку о набавци уџбеника и друге литературе неопходне за савладавање градива,
обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.
Пословником о раду Већа Факултета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење
одлука и друго.
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Веће Факултета има сталне и привремене комисије.
Сталне комисије већа Факултета су:
Комисија за наставу,
Комисија за уџбенике, литературу, библиотечке и информатичке ресурсе,
Комисија за докторске и специјалистичке студије,
Комисија за стручну праксу студената,
Комисија за научно-истраживачки рад,
Комисија за обебеђење квалитета,
Комисија за спровођење студентског вредновања.
Састав и надлежност Комисија утврђују се Одлуком Већа Факултета.
Комисије се именују за период од три године.
Привремене комисије Веће образује по потреби.

Комисија за наставу:
у сарадњи са делегираним представницима Студентског парламента анализира и прати
радно оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима за сваки предмет који се изводи у
оквиру студијског програма. Два пута годишње подноси извештај и евентуалне предлоге
за корекцију радног оптерећења студената по предметима одговарајућим катедрама и
Већима студијских програма.
Прати исходе и стручност које добијају студенти када заврше одговарајући степен
студија. За студенте који настављају школовање на следећем нивоу студија, оцењује на
одговарајући начин (анкете, директни разговори и сл.) да ли су знања стечена у
претходном нивоу довољна база за наставак школовања. Прикупља повратне информације
од послодаваца, струковних организација, представника националне службе за
запошљавање и својих бивших студената о компетенцијама дипломираних студената те у
складу са добијеним информацијама оцењује квалитет и успешност студијског програма и
евентуално предлаже његове измене.
Периодично формира поткомисију са задатком да спроводи контролу извођења наставе.
Континуирано прати и анализира промене у наставном процесу насталих на основу знања
до којих наставници и саррадници Факултета долазе током свог научноистраживачког и
стручног рада.
Систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања
студената по предметима.
Систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима
одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена у дужем
временском периоду.
Систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, годинама студија
и студијским програмима за сваки испитни рок.
У сарадњи са Секретаријатом Факултета континуирано прати и усклађује просторне
капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. Комисија једном
годишње подноси извештај и евентуалне предлоге за побољшање обима и квалитета
просторних капацитета и опреме.
Комисија за уџбенике, литературу, библиотечке и информатичке ресурсе:
уз активно учешће свих наставника и сарадника обавља издавачку делатност кроз
континуирано издавање факултетских часописа и штампање уџбеничке литературе.
Предлаже годишњи план издаваштва и стара се о публиковању уџбеника и друге
литературе.
Систематски прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета
садржаја, структуре, стила и обима.
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Систематично прати, оцењује и предлаже унапређење структуре и обима библиотечког
фонда.
На основу писаних предлога предметних наставника формира предлог одлуке о
уџбеницима и другој литератури неопходној за савладавање градива.
Континуирано прати, оцењује и унапређује компетентност и мотивисаност особља за
подршку у библиотеци, читаоници и информатичкој учионици.
Комисија за научноистраживачки рад:
перманентно помаже у осмишљавању, припремању и реализацији научноистраживачких,
стручних и других врста програма, као и националних и међународних пројеката.
Систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и
сарадника.
Комисија за обезбеђење квалитета у свом саставу има наставнике, сараднике, ненаставно
особље и студенте. Наставнике и сараднике делегира Веће Факултета, члана из реда
ненаставног особља Секретаријат Факултета, а студенте Студентски парламент.
Представници студената чине најмање 20% састава комисије.
Комисија за обезбеђење квалитета:
континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и
врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета.
Уграђује културу квалитета у све аспекте деловања Факултета.
Организује сталне расправе о квалитету.
Подстичне и организује стручно усавршавање наставника, сарадника и административног
особља.
Предлаже Већу Факултета стандарде и поступке за обезбеђење квалитета. Поступци за
обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на
детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета на
Факултету.
Обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и
обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења
квалитета.
На основу резултата анкета, као и на основу података о пролазности и средњој оцени за
сваки предмет, у сарадњи са Комисијом за наставу врши анализу и рангирање предмета и
са њима упознаје руководство Факултета.
Вреднује извештаје декана и Савета Факултета о организацији и упављању Факултетом и
своју оцену ставља на увид јавности.
Вреднује извештаје Студентског парламента о раду управљачког и ненаставног особља и
секретара Факултета о раду ненаставног особља и своје оцене ставља на увид јавности.
Обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским установама у
погледу квалитета.
Обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава
спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и за достизање
жељених стандарда квалитета. У периодичном самовредновању укључени су резултати
анкетирања студентата. Самовредновање се спроводи најмање једном у три године.
Упознаје наставнике и сараднике са резултатима самовредновања преко катедри и
Наставно-научног већа, студенте преко Студентског парламента, Комисију за
акредитацију и проверу квалитета и јавност.
Комисија за спровођење студентског вредновања састоји се од 11 чланова и то 7 чланова
чине представници наставног особља, 2 члана представници ненаставног особља и 2 члана
представници студената.
Предлог чланова Комисије из реда студената утврђује Студентски парламент Факултета.
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Комисија припрема анкетни упитник, спроводи поступак вредновања, води записник о
спровођењу вредновања и припрема Извештај о резултатима вредновања.
Поред чланова Комисије, у спровођењу поступка вредновања могу да учествују и
запослени у стручним службама које је декан писменим путем на то овластио.

2.3.2.Изборно веће

Изборно веће Факултета:
- утврђује предлог за избор у звање наставника;
- врши избор у звање асистента
- даје предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање
наставника;
- именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање асистента;
- обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
У поступку избора наставника Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном
односу са пуним радним временом на Факултету, при чему Изборно веће из става 1.
алинеја 1. и 3. овог члана чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се
наставник бира.
Када одлучује о избору у звања асистента и именовању комисија за писање извештаја за
избор у звање асистента, Изборно веће чине сви чланови Наставно- научног већа.

2.3.3.Веће студијског програма

Веће студијског програма чине наставници и сарадници са пуним радним временом
на Факултету, који обављају наставу из предмета студијског програма.
Већа студијских програма који се изводе на Факултету:
редовно и систематски проверавају и, по потреби, изнова одређују циљеве студијских
програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима Факултета;
прате остваривање студијских програма;
анализира успех студената;
предлажу услове и начин извођења наставе студијског програма;
разматрају примедбе и предлоге студената у вези са процесом извођења и организације
предавања, вежби и других облика наставе;
разматрају саджај и структуру програма за сваки предмет појединачно предложен од
стране предметних наставника и одговарајућих катедри;
разматрају предлог за унапређење програма за поједине предмете упућене од стране
одговарајућих катедри;
континуално прате наставу на предметима студијских програма;
обављају и друге послове које им повери наставно-научно веће Факултета.
Координацију рада и руковођење Већима студијских програма из области
Грађевинарства врши руководилац студијских програма из области Грађевинарства.
Координацију рада и руковођење Већима студијских програма из области
Архитектуре врши руководилац студијских програма из области Архитектуре.
Руководиоце студијских програма из става 3. и 4. именује декан на предлог Већа
студијских програма.
2.3.4. Катедра

Катедра се организује за два или више сродних предмета на којима раде најмање два
наставника са пуним радним временом.
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Катедру чине сви наставници и сарадници који обављају образовно-научни рад из
наставних предмета за које је Катедра основана. Један наставни предмет припада само
једној катедри. Наставник je, по правилу, члан само једне катедре.
Свака Катедра има шефа катедре, заменика шефа катедре и секретара.
Мандат шефа, заменика и секретара катедре траје три године.
Шефа Катедре именује декан Факултета, на предлог Катедре, по правилу из реда редовних
професора.
Шеф Катедре сазива и руководи радом седнице Катедре.
Шеф Катедре је дужан да сазове седницу Катедре на захтев Већа Факултета, већине
чланова Катедре и декана.
Надлежност Катедре:
предлаже наставни програм наставних предмета Катедре;
2. даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима
учествују наставници и сарадници Катедре;
3. организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са
студентима за наставне предмете Катедре;
4. утврђује уџбенике и другу литературу коју студенти треба да користе за савлађивање
садржаја предмета Катедре;
5. припрема предлог плана научно-истраживачког рада Катедре.
6. предлаже кандидате за шефа Катедре и шефове лабораторија за лабораторије
7. разматра рад наставника и сарадника;
8. даје предлоге у вези набавке опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада;
9. предлаже декану расписивање конкурса за избор наставника, односно сарадника за
наставне предмете Катедре;
10. предлаже чланове Комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника и
разматра њен извештај;
11. предлаже истакнутог научника или стручњака, професора у пензији и студенте
дипломских, магистарских и докторских студија за остваривање дела наставе на
Факултету;
12. предлаже ангажовање наставника и сарадника Катедре за извођење наставе за наставне
премете Катедре;
13. разматра успех из наставних предмета Катедре и предлаже мере;
14. прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и
условима за напредовање;
15. разматра и предлаже оснивање или укидање Катедре као и распоред наставних
предмета по катедрама;
16. разматра садржај и структуру програма за сваки предмет појединачно предложен од
стране предметних наставника са катедре;
17. континуирано прати извођење програма студија за своје предмете, а једном годишње
врши анализу програма и предлаже њихово унапређење;
18. разматра и унапређује укључивање студената у наставни процес за предмете који јој
припадају;
19. обезбеђује да наставници из њеног састава сваког месеца достављају извештај
Комисији за наставу о одржаној настави на предмету;
20. обезбеђује да наставници из њеног састава два пута у току школске године достављају
Комисији за наставу извештај о квалитету одржане наставе у току претходног семестра;
21. обавља и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима
Факултета.
Пословником о раду Већа Катедре, уређују се сазивање седница, кворум, начин рада,
доношење одлука и друго.
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2.4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА

Студентски парламент Факултета се организује ради остваривања права и заштите
интереса студената.
Избор чланова Студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, тајним
и непосредним гласањем.
Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета,
уписани на студије у школској години у којој се врши избор.
Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину.
Број чланова, начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се статутом
Студентског парламента Факултета.
Бирачки списак утврђује Служба за студентска питања и доставља га Студентском
парламенту и декану Факултета.
Члану студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном
престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Студентски парламент Факултета:
бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета;
доноси Правилник о раду Студентског парламента;
оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског
парламента Факултета;
бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета;
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом
ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског
стандарда;
организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси
веће Факултета;
доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента Факултета,
разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских
програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова,
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3.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
3.1 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА:
1. прeдстaвља и зaступa Фaкултeт у зeмљи и инострaнству;
2. oргaнизујe и нeпoсрeднo рукoвoди рaдoм Фaкултeтa у склaду сa зaкoнoм стaтутoм и
oдлукaмa фaкултeтских oргaнa;
3. oдгoвaрa зa oствaривaњe нaучнe и oбрaзoвнe дeлaтнoсти Фaкултeтa;
4. прeдлaжe oснoвe пoслoвнe пoлитикe Фaкултeтa;
5. прeдлaжe гoдишњи прoгрaм рaдa и плaн рaзвoјa Фaкултeтa;
6. извршaвa oдлукe Сaвeтa Фaкултeтa;
7. пoднoси Сaвeту Фaкултeтa гoдишњи извeштaј o рeзултaтимa пoслoвaњa Фaкултeтa;
8. пoкрeћe иницијaтиву и прeдлaжe рeшeњa o питaњимa oд знaчaјa зa oбaвљaњe
дeлaтнoсти Фaкултeтa;
9. нaрeдбoдaвaц јe зa извршeњe финaнсијскoг плaнa Фaкултeтa и доноси план јавних
набавки;
10. oдлучујe o кoришћeњу срeдстaвa фaкултeтa у грaницaмa oвлaшћeњa у склaду сa
oдлукaмa Сaвeтa Фaкултeтa o кoришћeњу срeдстaвa Фaкултeтa;
11. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Наставно-научног већа;
12. припрeмa и прeдсeдaвa сeдницaмa Кoлeгијумa фaкултeтa;
13. дoнoси oдлуку o oбјaвљивaњу кoнкурсa зa избoр нaстaвникa и сaрaдникa;
14. доноси одлуку о aнгaжoвaњу нaстaвникa и сaрaдникa зa извoђeњe нaстaвe зa свaку
шкoлску гoдину;на предлог Наставно-научног већа.
15. именује продекане
16. имeнујe шeфове кaтeдри на предлог катедри;
17. зaступa Фaкултeт прeд прaвним и физичким лицимa;
18. дoнoси Прaвилник o систeмaтизaцији рaдних мeстa и другa oпштa aктa Фaкултeтa у
склaду сa зaкoнoм и овим Стaтутoм;
19. пoтписујe кoлeктивнe угoвoрe и угoвoрe o рaду нa нaчин утврђeн позитивним
прoписимa;
20. oдлучујe o пoјeдинaчним прaвимa и oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних лицa нa
Фaкултeту која проистичу из рада и по основу рада;
21. дoнoси рeшeњa из рaдних oднoсa рaдникa Фaкултeтa и рeшeњa пo зaхтeвимa
студeнaтa;
22. дoнoси oдлуку o пријeму нeнaстaвног особља;
23. нeпoсрeднo спрoвoди oргaнизaцију и припрeму зa рaд у вaнрeдним приликaмa и
рaтним услoвимa;
24. пoтписујe диплoмe Фaкултeтa;
25. издaјe нaлoгe кoмисијaмa, тeлимa и рaдним групaмa, кoјe oбрaзујe зa рaзрaду
oдрeђeних питaњa из дeлoкругa свoгa рaдa;
26. одлучује о ангажовању наставника у звању гостујућег професора;
26. усмeрaвa и усклaђујe рaд стручних oргaнa Фaкултeтa;
27. декан једном годишње доставља извештај о организацији и управљању Факултетом
Комисији за обезбеђење квалитета;
28. врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим Стaтутoм и другим oпштим aктимa
Фaкултeтa.
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Дeкaн Фaкултeтa, пoрeд наведених послова

1. oбустaвљa пo службeнoј дужнoсти oд извршeњa oпшти aкт Фaкултeтa зa кoји смaтрa дa
јe супрoтaн зaкoну или другoм прoпису и o тoмe бeз oдлaгaњa oбaвeштaвa oргaн кoји јe тaј
aкт дoнeo;
2. пoкрeћe пoступaк зa oцeну зaкoнитoсти oпштeг aктa из тaчкe 1. oвoг члaнa, aкo oргaн
кoји гa јe дoнeo нe усклaди тaј aкт сa зaкoнoм, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa кaд јe примиo
oбaвeштeњe дeкaнa фaкултeтa дa јe тaј aкт oбустaвиo oд извршeњa, у дaљeм рoку oд oсaм
дaнa;
3. oбустaвљa oд извршeњa aкт из прeтхoднe тaчкe oвoг члaнa дo дoнoшeњa oдлукe
нaдлeжнoг oргaнa.
Продекани обављају послове које им повери из своје надлежности декан Факултета.

3.2 СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА
1. организује, по овлашћењу, наредби или упутству декана, рад радника Секретаријата и
других ненаставних радника на Факултету;
2. стара се о припремању материјала за седнице органа и организује израду и достављање
одлука органа Факултета;
3. извршава одлуке органа и сталних и повремених тела;
4. чува печате и поверава их овлашћеним радницима на употребу;
5. обавља оперативне послове поводом рада у ванредним приликама и ратним условима;
6. присуствује седницама Савета Факултета, Научно-наставног већа и Колегијума;
7. координира рад стручних служби Секретаријата и рад свих ненаставних радника на
Факултету,
8. секретар Факултета једном годишње доставља извештај Комисији за обезбеђење
квалитета о раду ненаставног особља,
9. обавља и друге послове предвиђене законом, колективним уговором, Статутом и
другим општим актима.

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Факултета је јаван. Јавност рада Факултета утврђена је Статутом Универзитета
и Статутом Факултета. Факултет обавештава јавност о обављању своје делатности путем
медија и средстава јавног информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем
на интернет презентацији Факултета, на огласним таблама и сл.
Рад седница органа Факултета је јаван. Седнице Савета Факултета, Наставнонаучног већа и других стручних органа су по правилу јавне. Савет Факултета, Наставнонаучно веће и други стручни органи могу своје седнице прогласити затвореним за јавност
када је то у интересу чувања пословне тајне и безбедности, а сагласно важећим законским
прописима.
Заинтересована лица могу поднети захтев за присуство седници, осим ако је одлучено да
се седница или део седнице одржи без присуства јавности.
Прописима Републике Србије, Статутом и другим општим актима Факултета је утврђено
шта се сматра пословном тајном и који се подаци не могу саопштавати
Настава на Факултету одвија се од 8:00 до 20:00 часова, према утврђеном распореду
часова који је објављен на огласној табли и интетнет страници Факултета.
Радно време
служби Секретаријата Факултета је од 7:00 до 15:00 часова
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Подаци од значаја за јавност рада:

Декан Факултета
Проф. др Петар Митковић
Телефон: 588-202
petar.mitkovic@gaf.ni.ac.rs
Продекан за научно-истраживачки рад (Директор института)
Проф. др Драгослав Стојић
Телефон:
dragoslav.stojic@gaf.ni.ac.rs
Продекан за наставу и студентска питања за студијске програме из
области
Грађевинарства
Проф. др Славиша Трајковић
Телефон:
slavisa.trajkovic@gaf.ni.ac.rs
Продекан за наставу и студентска питања за студијске програме из области Архитектуре
Доц.др Горан Јовановић
Телефон: 588-202
goran.jovanovic@gaf.ni.ac.rs
Продекан ѕа финансије
Проф.др Томислав Игић
Телефон: 588-202
tomislav.igic@gaf.ni.ac.rs
Секретар Факултета
Ивица Богдановић, дипл. правник
Телефон: 588-711
ivica.bogdanovic@gaf.ni.ac.rs

Број телефонске централе Факултета: 018- 588-200
Деканaт: 018- 588-202
Факс: 018- 588-202
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5. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације од Факултета су:
• о условима уписа на студијске програме које Факултет организује,
• о полагању пријемног испита
• о режиму студирања,
• висина школарине,
• број места одобрених за упис на буџет и самофинансирање,
• контакт телефони служби и наставника,
• акредитација нових студијских програма,
• издавање нових диплома и услови издавања
• поступак еквиваленције дипломе
Информације се траже од Факултета најчешће телефоном, непосредно у просторијама
Факултета, електронском поштом запосленима на Факултету, као и поднеошењем захтева
за приступ информацијама од јавног значаја.

6. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
Факултет обавља образовну и научну делатност сагласно класификацији делатности као
општем стандарду према коме се врши разврставање делатности.
У oквиру oснoвнe дeлaтнoсти, висoкo oбрaзoвaњe (шифрa: 85.42 –Високо образовање), из
нaучних oблaсти зa кoјe јe мaтичaн, Фaкултeт оргaнизујe и спрoвoди:
1. Студије првог степена
- oснoвнe академске студије,
- основне струковне студијe,
2. Студије другог степена
- мастер академске студијe,
- специјалистичке струковне студије,
- специјалистичке академске студије,
3. Студије трећег степена-докторске академске студије.
Остале делатности Факултета су:
- Остало образовање - шифра 85.59
- Помоћне образовне делатности - шифра 85.60
- Услуге припреме за штампу - шифра 18.13
- Умножавање снимљених записа - шифра 18.20
- Испитивање терена бушењем и сондирањем- шифра 43.13
- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама - шифра 47.61
- Трговина на мало посредством поште или преко интернета - шифра 47.91
- Издавање књига - шифра 58.11
- Издавање именика и адресара - шифра 58.12
- Издавање новина - 58.13
- Издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14
- Остала издавачка делатност - шифра 58.19
- Издавање осталих софтвера - шифра 58.29
- Рачунарско програмирање - шифра 62.01
- Консултантске делатности у области информационе технологије - шифра 62.02,
- Управљање рачунарском опремом - шифра 62.03
- Остале услуге информационе технологије - шифра 62.09,
- Обрада података, хостинг и сл.- шифра 63.11
- Веб портали - шифра 63.12
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- Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте – шифра 63.99
- Правни послови - шифра 69.10
- Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорски послови;пореско саветовање шифра 69.20
- Управљање економским субјектом - шифра 70.10
- Делатност комуникација и односа с јавношћу - шифра 70.21
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем шифра 70.22
- Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.1
- Архитектонска делатност - шифра 71.11
- Инжењерске делатности и техничко саветовање - шифра 71.12
- Техничко испитивање и анализе - шифра 71.20
- Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама шифра 72.19
- Специјализоване дизајнерске делатности - шифра 74.10
- Остале стручне,научне и техничке делатности - шифра 74.90
- Фотокопирање,припремање докумената и друга специјализована канцеларијска
подршка - шифра 82.19
- Организација састанака и сајмова - шифра 82.30
- Делатност библиотека и архива - шифра 91.01
Факултет представља и заступа декан Факултета, као пословодни орган, са овлашћењима
за заступање без ограничења.
Услучају одсутности декана Факултета, замењује га један од продекана, или лице које он
одреди писаним овлашћењем, или лице које, у одсутности декана одреди Савет факултета.
Своја овлашћења за заступање декан може пренети и на друга лица, посебним
пуномоћјем, у коме се наводе границе овлашћења и одговорности.
Факултет може променити назив, седиште и вршити статусне промене по поступку
утврђеном Статутом Универзитета.
Назив Факултета је: УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ У НИШУ.
Скраћени назив Факултета је: ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У
НИШУ.
Седиште Факултета је у Нишу, Александра Медведева 14.
Матични број: 07174721
Жиро рачун: 840-1746660-88 код Управе за трезор.

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ И
ОВЛАШЋЕЊА
Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу
следећих закона:
- Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08,
44/10,93/12,89/13)
- Закон о научноситраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06,
испр. 18/10)
- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09)
- Закон о библиотечкој делатности („ Службени гласник РС“ бр. 34/94 и 101/05)
- Других прописа који ће бити наведени у следећем поглављу.
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9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Факултет у свом раду примењује следеће законске приписе:
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05,
81/05 и 83/05),
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08 и
100/07 – аутентично тумачење, 44/10,93/12,89/13,),
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр.
110/05 и 50/06, 18/10),
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10),
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ бр. 72/09),
7. Закон о библиотечкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 34/94 и
101/05),
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр.
101/07),
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
33/97,31/01, 30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр.
45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр.
29/78,39/85,45/89-Одлука УСЈ,5789),
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени
гласник РС“ бр. 43/01, 101/07 и 92/11),
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр.
104/09,99/11,119/12),
16. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94),
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09,
88/10, 99/10,57/11,119/12,45/13),
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/09)
19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05
20. -подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на
раду
21. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр.
36/10),
22. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник РС“ бр. 30/10),
23. Закон о пензијском и и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр.
34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и
63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09,
101/10,93/12,62/13,108/13),
24. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и
109/05 – испр.,57/11,110/12,119/12),
25. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),
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26. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС“ бр. 34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др.
Закона,92/11,99/11),
27. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и
Факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник
РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
28. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02
– испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,
105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07,
106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09,
25/10),
29. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
30. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“ бр. 54/07, 104/09, 36/10)
31. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12),
32. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 110/13),
33. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-ispr.i 108/13),
34. Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“
бр. 53/95, 3/96, 32/97, 101/05),
35. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и
12/06)
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.
97/08, 53/10),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр.
18/10),
38. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“
бр. 12/09),
39. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 40/09),
40. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма,
наставника, сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр.
21/06),
41. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води
високошколска установа („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
42. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
43. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколске установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06),
44. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),
45. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06),
46. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања
наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007.,
(„Службени гласник РС“ бр. 30/07),
47. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени
гласник РС“ бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10),
48. Статут Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу бр. 5/10, 4/11 и
5/11),
49. Статут Грађевинско'архитектонског факултета у Нишу бр.7/6 од 11.04.2011.
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
Нa Факултету се извoдe aкaдeмскe студијe, нa oснoву oдoбрeних, oднoснo aкрeдитoвaних
студијских прoгрaмa зa стицaњe висoкoг oбрaзoвaњa.
Aкaдeмски студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa рaзвoј и примeну нaучних,
стручних и умeтничких дoстигнућa.
Струкoвни студијски прoгрaм oспoсoбљaвa студeнтe зa примeну знaњa и вeштинa
пoтрeбних зa укључивaњe у рaдни прoцeс.
Aкaдeмскe студијe oргaнизују сe и извoдe кao:
1) „Основне академске студије, које трају четири године и чијим се завршетком
стиче 240 ЕСПБ бодова“.
2) „Мастер академске студије које трају годину дана и чијим се завршетком стиче
60 ЕСПБ бодова“.
3) дoктoрскe aкaдeмскe студијe, кoјe трaју нaјмaњe три гoдинe, и чијим сe зaвршeткoм
стичe нaјмaњe 180 EСПБ бoдoвa.
Настава се остварује: предавањима, вежбама, семинарима, консултацијама, научним
радом, стручном праксом, менторским радом, као и другим облицима образовно-научног
рада, утврђеним студијским програмима и овим статутом.
Облици наставе из претходног става, ако није другачије регулисано, изводе се у
просторијама Факултета према распоредима који се истичу на огласним таблама
департмана.
Стручна пракса ако је предвиђена планом студија, као облик наставе, остварује се na
градилиштима,у грађевинским фирмама и пројектним бироима.
Факултет на одговарајући начин информише студенте о начину, времену и месту
одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о садржајима, методама,
критеријумима и мерилима испитивања, о начину обезбеђивања јавности на испиту и
начину остваривања увида у резултате, као и о другим питањима од значаја за студенте.
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се
уписати кандидати под условима и на начин утврђен Статутом и законом.
Универзитет расписује конкурс за упис на студије. Кандидати који конкуришу за упис у
прву годину основних академских студија полажу пријемни испит. Редослед кандидата за
упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Основне студије се завршавају полагањем свих предвиђених, и израдом и одбраном
завршног рада.
Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и, израдом и
одбраном дипломског рада.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном
одбраном докторске дисертације.
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ДОЗВОЛА ЗА РАД

На захтев Факултета Министарство просвете Републике Србије је, по добијеном
мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Факултету доставило Дозволу
за рад број 612-00-00323/2010-04 од 29.06.2010. године.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред. број Студијски програм

Број студената

Акредитација

1.
2.

240
300

Акредитован
Акредитован

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.број Студијски програм

Број студената

Акредитација

1.
2.
3.
4.
5.

32
32
32
64
32

Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован
Акредитован

Грађевинарство
Архитектура

Грађевинарство-конструкције
Грађевинарство-саобраћајнице
Грађевинарство-хидротехника
Архитектонско-пројектантски
Архитектонско-конструктивни

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ред.број
Студијски програм

Број студената

1.
2.

5

Грађевинарство
Архитектура
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10

Акредитација
Акредитован
Акредитован

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Р. бр.

Поступак

1.

Пружање услуга високог образовања

1.1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога, припрема предлога текста
конкурса, објављивање)
1.2.Организовање пријемног испита
1.3.Израда распореда наставе (предавања и вежби)
1.4. Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...)
2.Извођење наставе
2.1.Предавања
2.2.Вежбе
2.2.3.Лабораторијске вежбе
2.4.1.Израда семинарских радова
2.4.2.Израда пројектних задатака
2.5.Консултације
2.6.Стручна пракса
3.Организација испита
3.1.Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале, дежурни...)
3.2.Извођење писменог испита
3.3.Извођење усменог испита
3.4.Полагање испита пред комисијом
3.6.Поништавање испита
4.Израда и одбрана радова
4.1.Израда и одбрана завршних радова (основне академске и мастер академске
студије)
4.2.Израда и одбрана магистарских теза
4.3.Израда и одбрана докторских дисертација
5.Пружање административних услуга корисницима
5.1.Упис (упис године и овера семестра)
5.2.Пријављивање испита
5.3.Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица,
потврда и уверења)
5.4.Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата
5.5.Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске
домове
5.6.Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија
2.
Пружање услуга истраживања
1.Планирање истраживања
2.Основна истраживања
3.Примењена истраживања
4.Развојна истраживања
5.Израда пројеката
3.
Организовање стручног усавршавања
1.Планирање семинара, курсева, обука и тренинга
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2.Извођење семинара, курсева, обука и тренинга
3.Издавање сертификата о стручном усавршавању
4.
Пружање посебних интелектуалних услуга
и рад са привредом
1.Експертизе
2.Консалтинг
3.Рецензије
4.Лабораторијска испитивања
5.
Пружање услуга библиотеке
1.Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван
библиотеке
2.Коришћење библиотечког простора – читаонице
3.Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника,
реферати за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, тезе и
дисертације)
4.Издавање потврде о незадужености
6.
Издавачка делатност
1.Издавање уџбеничке литературе
2.Издавање часописа
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12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
12.1. РАД ФАКУЛТЕТА
У оквиру овог Извештаја о раду Грађевинско-архитектонског факултета за школску
2012/2013 годину дат је преглед стања и најважнијих активности у оквиру наставног
процеса, научно-истраживачког рада и материјално-финансијског пословања.

НАСТАВНИ КАДАР

У току ове школске године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу ради 93
наставника и сарадника, а од тога 44 са академским степеном доктора наука и то 22
редовна професора, 4 ванредна професора и 12 доцената. У наставном процесу помаже 47
асистената као и 2 стручна сарадника.
Оваква структура наставног особља омогућава редовно и веом квалитетно одвијање
наставе на свим нивоима студија и студијским програмима и потпуну имплементацију
акредитованих студијских програма. При томе је оптерећеност и наставника и сарадника у
складу са стандардима дефинисаним за потребе акредитације.
СТРУКТУРА СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ

Структура свих запослених на Грађевинско-архитектонскoм факултет у Нишу oктобра
2012. године је дата је у табели:
Степен образовања
Број
Висока школска спрема – докторат
44
Висока школска спрема – магистратура
27
Висока школска спрема
36
Виша школска спрема
6
Средња школска спрема
ВКВ радник
Основна школа

11
1
9
У к у п н о:
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И ове школске године факултетске делатности подржава одговарајући број стално
запослених ван наставе – 40 запослених. Ненаставно особље Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу обавља: управно-правне, материјално-финансијске, административне и
помоћно-техничке послове. Чине га сви радници Факултета који немају изборна звања
утврђена Законом. Послови ненаставног особља обављају се у оквиру Секретаријата који
обухвата:
Службу за опште послове
Службу за студентска питања и наставу
Службу рачуноводства
Рачунски центар

УПИС СТУДЕНАТА

Упис студената у прву годину школске 2012/2013. године обављен је у складу са условима
Конкурса за упис студената у I годину основних академских студија, објављеног на сајту
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Универзитета у Нишу јуна 2012. године, као и на основу одредаба Статута Факултета и
одговарајућих Одлука Наставно-научног већа и Савета Факултета. Број уписаних
студената чије се образовање финансира из буџета и број самофинансирајућих студената
утврђен је одлуком Владе Републике Србије. Као и до сада, одржана су два уписна рока и
то у јулу и септембру.
БРОЈ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

У следећим табелама је дат преглед броја уписаних студената у школској 2012/2013.
години по начину финансирања, студијским програмима и годинама студија:
СТУДЕНТИ ЧИЈЕ СЕ ОБРАЗОВАЊЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА
ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
ГОДИНА СТУДИЈА
СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

II

III

IV

УКУПНО

ГРАЂЕВИНАРСТВО

110

55

37

47

243

AРХИТЕКТУРА

50

92

82

89

313

УКУПНО

160

147

119

136

562
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА
СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

УКУПН
О

ГРАЂЕВИНАРСТВО – КОНСТРУКЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО – САОБРАЋАЈНИЦЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО – ХИДРОТЕХНИКА
АРХИТЕКТОНСКО - ПРОЈЕКТАНТСКИ
АРХИТЕКТОНСКО - КОНСТРУКТИВНИ
УКУПНО

30
11
5
52
2
100

30
11
5
52
2
100

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ОСНОВНЕ
СТУДИЈЕ

АКАДЕМСКЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

II

III

IV

УКУПНО

ГРАЂЕВИНАРСТВО

72

93

54

24

243

AРХИТЕКТУРА

53

41

23

20

137

УКУПНО

125

134

77

44

380

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

УКУПНО

ГРАЂЕВИНАРСТВО – КОНСТРУКЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО – САОБРАЋАЈНИЦЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО – ХИДРОТЕХНИКА
АРХИТЕКТОНСКО - ПРОЈЕКТАНТСКИ
АРХИТЕКТОНСКО - КОНСТРУКТИВНИ
УКУПНО

7
5
2
43
57

7
5
2
43
57

На Докторским академским студијама је уписано 10 кандидата.
У школској 2012/2013. години je на Факултету дипломирало:
96 студената по старoм студијском програму;
132 студента на Основновним академским студијама;
113 студената на Дипломским академским студијама.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВЕ И ИСПИТА

Настава је одржавана у следећим временским интервалима:
од 01. 10. 2012. године до 11. 01. 2013. године – јесењи семестар
од 25. 02. 2012. године до 07. 06. 2013. године – пролећни семестар
Редовни испитни рокови су организовани у следећим временским интервалима:
од 14. 01. 2013. године до 01. 02. 2013. године – јануарски испитни рок
од 04. 02. 2013. године до 22. 02. 2013. године – фебруарски испитни рок
од 10. 06. 2012. године до 28. 06. 2012. године – јунски испитни рок
од 01. 07. 2013. године до 12. 07. 2013. године – јулски испитни рок
од 19. 08. 2013. године до 06. 09. 2013. године – септембарски испитни рок
од 09. 09. 2013. године до 30. 09. 2013. године – октобарски испитни рок
Ради потпунијег праћења евиденције студената купљен је и инсталиран програм
(информациони систем „Факултис) који, поред осталог, омогућава увид у податке о
сваком студенту и податке о броју и успеху студената по годинама, групама и одсецима.
30

Овај програм је почео да се примењује од уписа студената у школску 2013/2014. годину а
уношење података о осталом студентима је у току.
Факултет је успешно организовао представљање и промоцију студијских програма и
услове студирања у средњим школама региона и сајмовима образовања чиме је
обезбеђено веће интересовање средњошколаца за упис на наш факултет. Представљање
факултета пратио је штампани материјал у виду плаката, флајера и брошуре. Паралелно са
овим активностима учињен је напор да се број студената који уписују архитектонски
одсек повећа, те је у наредну школску годину уписано 120 студената на буџет Републике
Србије. Успешно је организована и одржана припремна настава за полагање пријемног
испита који је похађало 118 кандидата.
Факултет је, такође, организовао сарадњу са привредним субјектима ради обављања
стручне праксе. У сарадњи, и уз велику помоћ Студентског парламента, потписан је већи
број уговора са предузећима која су се обавезала да примају студенте на стручну праксу.
Уговори предвиђају, како пријем студената на стручну праксу, тако и студијске посете
градилиштима. Ово је увелико олакшало рад на организовању и реализацији стручне
праксе и повезивање теоретске наставе и рада у пракси.
У оквиру међународне сарадње и размене студената са иностранством на нашем
Факултету су боравиле две студенткиње из Белгорода (Руска Федерација) у месецу априлу
а у оквиру сарадње са ИАЕСТЕ (Међународна организација за размену студената) Два
студента из иностранства су своју стручну праксу обавили на нашем Факултету. Исто
толико студената нашег Факултета је боравило у иностранству. Тренутно на Факултету на
годину дана борави професорка Ћитосе Танака из Јапана, која о трошку Владе Јапана
спроводи истраживање становања старијих особа у Србији.
У сарадњи са грађевинским кластером „Дунђер“ организовано је предавање архитекте
Фабиа Замунера из Италије на тему Пројектовање пасивних кућа.

12.2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И МЕЂУНАРОДНА
САРАДЊА
Научно-истраживачки рад на Грађевинско-архитектонског факултета током школске
2012/2013. године одвијао се кроз активности на истраживањима који су првенствено
везани за научно-истраживачке пројекте које финансира Министарсво просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Други део истраживања је везан за израду
докторских дисертација . Резултати истраживања презентовани су као научни радови
на бројним домаћим и иностраним научним скуповима, као и у монографијама,
уџбеницима, помоћним уџбеницима и другим уџбеницима , у домаћим часописима, као и
међународним часописима.
У току ове школске године на Факултету су организовани научни скупови:
•

•

PhD Progress Seminar SEEFORM-Projekt. The South East European Graduate
School PhD Formation, Project of the German Academic Exchange Service
DAAD and the European Stability Pact for South Eastem Europe
Meeting of the Steering and Lecture Committee SEEFORM/ DYNET -Projekt.

И у овој школској години научно-истраживачки рад наставника и сарадника на Факултету
се одвијао кроз ангажовање на научно-истраживачким пројектима које финасира
Министарсво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Pуководиоци
шест пројеката су професори нашег Факултета. Укупан број истраживача на пројектима
је 56, што представља готово 2/3 укупног броја насавника и сарадника. Пројекти који се
тренутно реализују су следећи:
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Експериментална и теоријска истраживања линијских и површинских система са
полукрутим везама са аспекта теорије другог реда и стабилности ТР 36016
Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и тла на основу
теоријских и експерименталних истраживања ТР36028
Изградња студентских домова у Србији почетком 21. Века ТР 36037
Ревитализација предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења
амбијенталних, функционалних и енергетских квалитета ТР 36045
Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша ТР 37003
Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским
композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог
грађевинарства у Србији ТР 36017
Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и
европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања ТР 36034
страживања и развој Српске нето-нулте енергетске куће ТР 33015
Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима ТР
33051
Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији
одрживог развоја Србије ТР 36042
Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и процени сигурности
постојећих конструкција за смањење сеизмичког ризика у Србији ТР 36043
Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије ТР 37005
Развој система подршке одлучивању за потребе интегралног управљања водним
ресурсима на сливу ТР 37018
Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у
МОС нанокомпонентама ОИ 171026
Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству
ОИ 174026
Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије опер6атора, Топологије и примене ОИ 174025
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење
утицаја, адаптација и ублажавање ИИИ 43007
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег простора у зградама
образовних установа у Србији са утицајем на здравље ИИИ 42008
Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине
и заштите животне средине ИИИ 43011
Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у
животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код
хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту
ИИИ 43012
Развој нових информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних
математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици,
заштити националне баштине и образовању ИИИ 44006
На пројектима Министарсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије су
ангажовани истраживачи - стипендисти Министарства као и млади истраживачи
приправници.
Све ове активности ће бити од значаја за даљи развој научно-истраживачког рада, развој
научног подмлатка факултета и међународне сарадње.
У протеклом периоду Факултет је наставио сарадњу са неколико иностраних факултета и
у ниверзитета. Међутим, најконкретнија и најсвестранија сарадња је остварена са РУР
Универзитетом у Бохуму, са Универзитетом за грађевинарство, архитектуру и геодезију из
Софије, са Грађевинским и Архитектонским факултетом из Скопља, са Институтом за
земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију из Скопља и са Високом
техничком школом из Берлина. Успостављена је и сарадња са Државним техничким
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универзитетима из Русије - са Универзитетом из Белгорода и Универзитетом из
Волгорода, Чешки технички универзитет у Прагу .
Свакако је битно поменути и да су наставници и сарадници током ове школске године
били укључени у рад на међународним пројектима:
COST Action ES1004: European framework for online integrated air quality and meteorology
modelling (2011 .-2015.)
SEEFORM The South East European Graduate School for Master and PhD Formation, project
of the German Academic Exchange Service DAAD and the European Stability Pact for South
Eastem Europe. DYNET "Academic Reconstruction of Southeast Europe" establishment оf a
network to cover Southeast Europe in the field of Dynamics in Civil Engineering
ERASMUS MUNDUS, ostvarena saradnja naučno istraživačkog rada iz oblasti Reliability of
structures са City Universiti London- Velika Britanija, počev od 2011 do danas. У оквиру ове
сарадње планира се израда три докторске дисертације.
Међународни програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја –
Билатерална сарадња са Републиком Словенијом
Пројекат између Републике Србије и Републике Словеније 2012-2013 (бр.11) Евиденциони
број 651-03-1251/2012-09/11
Наставници Факултета су се бавли научноистраживачким радом у оквиру међународних
пројеката и боравили у Словачкој, Енглеској, на Новом Зеланду и Шведској. Такође је
настављена дугогодишња сарадња са представницима институција које су такође
учесници на DYNET пројекту – са RUHR University in Bochum, са Грђевинским
факултетом у Београду, са Грађевинским факултетом у Скопљу и Институтом за
земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију (ИЗИИС) у Скопљу. Сада је шест
студената докторских судија укључено у овај пројекат што им је омогућава студијске
боравке у Бохуму и Скопљу, присуство курсевима које одржавају еминентни предавачи у
Бохуму, рад са еминентним стручњацима из иностранства и коришћење потребне
литературе, а у цињу завршетка докторских дисертација. У оквиру сарадње са
Универзитетом из Белгорода боравили су студенти из Белгорода на нашем факултету у
цињу обављања стручне праксе.

12.3.САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ И СТРУЧНИ РАД
Стицање одговарајућег нивоа знања, компетенција и вештина, односно, оспособљавање
студената за развој и примену стручних и научних знања и достигнућа, није могуће без
одговарајућих лабораторијских услова. Рад у лабораторији и коришћење одговарајуће
опреме свакако доприноси напретку у примени стандарда у настави по Болоњском
процесу на свим нивоима студија. Студенти могу да стекну применљива знања потребна
привреди, а тиме су и њихове шансе за запошљавање веће. Рад у лабораторијама може, у
одређеној мери, да обезбеди услове и наставном особљу за напредна експериментална
истраживања неопходна за писање радова за издавање у часописима са СЦИ листе.
Настава на Факултету се одвија и кроз рад у лабораторијама
• лабораторијаза грађевинске материјале,
• лабораторијаза путеве,
• лабораторијаза геотехнику,
• лабораторија за испитивање конструкција,
• лабораторија за санитарну технику
• лабораторија за хидраулику,
• лабораторијаза физику и
• лабораторија за геодезију.
При томе, делатност неких лабораторија није само наставна већ и научна и пројектантска.
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Овде је важно истаћи да се научна и пројектантска делатност одвија кроз рад Института за
грађевинарство и архитектуру који је организациона јединица Грађевинскоархитектонског факултета. Основни циљеви и делатности Института су сарадња са
привредом, научноистраживачки рад, оспособљавање наставника и сарадника за бављење
научним и стручним радом, стицање референци, издавање часописа и стицање допунских
прихода. Унутрашњу организацију Института чине одељења и лабораторје:
Одељење за архитектуру и урбанизам са Лабораторијом за звук и Лабораторијом за
моделарство у архитектури,
Одељење за геоотехнику са Лабораторијом за геотехнику,
Одељење за конструкције,
Одељење за испитивање конструкција са Лабораторијом за испитивање конструкција,
Одељење за саобраћајнице са Лабораторијом за путеве,
Одељење за хидротехнику са Лабораторијом за хидраулику и са Лабораторијом за
санитарну технику и одељење за примењену математику и рачунарство.
Битно је поменути да Лабораторија за грађевинске материјале, Лабораторија за путеве,
Лабораторија за геотехнику и Лабораторија за испитивање конструкција имају
Акредитацију издату од стране Акредитационог тела Србије.
Факултет преко својих лабораторија остварује значајну сарадњу са привредом израдом
пројеката, експертиза, дијагностика стања и испитивањем конструкција и материјала. Ко и
претходних година Факултет је учествовао у реализацији већег броја значајних пројеката.
Наставници и сарадници Факултета поседују укупно 40 личних лиценци из области
пројектовања Л: 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317 и 381 (енергетска ефикасност),
као и извођачке лиценце 400 и 410.
У оквиру публикација научно-истраживачких радова факултет издаје два научно-стручна
часописа :Зборник радова и Наука и пракса, која се налазе на листи квалификације
часописа код ресорног Министарства, и то:

12.4.ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У намери да омогући што квалитетнији рад на свим студијским програмима Факултет је у
2012/2013. години издао и помогао издавање следећих публикација:
- Геометријске површи у архитектури;Красић, Соња;Грађевинско-архитектонски
факултет, Ниш;2012;
- Динамика конструкција, Здравковић Славко; Збирка решених задатака – помоћни
универзитетски уџбеник, 2013;
- Стабилност конструкција, Здравковић Славко; Збирка решених задатака са изводима из
теорије – помоћни универзитетски уџбеник, 2013.
- Статика и стабилност конструкција , Здравковић Славко, стални универзитетски
уџбеник, 2013.
- Теорија површинских носача, плоче и љуске, Здравковић Славко, Збирна решених
задатака са изводима из теорије – помоћни универзитетски уџбеник, 2013.
- Динамика конструкција са земљотресних инжењерством, Здравковић Славко, Стални
универзитетски уџбеник, 2013.
Важно је истаћи и да осим публикација као што су монографије, уџбеници, збирке и
практикуми, Факултет објављује и часописе „Зборник радова Грађевинско-архитектонског
факултета“ и „Наука и пракса“, који континуално излазе већ више од 20 година.
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Наставници и сарадници Факултета су чланови већег броја удружења и дриштава, а у
неким од њих обављју и значајне функције. Чланови су националних организација као
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што су: Друтшво архитеката Ниша, Удружење архитеката Србије, Инжењерска Комора
Србије, Српско друштво за хидрологију, Национални комитет за Међународни
хидролошки програм (UNESCO-IHP), Српско друштво за хидрауличка истраживања,
Српско друштво за Механику (Механика флуида), Српско друштво за хидролошка
истраживања, Савез грађевинских инжењера и техничара Србије, Удружење за
технологију вода и санитарно инжењерство у Београду, Кмисија ISS/КS за стандарде и
сродне документе из области: U250-1,8 Oснови прорачуна, дејства на конструкције,
сеизмички прорачун и анти-сеизмичка средства као и U250-5,6 Дрвене конструкције и
прорачун дрвених и зиданих конструкција, Матични одбор за саобраћај, урбанизам и
грађевинарство Министарства за науку при технолошком развоју Републике Србије, Радна
група за имплементацију Стратегије града Ниша на стратешком правцу Територијални
развој оријентисан ка одрживој животној средини, припрема петогодишњег акционог
плана, Град Ниш, Удружење урбаниста Србије при Друштву урбаниста Ниша,
Грађевински кластер Опекабрик, Регионални одбор матичне секције архитеката
пројектаната ИКС-а, Друштво за наводњавање и одводњавање, Друштво за механику,
Друштво грађевинских конструктера, Друштво за асеизмичко грађевинарство, Српско
удружење за геометрију и графику (СУГИГ), Друштво за испитивање материјала и
конструкција Србије (ДИМК), Комисија за стандарде и сродне документе КС У104 –
Бетон и бетонски производи при Институту за стандардизацију Србије, Друштво за
интегритет и век конструкција (ДИВК) при Институту ИМС Београд .
Такође су чланови и међународних организација као што су : Међународна асоцијација за
хидролошке науке International Association of Hydrological Sciences (IAHS), IЕЕЕ – Institute
of Electrical and Electronics Engineers, Међународно удружење за геометрију и графику
(ISGG), Удружење Фулбрајтових стипендиста у Београду, DAAD алумни и State Alumni
Member, Washington, D.C.
Наставници факултета су чланви и Editorial board-a, интернационалног научног часописа:
Architecture and Civil Engineering «of the Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS,
University of Niš, Editorial board-a :
The Journal of Engineering, Project, and Production Management (EPPM-Journal), Editorial
board-a :
World Journal of Engineering and Pure & Applied Sciences (WJEPAS),Journals from Research
|Reviews| Publications, Editorial board-a :
The Journal of Civil Engineering and Architecture, USA
Tреба истаћи сарадњу са LEDIB-ом (The Local Economic Development in the Balkans), који
веома интензивно подржава организације летњих школа, курсева и других стручних
активности на факултету. Посебно је битна посета наставника Холандији у циљу стицања
нових искустава у унапређења програма локалног економског развоја са фокусом на
развој сектора малих и средњих предузећа чији је развојни циљ друштвено уравнотежен
економски развој и креирање радних места. При томе је за учеснике са нашег Факултета
посебно био важан програм за подршку локалном економском развоју у области
грађевинарства и архитектуре.

12.5 ПРОСТОР И ОПРЕМА
Зграда Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу се налази у улици Александра
Медведева број 14 и укупне је површине 5500 м2 . Настава се одвија у амфитеатрима,
слушаоницама, компјутерским лабораторијама и лабораторијама. Амфитеатри А
(245 места) и Б (200 места), које за наставу користи и Машински факултет у Нишу, су
укупне површине 352.5 m2, a 205 je површине 157,80 m2 са 120 места. Поред тога користи
се 14 слушаоница укупне површине 1125.49 m2 са 495 места.
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Треба истаћи да је Факултет опремљен савременим училима, рачунским центром,
лабораторијама и библиотеком. За извођење студијских програма обезбеђени су
одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси
који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. У
компјутерским лабораторијама укупне површине 120.5 m2 се налази 30 савремених
рачунара умрежених и повезаних са глобалном информационом мрежом. Лабораторије за
хидраулику, санитарну технику, грађевинске материјале, испитивање конструкција,
геотехнику, путеве, грађевинску физику, физику и геодезију су укупне површине од
619.39 m2 и имају 200 места
Настава на студијском програмима изводи се у две смене у специјализованим учионицама
за одвијање овог типа наставе, које су својом опремом прилагођене захтевима образовања
будућих архитеката и инжињера. Сваком студенту обезбеђен је простор од већи од 4 m2
простора. Настава се изводи у амфитеатрима, учионицама и специјализованим
лабораторијама. Библиотека броји преко 12000 библиотечких наслова релевантних за
извођење студијских програма из области архитектуре и грађевинарства. У саставу
библиотеке је читаоница са 40 места за рад студената и других корисника библиотеке.
Библиотека има 120 m2 а читаоница 150 m2.
Факултет поседује библиотеку и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у
амфитеатру, учионици и лабораторији. Сви предмети студијских програма покривени су
одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним средствима који су
расположиви на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. Да
би се и студентима и наставном особљу омогућило што лакше претраживање литературе
која се налази у библиотеци обезбеђена је и одговарајућа информациона подршка. На
сајту Факултета се налази и линк за Информациони систем библиотеке Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу – ЛИБГАФ. Ова апликација је само мали сегмент на
иначе веома добро организованом сајту са изузено квалитетним и обимнм садржајем који
је представљен веома прегледно. Веома је важно поменути и да је званични сајт
Факултета похваљен од стране стручних органа Универзитета у Нишу јер је у протеклом
периоду имао велики број линкова и приступа.
У току ове школске године за потребе библиотеке је набављен је нешто мањи број
значајних књига него претходних година, али ће и то сигурно допринети могућности
студената не само да савладају материје предвиђене наставним плановима и програмима,
већ и да имају могућност усвајања нешто ширих сазнања. Набављена је следећа
литература:
10896;Геометријске површи у архитектури;Красић, Соња;Грађевинско-архитектонски
факултет, Ниш;2012;Г-4591;
10899;Хидраулика и пнеуматика;Адамовић, Живослав, Златковић, Данијела..;Друштво за
техничку дијагностику Србије, Београд;2009;Г-4592;
10900;Грађевински календар 2013.;;Савез грађевинских инжењера Србије, Београд;2011;Г1109;
10905;Геодезија : практикум;Алексић, Велимир;Пољопривредни факултет : Београд,
Београд;2003;Г-4593;
10906;Асеизмичко пројектовање и управљање земљотресним ризиком;Павићевић,
Божидар;Универзитет Црне Горе ; Грађевински факултет, Подгорица;2001;Г-4594
10907;Осамнаесто столеће : избор из зборника XVIII столеће / приредио Никола
Грдинић;;Завод за културу Војводине, Београд;2012;Г-4595;
10908;Обнова стратешког мишљења, истраживања и управљања у Србији. Књ. 1 /
(Уредници Јасна Петрић, Миодраг Вујошевић);;Институт за архитектуру и урбанизам
Србије, Београд;2012;Г-4596;
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10909;Нови европски регионализам и регионално управљање у Србији. Књ. 1. Општи
аспекти
регионалног
питања
и
нови
европски
регионализам;Вујошевић,
Миодраг;Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд;2012;Г-4597;
10910; Инжењерска геологија; Јевремовић, Драгутин; Грађевинско-архитектонски
факултет, Ниш, 2003; Г-4598
10911; Инжењерска геологија; Јевремовић, Драгутин; Грађевинско-архитектонски
факултет, Ниш, 2003; Г-4598
10912; 90 година наставе Инжењерске геологије на Универзитету у Београду и 40 година
Смера за геотехнике. Едитори Душко Сунарић и Драгутин Јевремовић; Друштво
геолошких инжењера и техничара Србије, Београд, 2012; Г-4599
10913; Зборник радова XIV симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике са
међународним учешћем, Београд, 27. и 28. септембар, 2012. Едитори Душко Сунарић и
Драгутин Јевремовић;
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Београд, 2012; Г-4600
10914; Water supply and sewerage. Sixth edition.(fotokopija); McGhee, Terence J.; McGrawHill, Singapore, 1991; Г-4601
10915; Water Treatment Oparator Handbook. Revised edition.(fotokopija); Pizzi, Nicholas G.;
American Water Works Association, USA, 2005; Г-4602
10916; Managing Livestock Wastes to Preserve Environmental Quality. 1st edition.(fotokopija);
Miner, Ronald J, Humenik, Frank J, Overcash, Michael R.; Iowa State University Press, Ames,
2000; Г-4603
10917; Introduction to environmental geology. 2rd ed.(fotokopija); Keller, Edward A.; Prentice
Hall, Upper Saddle River, 2005; Г-4604
10918; Wastewater engineering: treatment and reuse/Metcalf@Eddy, Inc. 4th ed./revised by
George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel.(fotokopija); McGraw Hill, New
York, 2003; Г-4605
10919; Water treatment plant design. 4th ed. Tecnical editor Edward E. Baruth.(fotokopija);
McGraw Hill, New York, 2005; Г-4606
10920; Biomass, energy, and environment: a developing country perspective from
India.(fotokopija); Ravindranath, N. H, Hall, D. O.; Oxford University Press, New York, 1995;
Г-4607
10921; Conversion and utilization of waste materials. Edited by M. Rashid Khan.(fotokopija);
Taylor and Francis. USA, 1996; Г-4608
10922; Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging
Waste Management Technologies.(fotokopija); Sharma, Hari D, Reddy, Krishna R.; John Wiley
and Sons, Inc, Hoboken, 2004; Г-4609
10923; Proračun spojeva: komentari s primjerima: eurocode 3-1-8.; Leko, Vjenceslav; Ogranak
Sajema, Idvor, 2013; Г-4610
10924; Атлас вишепородичних зграда Србије=Atlas of Multifamily Housing in Serbia;
Јовановић, Поповић, Милица, Игњатовић, Душан...(и др.); Архитектонски факултет
Универзитета, Београд: ГИЗ, 2013; Г-4611
10925; Национална типологија стамбених зграда Србије=National Typology of Residental
Buildings in Serbia; Јовановић, Поповић, Милица, Игњатовић, Душан...(и др.);
Архитектонски факултет Универзитета, Београд: ГИЗ, 2013; Г-4612
10926; Атлас породичних кућа Србије=Atlas of Family Housing in Serbia; Јовановић,
Поповић, Милица, Игњатовић,
НАБАВКА ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

У циљу побољшања услова рада и квалитета наставног процеса у току 2012. године је
извршена и набавка 6 персоналних рачунара са пратећом опремом.
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12.6. РАД СТРУЧНИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
РАД НАСТАВНО – НАУЧНОГ ВЕЋА
Наставно – научно веће Грађевинско-архитектонског факултета је у протеклој 2012/2013.

школској години одржавало седнице на којима су разматрана питања из делокруга рада
овог већа и одлуке су доношене у складу са Законом о високом образовању, Статутом
Факултета и одлукама Универзитета.
На седници одржаној 15. октобра 2012. године:
Донета је Одлука о избору једног члана Сената Универзитета, представника
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу .
- Донета је Одлука о условима уписа на мастер академским студијама Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу шк.2012/2013 год.
- Донета је Одлука о условима уписа у трећу и четврту годину основних академских
студија Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
- Донета је Одлука о упису друге године дипломских академских студија за групацију
студената који су шк. 2011/2012.год. обновили прву годину.
- Донета је Одлука о усвајању Календара за одржавања наставе и испитних рокова у
школској 2012/2013 год. на основним и дипломским студијама на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област
Саобраћајнице.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензије уџбеника под називима:
„Статика и стабилност конструкција“ – уџбеник, „Стабилност конструкција-збирка
решених задатака са изводима из теорије“ – помоћни уџбеник, „Динамика конструкцијазбирка решених задатака“ – помоћни уџбеник, аутора Славка Здравковића, ред.проф.
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању чланова Комисије за рецензију рукописа Ново
експериментално постројење под називом: „Високоефикасни сепаратор уља и масти из
воде“, аутора проф.др Ђорђа Ђорђевића на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије о рецензији рукописа под називом:
„Технологија и организација грађења, збирка решених задатака са изводима из теорије“,
аутора проф.др Милорада Златановића и мр Биљане Матејевић, асистента Грађевинскоархитектонског факултету у Нишу.
На седници одржаној 2.новембра 2012. године:
- Донет је Предлог Одлукe за избор једног наставника у звање ванредни или редовни
професор за ужу научну област Водопривреда-коришћење, уређење и заштита вода.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцента за ужу научну област Комунална и санитарна хидротехника.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцента за ужу научну област Конструкције и конструкцијски системи
архитектонских објеката.
- Донета је Одлука о именовању Комисија за припрему Извештаја за избор сарадника у
звање асистената за уже научне области и то:
Информационе технологије у грађевинарству,
Техничка механика и теорија конструкција
Бетонске конструкције и бетонски мостови
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Грађевински материјали
Урбанизам и просторно планирање
- Донета је Одлука о спровођењу уписа на докторске студије у шк.2012/2013.год. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за упис на докторске студије у
шк.2012/2013.год. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије о научној заснованости теме
докторске дисертације под називом: „УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПУТА,
ОБИМА И СТРУКТУРЕ САОБРАЋАЈА НА ОДРЕЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ
ВРЕДНОСТИ ПРИ ДЕФИНИСАЊУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА
ИНТЕРВЕНЦИЈУ НА ПУТУ“ докторанта, мр Душана Цветковића дипл.инг.грађ. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 27. новембра 2012. године:
- Донет је Предлог Одлукe за избор једног наставника за члана Научно-стручног већа за
природно-математичке науке.
- Донет је Предлог Одлукe за избор два наставника за чланове Научно-стручног већа за
техничко-технолошке науке.
- Донет је Предлог Одлукe за избор једног наставника за члана Научно-стручног већа за
мултидисциплинарне студије.
- Донет је Предлог Одлукe за избор једног наставника (Архитектонски одсек) за члана
Уметничко-стручног већа.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Канони у савременој архитектури српског православног
храма“, подобности кандидата Мирка Станимировића, дипл.инг.арх. и именовање ментора
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Хидро-абразивна отпорност бетона справљеног са
рециклираним материјалима и ојачаног микро влакнима“, подобности кандидата Ненада
Ристића, дипл.инг.грађ. и именовање ментора на Грађевинско-архитектонском факултету
у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Констукције и
конструкцијски системи хидротехничких објеката.
- Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистената за ужу научну област
Бетонске конструкције и бетонски мостови.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звање асистента за ужу научну област Визуелизација у архитектури и
грђевинарству.
- Донета је Одлукa о измени и допуни Одлукa о ангажовању и задужењу наставника и
сарадника на основним академским студијама Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу за јесењи семестар шк. 2012/2013.год.
- Донета је Одлукa о измени и допуни Одлукa о ангажовању и задужењу наставника и
сарадника на мастер академским студијама Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу за јесењи семестар шк. 2012/2013.год.
На седници одржаној 24. децембра 2012. године:
Донета је Одлука о избору члана Савета Универзитета у Нишу са Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу.
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Донете су Одлуке о избору чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу.
Донета је Одлука о задужењу и ангажовању наставника за извођење наставе и испита на
докторским студијама за школску 2012/2013.год.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Саобраћајнице.
Донет је Предлог Одлуке за доделу почасног доктората Универзитета у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору наставника у звање доцента за ужу научну област Јавне
зграде.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област
Техничка механика и теорија конструкција.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистената за ужу научну област
Јавне зграде.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистената за ужу научну област
Урбанизам и просторно планирање.
Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Нелинеарно понашање и гранична носивост лимених носача
оптерећених локализованим оптерећењем“, подобности кандидата Драгане Турнић,
дипл.инж.грађ. и именовање ментора на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Експериментално-теоријска анализа граничне носивости
носача од самоуграђујућег бетона са рециклираним агрегатом“, подобности кандидата
Бојан Милошевић, дипл.инж.грађ. и именовање ментора на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о продужењу рока за израду и одбрану докторске дисертације под
насловом: „Утицај промене крутости на прорачун и димензионисање елемената рамовских
констукција од армираног бетона“, мр Биљани Младеновић, дипл.инж.грађ. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлуке о продужењу рока за израду и одбрану докторске дисертације под
насловом: „Теоријска и експериментална анализа армиранобетонских линијских носача са
полукрутим везама“, мр Драгану Златкову, дипл.инж.грађ. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 24. јануара 2013. године:
- Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну
област Комунална и санитарна хидротехника на Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу
- Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну
област Конструкције и конструкцијски системи архитектонских објеката на Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу
- Донета је Одлука о давању сагласности за учешће ГАФ-а у Нишу на јавни позив Центра
за промоцију науке.
- Донета је Одлука о избору шест чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета
у Нишу.
- Донета је Одлука о избору сарадника у звање асистената и то:
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Визуелизација у архитектури и
грађевинарству
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Бетонске конструкције и
Бетонски мостови
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Информационе технологије у
грађевинарству и
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једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Грађевински материјали.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом „Модели регенерације отворених јавних простора у централном
градском подручју“, докторанта Јелене Велев, подобности кандидата и именовању
ментора.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом „Хидро-абразивна отпорност бетона справљеног са
рециклираним материјалима и ојачаног микровлакнима“, докторанта Ненада Ристића,
подобности кандидата и именовању ментора.
- Донета је Одлука о утврђивању предлога броја студената за упис на I годину студија на
свим нивоима за школску 2013/2014. годину на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.
- Донета је Одлука о учешћу ГАФ-а у оснивању Иновационог центра Универзитета у
Нишу.
- Донета је Одлуке о задужењу и ангажовању наставника и сарадника на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу у пролећном семестру школске 2012/2013.године.
- Донета је Одлука о утврђивању предлога финансијског плана за 2013.год. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука за давање сагласности за неплаћено одсуство Љиљани Јевремовић
дипл.инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 22. фебруара 2013. године:
- Донета је Одлука о избору три члана Савета Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о усвајању финансијког Извештаја о пословању Факултета.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме
докторске дисертације под називом:“ Нелинеарно понашање и гранична носивост
лимених носача оптерећених локализованим оптерећењем“ и подобност докторанта
Драгане Турнић дипл.инж.грађ. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја о научној заснованости
теме докторске дисертације под називом: “Екпериментално утврђивање капацитета
носивости бетонског железничког прага у реалним амбијенталним условима
експлоатације“, подобности кандидата и именовања ментора.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Јавне зграде.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор:
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Саобраћајнице
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Грађевинска геодезија
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију уџбеника под називима:
„Увод у архитектонско пројектовање“, аутора др Горана Јовановића, доцента
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Акционог плана за 2013.год. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о усвајању Политике и стратегије обезбеђења квалитета на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о допуни Одлуке о задужењу наставника за извођење наставе на
докторским студијама за школску 2012/2013.год.
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На седници одржаној 22. марта 2013. године:
- Донета је Одлука о утврђивању предлога за висину школарине на основним, мастер и
докторским студијама на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу за шк.
2013/2014.годину.
- Донета је Одлука о задужењу и ангажовању наставника и сарадника на основним и
мастер студијама за пролећни семестар школске 2012/2013.год. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Правилника о студентском вредновању педагошког рада
наставника, студијских програма, наставе и услова рада на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о избору наставника у звање ванредни професор за ужу научну
област Саобраћајнице.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја о научној заснованости
теме докторске дисертације, докторанта Владана Николића дипл.инж.арх. под називом:
“Конструктивна обрада геометријских површи и њихова примена у архитектури“,
подобности кандидата и именовања ментора.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије о научној заснованости теме докторске
дисертације
докторанта
Жарка
Петровића
дипл.инж.граћ.
под
називом:“
Експериментално-теоријска анализа граничних стања армиранобетонских континуалних
греда од самоуграђујућег бетона ојачаних влакнима армираним полимерима (Fiberreinforced polymer-FRP)“ и подобности кандидата.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја о рецензији уџбеника под називом: „ Геодезијазбирка решених задатака“, аутора др Велимира Алексића и Ненада Ћирића.
На седници одржаној 12. априла 2013. године:
- Донета је Одлука о усвајању Правилника за унапређење квалитета на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и то:
Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета на ГАФ-у за 2012.год.
Правилник_о_студентском_вредновању_педагошког_рада_наставника.
Правилник_о__вредновању_дипломираних студената.
Правилник_о_вредновању_наставника_и_ненаставника.
Процедура за евиденцију наставе.
Процедура за истицање на интернет.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за квалитет на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и то:
2009-10 Јесењи_Извештај-Рангирање.
2009-10 Пролећни-Извештај-Рангирање.
2010-11 Јесењи Извештај-Рангирање.
2010-11 Пролећни-Извештај-Рангирање.
2011-12 Јесењи Извештај-Рангирање
Годишњи извештај Комисије_2009 _1
Годишњи извештај Комисије_2010
Годишњи извештај Комисије_2011.
Извештај о самовр. наст-ненаст-инг-послодаваца 2012а.
Извештај о студентском вредновању СП и услова рада.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Развој и унапређење метода за прорачун геотехничких конструкција и примену
Еврокода 7“, кандидата мр Јована Папића дипл.инж.грађ. на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
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- Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област
Саобраћејнице.
- Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област
Геодезија.
- Донет је Предлог Одлуке о избор два гостујућа професора за ужу научну област
Водопривреда коришћење уређење и заштита воде.
- Донет је Предлог Одлуке о накнадама за пружање услуга из образовне делатности на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о организовању Међународне архитектонске изложбе под називом:
„MINS-Arch-2013.“, на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 17. маја 2013. године:
- Донет је Предлог Одлуке о продужењу радног односа професорима на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању Грађевинско-архитектонског
факултета за период 2009-2012.год.
- Донет је Предлог Одлуке о накнадама за пружање услуга из образовне делатности на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област Конструкције и конструкцијски системи фидротехничких
објеката на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о имановању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Утврђивање критеријума за избор решења регулисања речних токова“,
докторанта Милице Марковић, дипл.инж.грађ.
- Донета је Одлука о имановању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: „Технички показатељи за оцену стања и предлог мера за унапређење успесности
функционисања мањих водоводних система у Републици Србији“, докторанта Драгана
Радивојевића, дипл.инж.грађ.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за спровођење конкурса за упис у I годину
основних академских студија по конкурсу за шк. 2013/2014.годину на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за спровођење пријемног испита за упис у I
годину основних академских студија по конкурсу за школску 2013/2014.годину на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за рангирање кандидата за упис у I годину
основних академских студија по конкурсу за шк. 2013/2014.годину на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 9. јула 2013. године:
- Донета је Одлука о усвајању предлога плана студијског програма Архитектура за
акредитацију на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању предлога плана студијског програма Грађевинарство за
акредитацију на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област Конструкције и конструкцијски системи хидротехничких
објеката на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну
област Механика флуида, хидраулика и хидрологија на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
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- Донет је Предлог Одлуке о избору два гостујућа професора на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 30. августа 2013. године:
- Донета је Одлука о расписивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента
за ужу научну област и то:
Конструкције и конструкцијске системи архитектонских објеката
Зграде за становање
Урбанизам и просторно планирање
- Донет је Предлог Одлуке за избор једног наставника у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Зграде за становање.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Математика.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Јавне зграде.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Механика флуида, хидраулика и хидрологија.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за избор једног сарадника у звање асистента за
ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом „Утврђиввање критеријума за избор решења регулисаних
речних токова“, докторанта мр Милице Марковић дипл.инж.грађ. и приступању одбрани
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом „Технички показатељи за оцену стања и предлог мера за
унапређење успешности функционисања мањих одводних система у Републици Србији “,
докторанта мр Драгана Радивојеића дипл.инж.грађ. и приступању одбрани на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом „Развој и унапређење метода за прорачун геотехничких
конструкија и примену Еврокода 7“, докторанта мр Јована Папића дипл.инж.арх. и
приступању одбрани на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом „Формирање урбане структуре и архитектонских облика
Царичиног града у VI веку“, докторанта Ане Момчиловић-Петронијевић. и приступању
одбрани на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о имановању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Утицај параметара пасивног соларног дизајна и активних соларних система на
потрошњу енергије у пословним зградама“, докторанта Сање Стевановић, дипл.инж.арх.
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о имановању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Анализа граничног стања употребљивости пешачких мостова у погледу
вибрација индукованих пешацима“, докторанта Марије Спасојевић-Шурдиловић,
дипл.инж.грађ. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о одобрењу теме магистарске тезе под називом: „Савремене методе
планирања и управљања у грађевинарству“ и именовању ментора, магистранту Животи
Боровцу, дипл.инг.грађ. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о избору једног члана Комисије за стручну праксу на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
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На седници одржаној 27. септембра 2013. године:
- Донета је Одлука о усвајању наставних планова студијских програма у процесу
акредитације и то:
основне академске студије-Грађевинарство
основне академске студије-Геодезија
интегрисане академске студије-Архитектура
мастер академске студије-Грађевинарство
докторске студије-Материјали и конструкције
докторске студије-Хидроинформатика
докторске студије-Архитектура
- Донета је Одлука о задужењу и ангажовању наставника и сарадника за основне
академске студије за јесењи семестар школске 2013/14.год. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о покретању поступка за избор истраживача-сарадника на
Грађевинско-архитектонском факултету.
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: „ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ У СТАМБЕНОЈ
АРХИТЕКТУРИ У КОНТЕКСТУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИШЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У
СРБИЈИ“ и подобности доктораната на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.

- Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију помоћног универзитетског
уџбеника под називом: „Теорија површинских носача“ – збирка решених задатака са
изводима из теорије, аутора Славка Здравковића, ред.проф. Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу.
- Донета је Одлука о давањању сагласности др Милораду Златановићу, ред.проф.
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу за радно ангажовање на Универзитету у
Београду - Шумарски факултет за шк. 2013/2014.годину.
- Донета је Одлука о давањању сагласности др Николи Цекићу, ред.проф. Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу за радно ангажовање на Факултету Уметности у Нишу
за шк. 2013/2014. годину.
- Донета је Одлука о продужењу рока за израду и одбрану докторске дисертације под
насловом: „Просторна стабилност челичних конструкција вишеспратних зграда као
функција решења ослоначких веза“, мр Александре Цилић, дипл.инж.грађ. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
На седници одржаној 25. октобра 2013. године:
- Донета је Одлука о условима уписа у шк. 2013/2014.год. за основне и мастер академске
студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлога Одлуке о именовању Комисије за избор једног наставника у звање
доцент или ванредни професор за ужу научну област: Визуелизација у архитектури и
грађевинарству на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног наставника у звање
доцент за ужу научну област: Техничка механка и Теорија конструкција на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног наставника у звање
доцент за ужу научну област: Историја и теорија архитектуре на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о избору сарадника и то:
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област: Механика флуида, Хидраулика
и Хидрологија,
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једног сарадника у звање асистента за ужу научну област: Техничка механика и Теорија
конструкција,
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област: Математика,
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област: Јавне зграде.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Примена пробабилистичког концепта у геотехничким рачунским анализама
стабилности“, докторанта, мр Небојше Давидовића, дипл.инж.грађ. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: “Утицај параметара пасивног соларног дизајна и активних соларних система на
потрошњу енергије у пословним зградама“, докторанта, Сање Стевановић, дипл.инж.арх.
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
- Донета је Одлука о давању сагласности за организовање научног скупа „МонГеометрија
2014“, чији је главни организатор Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу.
- Донета је Одлука о прихватању рукописа за издавање монографије под насловом:
„Ревитализација предшколских објеката у Србији“, аутора доц.др. Данице Станковић и
доц.др. Милана Танића ради подношења пријаве на Јавни позив.
- Донета је Одлука о усвајању услова за оверу семестра на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
РАД САВЕТА ФАКУЛТЕТА

Савет Грађевинско-архитектонског факултета је у протеклој школској години одржавао
седнице на којима су разматрана питања из делокруга рада Савета и одлуке су доношене у
складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Треба поменути да три
прeдстaвникa оснивача које треба да именује Влада Републике Србије нису до сада
именована, као ни у другим високошколским установама.
На седници одржаној 14. новембра 2012. године:
извршена је верификација мандата нових чланова Савета, представника студената,
изабран је студент-продекан,
разматран је приговор Александре Конески-Младеновић на Одлуку Изборног већа
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу о избору једног сарадника у звању
асистента за ужу научну област Зграде за становање,
разматрана су међусобна потраживања и обавезе (електрична енергија, топлотна енергија,
вода ....) са Машинским факултетом у Нишу.
На седници одржаној 18. децембра 2012. године:
усвојен је Извештај о организацији и управљању Факултетом у шк. 2011/12. години,
донета је Одлука о измени Финансијског плана за 2012. годину,
разматран је нацрт Уговора о суфинансирању трошкова за испоручену електричну
енергију и воду између Грађевинско-архитектонског и Машинског факултета у Нишу.
На ванредној седници од 28. јануара 2013. донет је Финансијски план за 2013. годину.
На седници од 7. фебруара 2013. године донета је Одлука о усвајању Извештаја о попису
са стањем на дан 31.12.2012. год.
На Конститутивној седници од 28. фебруара 2013. године:
Конституисан је нови сазив Савета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
извршена верификација мандата чланова Савета и изабран председник Савета,
Усвојен је Извештај о финансијском пословању за 2012. годину,
Усвајена је Политика и стратегија обезбеђења квалитета на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
На седници од 17. априла 2013. године донета је Одлука о висини школарине у шк.
2013/14. години.
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На ванредној телефонској седници одржаној 5. јуна 2013. године донета је Одлука о
давању сагласности за учешће Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу на
пројектима у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње.
На седници од 12. јула 2013. године донета је Одлука о измени финансијског плана за
2013. годину.
Седнице Колегијума Факултета су заказиване према потреби, а у овом периоду је било
више састанака, док су састанци управе Факултета одржавани једном недељно. Колегијум
је разматрао питања из своје надлежности, заузимао ставове, доносио предлоге и
препоруке стручним и руководећим органима, разматрао достављане материјале у
предложеном облику и дао своје сугестије.

12.7.ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА
Средства за обављање делатности Факултета, у складу са Законом, обезбеђују се из
буџета Републике Србије.
Износ ових средстава одређује се према нормативима и стандардима услова рада које
утврђује Влада и она треба да буду довољна да обезбеде квалитетно извођење наставе.
Поред тога Факултет стиче средства за обављање своје делатности и од школарине коју
уплаћују самофинансирајући студенти, пружањем услуга трећим лицима, научноистраживачким радом запослених, као и из осталих извора (поклон, донације, спонзорство
и др.).
Средства која Факултет стиче од школарине, односно која оствари пружањем услуга
трећим лицима, користиће се према годишњем програму рада Факултета за следеће
намене:
трошкове пословања,
зараде запослених у складу са законом и колективним уговором,
набавку и поправку опреме,
обављање научног рада који је у функцији подизања квалитета наставе,
научно и стручно усавршавање наставника и сарадника,
подстицање развоја наставног подмлатка,
рад са даровитим студентима,
међународну сарадњу,
изворе информација и информационе системе,
друге намене у складу са Законом.
Средства која Факултет остварује, утврђују се и распоређују Финансијским планом.
Савет факултета на предлог Већа усваја Предлог Финансијског плана за наредну годину
и усваја Извештај о пословању за протеклу годину.
У следећим табелама су упоредно представљени приходи и примања и расходи и издаци
за последње три године. Структура прихода и расхода је приказана у складу са контним
планом за буџетске кориснике.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
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РАСХОДИ И
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9,272
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415

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. годину
I – ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан приход и примања у 2013. години остварен је у износу од 254.343.982,60 динара,
што је у односу на претходну годину мање за 3,43%.
Структура остварених прихода дата је у табели и прати контни план за буџетске
кориснике.

Конто

74
742.121.1
742.121.2
742.121.3

Враста прихода

Други приходи
Школарина
Приходи Института
Приходи од научних пројеката
(партиципанти)
742.121.9
Остали приходи (спонзорства,
котизације, рефундације
трошкова)
742.122.
Закупнине
744.121.
Примљене донације
77
Меморандумске ставке
79
Приходи из буџета
791.111.1
Плате
791.111.2. Материјални трошковиМинистарство просвете
791.111.2. Остали приходи из буџетадокторске студије
791.111.3.2 Остали приходи из будзетаинвестиције
791.111.4
Научни пројекти
791.111.5
Остали приходи Министарство
науке
7
УКУПНИ ПРИХОДИ
8
ПРИМАЊА ОД
ПРОД.НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
7+8
УКУПНИ ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
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у хиљадама
2013
2012

70.436
28.920
38.763
100

53.135
26.418
25.230
10

%
повећање/
смањење
-24,57
-8,66
-34,92
-90

1.337

942

-29,55

665
651
1.751
191.158
150.031
9.052

495
40
3.026
198.160
162.739
9.759

-25,57
-93,86
+72,81
+3,66
+8,47
+7,81

270

720

+166,66

6.160

-

25.278
367

24.351
591

-3,67
+61,03

263.345
27

254.321
23

-3,43
-14,82

263.372

254.344

-3,43

II- РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Укупни расходи и издаци у 2013. години износе 254.138.452,56 динара, што је у односу на
претходну годину мање за 4,91%.
Структура остварених расхода дата је у табели и прати контни план за буџетске кориснике
у хиљадама
Конто
Враста расхода/издаци
2012.
2013.
%
повећа
ње/
смањењ
е
41
Расходи за запослене
178.791 183.496
+2,63
411,412 Плате
171.525 174.668
+1,83
413
Накнаде у натури
215
210
-2,33
414
Социјална давања
2.635
3.194
+21,21
запосл.
414.1
Накнаде за време
2.232
2.476
+10,93
одсуствовања са посла
414.3
Отпремнине и помоћи
383
718
+87,46
414.4
Помоћ у медицинском
20
лечењу и др помоћи
415
Накнада трошкова за
4.247
4.443
+4,61
запослене (превоз)
416
Награде запосленима
169
981 +480,47
42
Коришћење услуга и
78.136
67.466
-13,66
роба
421
Стални трошкови
6.922
7.020
+1,41
421.1
Трошкови платног
715
722
+0,97
промета и банкарске
услуге
421.2
Енергетске услуге
3.178
3.183
+0,15
421.3
Комуналне услуге
1.043
1.223
+17,25
421.4
Услуге комуникације
1.237
1.271
+2,74
421.5
Трошкови осигурања
333
390
+17,11
421.6
Закуп имовине и
416
231
-44,48
опреме
422
Трошкови путовања
1.264
2.127
+68,27
422.1
Трошкови путовања у
847
1.984 +134,23
земљи
422.2
Трошкови путовања у
417
143
-65,71
иностранству
423
Услуге по уговору
35.551
23.095
-35,04
423.1
Административне
65
19
-70,77
услуге
423.2
Компјутерске услуге
69
133
+92,75
423.3
Услуге образовања и
654
1.181
+80,58
50

423.4
423.5
423.6
423.7
423.9

Конто

424
424.2
424.6
424.9
425
425.1
425.2
426
426.1
426.3
426.4
426.5
426.6
426.8
426.9
43
44
46
47
48
4
511
512

усаврсавања.запослени
х (кот,члан,сајам)
Услуге информисања и
стампања
Стручне услуге
(институт)
Услуге за домаћинство
и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге

Враста расхода

Специјализоване услуге
Услуге образовања, културе и
спорта
Услуге науке
Остале специјализоване услугеподизводјачи
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање
зграде
Текуће поправке и одржавање
опреме
Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјал за саобраћај
Материјал за науку
Материјал за образовање, културу
и спорт
Материјал за одржавање хигијене
Материјал за посебне намене
Употреба основних средстава
Камате и казне за кашњ.
Дотације и трансфери
Остале накнаде за образовање
Остали расходи (регис,таксе)
УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Зграде и градјевински објекти
Машине и опреме
51

989

1.073

+8,49

32.064

19.585

-38,92

1.323

509

-61,53

308
79

546
49

+77,27
-37,98

2012.

2013.

30.174
5.905

32.726
6.981

у хиљадама
%
повећање/сма
њење
+8,45
+18,22

22.753
1.516

24.359
1.386

+7,05
-8,58

1.876
1.524

494
274

-73,67
-82,03

352

220

-37,50

2.349
502
593

2.004
520
380

-14,69
+3,58
-35,92

280
220
393

314
146
369

+12,14
-33,64
-6,11

356
5
1.333

275
720
159
251.841
1.905

-22,76
+73,49
-46,29
-2,76
+18,69

415
296
258.971
6.657
1.605

515
5

Нематеријална имовина
УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

4+5

УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ДЕФИЦИТ

8.262

392
2.297

-72,20

267.233

254.138

-4,91

3.861

-

СУФИЦИТ
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ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ
I – ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Конто
74
742.121.0
742.121.2
742.121.3
742.121.9

Врста прихода
Други приходи
Школарина
Приходи Института
Приходи од научних пројеката-остало
(партиципанти)
Остали приходи(спонзорства,
рефундације)

742.122.
732.100.
77
79
791.111.0
791.111.1

Закупнина
Примљене донације
Меморандумске ставке
Приходи из буџета
Плате
Материјални трошкови-Минис. просвете

791.111.3

Остали приходи из Буџета-Програм
Расподеле инвестиционих средстава
Санација фасаде и крова
Вишенаменски лабораторијски простор
Инсталација грејања и хладјења
Реконструкција и доградња хола
Лиценцирани оперативни систем
Wиндоwс 8
Обнова РЦ новим серверима
Уводјење видео презентације у наставу
Информациони систем Опште службе
Информациони систем Студентске
службе
Научни пројекти
Остали приходи Мин науке

791.111.4
791.111.5
52

у хиљадама
ИПА €
46182,55

План 2014.
133.800
56.000
65.000
300
6.000

46.182,55

1.500
5.000
3.000
232.000
170.000
20.000
172.467
99.645
32.987
20.925
15.513
378
280
1.950
550
239
35.000
5.000

Приходи Министарства-докторске
студије
УКУПНИ ПРИХОДИ
ПРИМАЊА ОД
ПРОД.НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

7
8
7+8

II-

2.000
368.800
150
46182,55

368.950

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Конто
4

Враста расхода
УКУПНИ РАСХОДИ

у хиљадама
План 2014.
46182,55
359.950

41

Расходи за запослене

11.853,42

222.050

411
412
413
414
414.1

Плате

11.853,42

210.000

414.3
414.4
415
416
42
421
421.1
421.2
421.3
421.311
421.324
421.324
421.325
421.391
421.4
421.411
421.414
421.421
421.422
421.5
421.6
421.612
421.612
421.9
422
53

Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за време одсуствовања
са посла
Отпремнине и помоћи
Помоћ у мед.лечењу и др.пом.
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Водовод и канализација
Одвоз смеца
Еко накнада
Услуге цисцења
Градско градј. земљисте
Услуге комуникације
Телефон-фиксна
Мобилни телефон
Поста
Услуге доставе
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Закуп спортских објеката
Закуп нестамбеног простора
Остали трошкови
Трошкови путовања

300
5.250
3.000

19.329
5.200

5.200
1.400

2.000
250
5.500
1.000
135.300
11.500
1.000
5.000
2.000
800
500
150
250
300
2.000
600
1.000
200
200
500
700
350
350
300
4.000

422.1
422.2
423
423.1
423.2
423.211
423.211
423.3
423.311
423.322
423.322
423.322
423.322
423.399
423.4
423.412
423.413
423.419
423.419
423.419
423.431
423.432
423.5
423.6
423.612
423.621
423.621
423.621
423.7
423.711
423.711
423.712
423.9
424
424.2
424.211
424.211
424.221
424.231
424.6
424.9

54

Трош.сл.путововања у земљи
Трош.сл.путовања у иностранст.
Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Одрзавање софтверарацуноводство
Одрзавање софтвера-опста
слузба
Услуге образов.и усаврш.запосл.
Струцне екскурзије
Котизације-рацуноводство
Котизације-опста слузба
Котизације-институт
Котизације-остало
Остале услуге образовања
Услуге информисања и штамп.
Услуге стампања цасописа
Услуге стампања публикација
Услуге стампања-остало Фак
Услуге стампања-остало Инст
Услуге стампања-остало Донац
Услуге рекламе
Објављивање тендера
Стручне услуге
Услуге за угоститељство
Хемијско цисцење
Угост услуге-Факултет,
Институт
Угост услуге-колективна
прослава
Угост услуге - коктел
Репрезентација
Репрезентација-Институт
Репрезентација-Факултет
Поклони
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образов.кул и спорта
Ангазовани наставници и
сарадници
Остале услуге образовањакомисије
Услуге културе
Услуге спорта-јаде
Услуге науке
Остале специјализоване услуге

1.400
12.729,13

3.000
1.000
50.800
100
700
350
350

640,00

9.780,00

3.500
1.600
380
380
380
380
380
2.000
390
390
390
390
200
140
100
40.000
2.500
50
1.650
400

2.309,13

400
1.000
400
400
200
1.000
58.000
8.000
6.000
550
50
1.400
30.000
20.000

ИПА
КОНТ
О
425
425.1
425.11
1
425.11
2
425.11
3
425.11
4
425.11
5
425.11
6
425.11
7
425.11
8
425.11
9
425.2
425.21
425.22
425.24
425.26
426
426.1
426.11
1.1
426.11
1.2
426.12
1
426.13
1
426.3
426.31
1
426.31
2
426.31
2
426.31
2
426.31
2
426.4
426.5
55

План 2014

ВРСТА РАСХОДА
Текуће поправке и одржавање
Текуће попр.и одрж.зграде и обј.
Зидарски радови

4.000
3.000
200

Столарски радови

200

Молерски радови

400

Радови на крову

200

Радови на водоводу и
канализацији
Централно грејање

400

Електрицне инсталације

400

Радови на комуникацијским
инсталацијама
Остале услуге и материјал за тек
одрз.
Текуће поправке и одрж.опреме
Опрема за саобрацај
Административна опрема
Опрема за науку
Опрема за образовање-Инст
Материјал
Административни материјал
Канцеларијски материјал

400

1.000
200
300
400
100
7.000
700
450

Канцеларијски материјал-Тонери

150

400

400

Радна униформа

70

Цвеце и зеленило

30

Матер.за образ. и усаврш.запосл
Материјал за ообраз-цасописи

2.000
400

Материјал за образ-рацунов

400

Материјал за образ-опста

400

Материјал за образ-Инст

400

Материјал за образ-остало

400

Материјал за саобраћај
Материјал за науку

500
1.000

426.52
1.1
426.52
1.2
426.59
1
426.6
426.61
1
426.61
1
426.61
1
426.63
1
426.63
1
426.8
426.81
1
426.81
9
426.9
43
47
48
481
482
5
511

512

56

Материјали за истразивање и
развој
Материјали за истразивање и
развој-тонери
Остали материјали за науку
Матер.за образ. културу и спорт
Материјал за образовањеФакултет
Материјал за образовање Институт
Материјал за образовање-остало

400
200
400
2.000
400
400
400

Материјал за спорт-Јаде

400

Материјал за спорт-редовна
настава
Материјал за одржав.хигијене
Хемијска средства за цисцење

400

Остали материјал за одрзавање
хигијене
Материјал за посебне намене
Употреба осн.средстава
Накнаде из буџета-докт.студије
Остали расходи
Донације непрофитабил.орган.
Порези,обавезе, таксе и казне
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Зграде и градјевински објекти
Учешће у адаптацији Клуба
Програм расподеле
инвестиционих средтава
-Капитално одрж.зграде и објеката
Санација фасаде и крова
Вишенаменски лабораторијски
простор
Инсталација грејања и хладјења
Реконструкција и доградња хола
Машине и опрема
15.000.
Програм расподеле
инвестиционих средстава - опрема
Лиценцирани оперативни систем
Wиндоwс 8
Обнова РЦ новим серверима
Уводјење видео презентације у
наставу
Информациони систем Опште
службе
Информациони систем

200

700
500

100
2.000
600
300
300
9.000
1.500
1.500
169.070

99.645
32.987
20.925
15.513
7.000
3.379
378
280
1.950
550
239

512.2
512.21
1
512.21
2
512.22
512.23
2
512.24
1
512.25
1
512.6-1
512.6-2
515
515.11
1
515.12
1
4+5

57

Студентске службе
Административна опрема
Наместај

1.000
20

Уградна опрема

50

Рацунарска опрема и стампаци
Телефони

900
10

Електронска опрема

10

Опрема за домацинству

10

Опр. за образовање
Опр. за науку
Нематеријална имовине
Компјутерски софтвери

15.000.00

Књиге у библиотеци
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2.000
4.000
500
300
200

46182,55 €

368.950

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред
ни
бро
ј

2.

Предмет набавке
ОРН

УКУПНО
Добра
Набавка горива
/БМБ, Еуродизел/
ОРН 09130000

3.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Средстава за чишћење:
хемијска средства ѕа чишћење
ОРН 39830000

Разлог и оправданост
набавке; начин

Планирана средства
Процењен у буџету / фин.
плану
а
(без ПДВ-а)
вредност
(укупно,
по
Износ
годинама)
Конто
9706
6582
416
416
426411
426412

Оквирни датум

Напомена

Врста
поступка
Покретања
Извршења
поступка
уговора

Закључења
уговора
у хиљадама
у хиљадама
/Прилог 1/

Јавна
Фебруар
Март
Март
набавка
2014.
2014.
2014мале
март
вредности
2015.
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена
вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену
пораста цена на тржишту.

416

416

426811

Јавна
набавка
мале
вредности

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март
2014март
2015.

/Прилог 2/

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена
вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и процену

4.

утврђивања процењене
вредности
Рачунарска опрема,
штампачи
ОРН 30000000

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
УСЛУГЕ
1.

2.

Осигурање
- студента
ОРН 66510000
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуга ангажовања
туристичке агенције:
-за услуге смештаја,
-за превоз запослених и
студената
ОРН55110000

3.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге ресторана
ОРН 55520000

59

пораста цена на тржишту.
5750

5750

512221 Отворени
(прилог бр.3)
Фебруар
Април
Април
512222 поступак
2014.
2014.
2014512611
март
512621
2015
Набавка рачунара и замена постојеће рачунарске опреме као и набавка резервних делова услед
кварова спроводи се ради обављања редовних активности прописаних законом. Цене су утврђене
на бази анализе цена у претходној години, увидом у цене преко интернета и на основу пораста
цена ових производа на тржишту (раст цена на мало и курс еур-а).
3124
у
хиљадама
416
416
42152 Јавна
август
септемба септемба /Прилог 1/
0
набавка
2014
р 2014
р 2015
мале
вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовне и наставне делатности. Процена вредности је
утврђена на основу анализе цена различитих понуђача преко интернета, на основу телефонског
разговора са лицима која су овлашћена за обављање овакве врсте услуга рачунајући и процену
пораста цена на тржишту
1333
1333
42331 Јавна
Фебруар
Март
Март
/Прилог 2/
1
набавка
2014.
2014.
2014мале
март
вредности
2015.
Процењене вредности услуга су рађене на бази уговора у претходној години. Цене су утврђене на
бази анализе цена у претходној години, увидом у цене различитих добављача и преко интернета и
на основу пораста цена ових услуга на тржишту.
1375

1375

42362
1

Јавна
набавка
мале
вредности

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 3/

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

60

Набавка се врши ради организовања прослава,пријема. Процена вредности извршена на основу
захтева и потрошених средстава у претходној години.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Оквирни датум
Редни
број

1

1

2

Предмет набавке

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
(без ПДВ-а)
___________________
Износ
Конто

Основ за
изузеће

_________________________________
Покретања
Извршења
поступка
уговора

Напомена

Закључења
уговора

УКУПНО
ДОБРА
Канцеларијски
материјал

16328
5910
375

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Репрезентација
/поклони .../

Набавка се спроводи ради обављања делатности.Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из
претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Закуп нестамбеног
простора

Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из
претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене

Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из
претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

61

166

291

375

166

291

4261111

423712

421612

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39. ст.
2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

у хиљадама
у хиљадама
/Прилог 1/

/Прилог 2/

/Прилог 3/

3

вредности
Закуп осталог простораспортских објеката

291

291

421619

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 4/

4

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Тонери за штампаче

Набавка се спроводи ради усавршавања и информисања запослених. Процена вредности је утврђена на основу
анализе цена из претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

5

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Радне униформе

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради заштите запослених. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из
претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

Цвеће и зеленило

25

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради декоративних ствари на скуповима, седницама, конгресима. Процена вредности је
утврђена на основу анализе цена из претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

Материјал за
образовање-часописи

333

6

7

62

Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из
претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

125

58

125

58

25

333

4261112

426121

426131

426311

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 5/

/Прилог 6/

/Прилог 7/

/Прилог 8/

9

7

8

9

10

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради стручног информисања запослених. Процена вредности је утврђена на основу анализе
цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

Материјал за
образовањерачуноводство

333

Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности

Набавка се спроводи ради усавршавања и информисања запослених. Процена вредности је утврђена на основу
анализе цена из претходне године и на основу процене пораста цена на тржишту.

Материјал за
образовање-општа
служба
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за
образовање-Институт

333

333

333

426312

426312

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 9/

/Прилог 10/

Потреба за овом набавком је исказана у захтевима. Процена извршена на основу тржиштне врредности за ову
врсту уређаја и на основу података доступних на интернету.

333

333

426312

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 11/

Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

Материјал за
образовање-остало

333

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за
истраживање и развој

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

63

333

333

333

426312

4265211

Члан 39. ст.
2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 12/

/Прилог 13/

11

13

14

15

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Остали материјал за
науку
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за
образовање-Факултет
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за
образовање-Институт
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за
образовање-остало
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
64

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

333

333

426591

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 14/

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

333

333

426611

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 15/

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

333

333

426611

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 16/

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

333

333

426611

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 17/

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

16

17

18

19

20

Материјал за спортЈАДЕ-

333

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

Материјал за спортнастава-

333

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Остали материјал за
одржавање хигијене

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

166

333

333

166

426631

426631

426819

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 18/

/Прилог 19/

/Прилог 20/

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Материјал за посебне
намене

Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена
различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Намештај и уградна
опрема

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

Разлог и оправданост
65

83

58

83

58

4269

512211
512212

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 21/

/Прилог 22/

Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена

22

набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Опрема за домаћинство,
телефони и електронска
опрема
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Компјутерски софтвери

23

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Књиге у библиотеци

21

1.

различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

25

25

512232
Члан 39. ст. Фебруар
Март 2014. Март 2014- /Прилог 23/
512241
2. ЗЈН
2014.
март 2015.
512251
Набавка се спроводи ради обављања делатности. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена
различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

250

250

515111

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 24/

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

166

166

515121

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 25/

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања и унапређења наставне делатности. Процена вредности је утврђена на
основу анализе цена различитих понуђача преко интернета и на основу процене пораста цена на тржишту.

УСЛУГЕ
Комуналне услуге

7922
1458

Разлог и оправданост
набавке; начин

Набавка је потребна за обављање основне делатности установе. Процењена вредност утврђена је контактирањем
са лицима који обављају ову врсту услуга.

66

1458

4213

Члан
7.1.1)ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

у хиљадама
/Прилог 1/

2.

утврђивања процењене
вредности
Услуге чишћења

3.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Пошта

Процена вредности је извршена узимајући у обзир вредност из претходних година, као и анализом ценовника
потенцијалних понуђача на тржишту до којих се дошло преко интернета и путем телефонске комуникације са
свим потенцијалним понуђачима

4.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге доставе

Разлог и оправданост
набавке; начин утврђивања
процењене вредности

Набавка је неопходна за правилно функционисање установе. Процењена вредност је утврђена на основу актуелног ценовника за ову
врсту услуге.

Административне
услуге

83

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
Одржавање софтверарачуноводство

Нанавка се спроводи ради обављања редовних активности.Процењена вредност утврђена на основу увида у
важеће ценовнике за ову врсту прегледа

5.

8.

Разлог и оправданост
набавке; начин
67

208

208

421325

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 2/

Набавка је потребна за одржавање зграде. Процењена вредност утврђена је контактирањем са лицима који
обављају ову врсту услуга.

166

166

291

166

166

83

291

421421

421422

4231

423211

Члан
7.1.1)ЗЈН

Фебруар
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39. ст.
2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 3/

/Прилог 4/

/Прилог 5/

/Прилог 6/

Набавка се потребна ради обављања редовне активности. Процена вредности је утврђена на основу рачуна из
претходне године.

9.

10

11

утврђивања процењене
вредности
Одржавање софтвераопшта служба

291

291

423211

Члан 39. ст.
2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 7/

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Котизацијарачуноводство

Набавка се потребна ради обављања редовне активности. Процена вредности је утврђена на основу рачуна из
претходне године.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Котизација-општа
служба

Набавка је неопходна ради усавршавања запослених у финансијско материјалној служби.
Процењена вредност је утврђена на основу интернет презентација и телефонских позива понуђача.

12

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Котизација-институт

13

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Котизација-остало

68

316

316

316

316

423322

423322

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 8/

/Прилог 9/

Набавка је неопходна ради усавршавања запослених у финансијско материјалној служби.
Процењена вредност је утврђена на основу интернет презентација и телефонских позива понуђача.

316

316

423322

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 10 /

Набавка је неопходна ради усавршавања запослених у финансијско материјалној служби.
Процењена вредност је утврђена на основу интернет презентација и телефонских позива понуђача.

316

316

423322

Члан 39. ст. Фебруар
2. ЗЈН
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 11

14

15

16

17

18

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Остале услуге
образовања
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге штампања
часописа
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге штампања
публикација
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге штампања
остало Факултет
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге штампања
69

Набавка је неопходна ради усавршавања запослених у финансијско материјалној служби.
Процењена вредност је утврђена на основу интернет презентација и телефонских позива понуђача.

316

316

423399

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 12/

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Анализа урађена на основу потрошње по овом основу
у току неколико претходних година.

325

325

423412

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 13/

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процењена вредност урађена на основу анализе
потрошње из претходних година и промене цена на тржишту.

325

325

423413

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 14/

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања научноистраживачке делатности
установе..Цене су рађене на бази анализа цена из уговора закључених у претходним годинама и увидом у цене
преко интернета.
325

325

423419

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог15/

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања конгреса и научних
манифестациаја. Процена вредности утвђена на основу анализе цена из уговора закључених у претходним
годинама и увидом у цене преко интернета.
325

325

423419

Члан 39.

Фебруар

Март 2014.

Март 2014-

/Прилог 16/

ст. 2. ЗЈН

остало Институт

19

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге штампања
остало Донације

2014.

март 2015.

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања института. Процена вредности
утвђена на основу анализе цене доступних на интернет страницама понуђача

166

166

423419

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 17/

20

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Услуга рекламе

Потреба за овом набавком исказана је на основу захтева из претходних година а процена је извршена на основу
рачуна за обаљање ове врсте услуге.

21

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Објављивањ тендера

Потреба за овом набавком исказана је на основу захтева из претходних година а процена вредности извршена је
на основу рачуна за обаљање ове врсте услуге.

22

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Хемијско чишћење

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
70

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања факултета. Процена вредности
утвђена на основу анализе цене доступних на интернет страницама.

116

83

41

116

83

41

423431

423432

423612

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 18/

/Прилог 19/

/Прилог 20/

Потреба за овом набавком исказана је у захтевима из претходних година а процена вредности извршена је на
основу рачуна за обаљање ове врсте услуге.

23

24

25

26

вредности
Угоститељске услуге
-коктелиРазлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Угоститељске услуге
-колективне прославеРазлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
РепрезентацијеИнститут-

333

333

423621

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 21/

Набавка ове услуге неопходна је ради разнородних пријема гостију. Процена вредности утвђена на основу
анализе цене доступних на интернет страницама сервиса

333

333

423621

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 22/

Набавка ове услуге неопходна је ради разнородних пријема гостију. Процена вредности утвђена на основу
анализе цене доступних на интернет страницама.

333

333

423711

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 23/

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Репрезентације
-Факултет-

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

71

333

333

423711

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

/Прилог 24/

27

28

29

30

Сервис и одржавање
службених возила

166

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Одржавање
административне
опреме
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

250

166

250

42521

42522

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 25

/Прилог 26/

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

Опрема за науку

333

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Опрема за образовање Институт

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

72

83

333

83

42524

42524

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Фебруар
2014.

Март 2014.

Март 2014.

Март 2014март 2015.

Март 2014март 2015.

/Прилог 27/

/Прилог 27/

Набавка ове услуге неопходна је ради нормалног и исправног функционисања . Процена вредности утвђена на
основу анализе цене доступних на интернет страницама.

1

РАДОВИ
Зидарски радови

2

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Столарски радови

3

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Молерски радови

4

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Радови на крову

73

2496
166

166

425111

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

у хиљадама
Март
/Прилог1/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

166

166

425112

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

333

333

425113

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

166

166

425114

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Јул2014.

август
2014.

Март
/Прилог 2
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

Март
/Прилог 3/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

септемба
р 2014.

/Прилог 4/

5

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Водовод и канализација

6

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Централно грејање

7

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Електрицне инсталације

8

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Радови на
комуникацијским
инсталацијама
Разлог и оправданост
74

на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

333

333

425115

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март
/Прилог 5/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

333

333

425116

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

333

333

425117

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

333

333

425118

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март
/Прилог 6/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

Март
/Прилог 7/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да просторија дуго времена није
реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

Март
/Прилог 8/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да комуникацијска инсталација

9

набавке; начин
утврђивања процењене
вредности
Остале услуге и
материјали за текуће
одржавање
Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

75

дуго времена није реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

333

333

425119

Члан 39.
ст. 2. ЗЈН

Фебруар
2014.

Март
2014.

Март
/Прилог 9/
2014март
2015.
на основу захтева запослених утврђено је да су радови неопходни с обзиром да је управна зграда стара и дуго
времена није реновирана. Процена вредности утврђена на основу цена на тржишту.

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Факултет не пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање
информатора о раду државних органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Обрачун тарада за запослене на Факултету врши се у складу са Уредбом о нормативима и
стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из
буџета („Службени гласник РС“, бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007),
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 44/2001, 15/2002...11/12) ,Закона о умањењу нето прихода
лица у јавном сектору(Сл.гласник РС бр.108/13) и Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата ѕапослених на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу бр.306 од
17.12.2007.године.

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
Стање појединих облика имовине на дан 31.12.2013. године дато је у наредној табели:
Облик имовине
Грађевински објекти
Опрема
Земљиште
Нематеријална имовина

Садашња вредност имовине
43.232.830,20
6.208.956,55
18.743.460,53
3.939.295,97

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и
електронској форми налазе се у службама и архиви Факултета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију и
архивирање, смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање
регистраторског материјала уређено је Правилником o канцеларијском пословању, а у
складу са Законом о културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94).
Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе
категорија регистатурског материјала са роковима чувања
На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези са
радом, активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни
интерес. Они на сајту остају док траје њихова примена или актуелност. Сајт се редовно
одржава.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на
активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у претходним
одељцима.

20. 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 Законом о 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: 97/08,104/09-др.закон,68/12-Одлука УС и 107/12)
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.

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
21.1. 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 преко поште или предајом захтева на Писарници
Факултета. 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.
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Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
Факултета дужно је да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не
отклони недостатке у одређеном року, односно у реку 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 одбацивању захтева као неуредног.
У прилогу је дат образац за подношење захтева. Факултет ће размотрити и захтев који
није сачињен на том обрасцу.
21.2. 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 Факултета.
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 дикумента 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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21.3. Образац Захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ул.Александра Медведева бр.14,18000 НИШ

ЗАХТЕВ
за приступ информацији и 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:**
o поштом
o електронском поштом
o факсом
o 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)
________________________________
Тражилац информације/ Име и презиме
________________________________
адреса
________________________________
други подаци за контакт
________________________________
потпис
У ________, дана________20__ године
* 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.
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