УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАКУЛТЕТА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
У оквиру овог Извештаја о раду Грађевинско-архитектонског факултета за школску 2018/2019.
годину дат је преглед стања и најважнијих активности у оквиру наставног процеса, научноистраживачког рада и материјално-финансијског пословања.

НАСТАВНИ КАДАР
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу на почетку шк. 2018/19. године имао је укупно 91
члана наставног особља ангажованих са пуним радним временом, и то 54 наставника и 37
сарадника.Наставнике чини 11 редовних професора, 12 ванредних професора и 31 доцент.
Сараднике чине 2 асистента са докторатом, 29 асистената и 6 сарадника у настави. Осим њих, у
реализацији наставе учествује 10 наставника и 19 сарадника ангажованих по уговору.
Оваква структура наставног особља омогућава редовно и веома 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-архитектонском факултет у Нишу септембра
2019. године дата је у табели:
Степен образовања

Број

Висока школска спрема – докторат

56

Висока школска спрема – магистратура

1

Висока школска спрема

56

Виша школска спрема

5

Средња школска спрема

8

ВКВ радник

1

Основна школа

5
У к у п н о:

132

И ове школске године факултетске делатности подржава одговарајући број стално запослених
ван наставе – 31 запослени. Ненаставно особље Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу
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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:
1. Службу за опште послове
2. Службу за студентска питања и наставу
3. Службу рачуноводства
4. Службу за информациони систем
УПИС СТУДЕНАТА
Упис студената у прву годину школске 2018/2019. године обављен је у складу са условима
Конкурса за упис студената у I годину основних академских студија, објављеног на сајту
Универзитета у Нишу јуна 2018. 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. Одржан је први уписни рок у јуну, први продужени уписни рок у јулу,
други и други продужени у септембру.
У следећим табелама је БРОЈ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА дат преглед
броја уписаних студената у школској 2018/2019. години по начину финансирања, студијским
програмима и годинама студија:
СТУДЕНТИ ЧИЈЕ СЕ ОБРАЗОВАЊЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА
ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

II

III

IV

V

УКУПНО

ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО

63

19

33

25

/

140

ИАС АРХИТЕКТУРА

122

80

78

83

91

454

УКУПНО

185

99

111

108

91

594

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

УКУПНО

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – КОНСТРУКЦИЈЕ

/

/

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – САОБРАЋАЈНИЦЕ

/

/

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – ЗГРАДАРСТВО

/

/

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – ХИДРОТЕХНИКА

/

/

2

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО –

58

58

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

II

III

IV

V

УКУПНО

ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО

12

42

27

10

/

91

ИАС АРХИТЕКТУРА

56

44

48

16

19

183

УКУПНО

68

86

75

26

19

274

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ГОДИНА СТУДИЈА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

I

УКУПНО

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – КОНСТРУКЦИЈЕ

/

/

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – САОБРАЋАЈНИЦЕ

/

/

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО – ХИДРОТЕХНИКА

/

/

На Докторским академским студијама је уписано 4 кандидата, и то 2 на студијском програму
Грађевинарство и 2 на студијском програму Архитектура.
У школској 2018/2019. години на Факултету је дипломирало:
-

студената по старом студијском програму; 2

-

студенaта на Основним академским студијама; 106

-

студената на Мастер академским студијама. 102

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВЕ И ИСПИТА
Настава је одржавана у следећим временским интервалима:
-

од 01. 10. 2018. године до 11. 01. 2019. године – јесењи семестар

-

од 11. 02. 2019. године до 07. 06. 2019. године – пролећни семестар

Редовни испитни рокови су организовани у следећим временским интервалима:
-

од 15.12.2018. године до 23.12.2018. године – децембарски испитни рок

-

од 14. 01. 2019. године до 08.02.2019. године – јануарски испитни рок
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-

од 25.3.2019. године до 05.4.2019. године – априлски испитни рок

-

од 10. 06. 2019. године до 05.7.2019. године – јунски испитни рок

-

од 19. 8. 2018. године до 06. 9. 2019. године – септембарски испитни рок

-

од 16.9.2019. године до 04.10.2019. године – октобарски испитни рок

Програм „Факултис“, који је инсталиран 2013. године у функцији је праћења евиденције
студената, а поред осталог, омогућава увид у податке о сваком студенту и податке о броју и
успеху студената по годинама, групама и одсецима. Овај програм је почео да се примењује од
уписа студената у школску 2013/2014. годину. Применом овог програма увелико је олакшана
евиденција студената, пријављивање испита и израда распореда.
Факултет је успешно организовао представљање и промоцију студијских програма и услове
студирања у средњим школама региона и сајмовима образовања да би се привукао већи број
средњошколаца за упис на наш факултет. Представљање Факултета пратио је штампани
материјал у виду плаката, флајера и брошуре. На одсеку Грађевинарство тренд опадања
заинтересованости стагнира тако да је уписано укупно 65 студената у прву годину основних
студија. У прву годину студија архитектуре уписано је 174 студента.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Научно-истраживачки рад на Грађевинско-архитектонског факултету током школске 2018/2019.
године одвијао се кроз активности на истраживањима која су првенствено везана за научноистраживачке 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, у домаћим часописима
и међународним часописима.
Како je већ напоменуто и у овој школској години научно-истраживачки рад наставника и
сарадника на Факултету одвијао се кроз наставак њиховог ангажовања на постојећим научноистраживачким пројектима које финасира Министарсво просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. На пет пројеката руководиоци су професори са нашег Факултета.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Одлуку о продужењу циклуса
истраживања (период од 2011. – 2014. год.) и у 2018. години, а затим и 2019. години, тако да је
финална реализација пројеката пројектована за крај 2019. године.
Укупан број истраживача на пројектима је 58, што представља готово 2/3 укупног броја
наставника и сарадника. Пројекти који су се реализовали закључно са 31.12.2019. године су
следећи:
- 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
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- 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
- Истраживања 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 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије су
ангажовани и 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
Универзитета. Међутим, најконкретнија и најсвестранија сарадња је остварена са Рурским
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
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школом из Берлина, са Државним техничким универзитетима из Русије, са Универзитетом из
Белгорода и Универзитетом из Волгограда, као и са Чешким техничким универзитетом у Прагу.
Обновљени су потписани
Универзитетима:

меморандуми

и

споразуми

са

следећим

факултетима

и

 Споразум о истраживачкој и пословно-техничкој сарадњи са Универзитетом за архитектуру,
грађевинарство и геодезију из Софије;
 Меморандум о разумевању са Грађевинским факултетом из Скопља;
 Меморандум о разумевању са Чешким техничким универзитетом у Прагу, Грађевинским
факултетом.
Свакако је битно поменути и да су наставници и сарадници и током 2018/2019 школске године
били укључени у рад на међународним пројектима:


Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals, Higher education student and staff mobility
between Programme and Partner Countries, Inter-Institutional Agreement -University of
Architecture, Civil engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria (br. projekta: 2015-1-BG01-KA103013839, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София)



COST Action IC1408 - Information and Communication Technologies COST Action IC1408,
Computationally-intensive methods for the robust analysis of non-standard data (CRoNoS),
(30/03/2015 - 29/03/2019), Management Committee Member: Dr Milan Gocic, Substitute
Member: Dr Slavisa Trajkovic.



COST Action TU1208 - Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar (Working
groups 2 and 4, Dr Miomir Miljković).



DAAD projekаt “Resource Efficient Planning in the Urban Societal Context of Niš, Serbia: Urban
Regeneration of Large Housing Estates Post-Socialism (REP, Niš)”.

Један део наставника био укључен у програма ЕУ за истраживање и иновације ХОРИЗОН 2020.
Наставно-научно веће Факултета је изашло са препоруком да се у наредним истраживачким
пројектима узме што активније учешће на отвореним позивима.
Настављена је дугогодишња сарадња са представницима институција које су такође учесници на
DYNET/SEEFORM пројекту – са Рурским Универзитетом у Бохуму, са Грађевинским
факултетом у Београду, и сада је шест студената докторских студија 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 циљу завршетка докторских дисертација.
САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ И СТРУЧНИ РАД
Сарадња са привредом, државним установама и стручним институцијама, и у овом периоду
одвијала се кроз стручни рад преко адекватних одељења Центра за грађевинарство и
архитектуру. Сарадња са државним установама и привредом одвијала се углавном кроз пружање
услуга на пољу експертиза, процена, надзора и вештачења за правне субјекте са целе територије
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Републике Србије. Стручни рад је према природи посла углавном био везан за рад лабораторија
за грађевинске материјале, путеве, геотехнику, хидраулику и испитивање конструкција.
Рад у лабораторијама факултета уз коришћење њихове одговарајуће опреме недвосмислено
доприноси напретку у примени стандарда у настави по Болоњском процесу на свим нивоима
студија. Студенти могу да једним делом стекну и примењена знања потребна привреди, што
суштински повећава њихове шансе за лакше запошљавање. Рад у лабораторијама, у одређеној
мери такође, може да обезбеди и адекватне услове наставном особљу кроз експериментална
истраживања неопходна за писање научних радова. Настава на Факултету и стручни рад се
одвија и кроз рад у следећим лабораторијама:
- Лабораторија за грађевинске материјале,
- Лабораторија за путеве,
- Лабораторија за геотехнику,
- Лабораторија за испитивање конструкција,
- Лабораторија за санитарну технику
- Лабораторија за хидраулику,
- Лабораторија за физику и
- Лабораторија за геодезију.
При томе, треба напоменути да је за већину лабораторија њихова делатност не само стручна, већ
и научна и наставна.
Овде је важно истаћи да се стручно-научна и пројектантска делатност одвија кроз Центар за
грађевинарство и архитектуру који је организациона јединица Грађевинско-архитектонског
факултета. Основни циљеви и делатности Центра 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 Центра
чине одељења и лабораторије:
- Одељење за архитектуру и урбанизам: Лабораторија за звук и Лабораторија за моделарство у
архитектури,
- Одељење за геоотехнику: Лабораторија за геотехнику,
- Одељење за конструкције: Лабораторија за испитивање конструкција
- Одељење за испитивање конструкција: Лабораторија за испитивање конструкција,
- Одељење за саобраћајнице: Лабораторија за путеве,
- Одељење за хидротехнику: Лабораторија за хидраулику и Лабораторија за санитарну технику,
- Одељење за примењену математику и рачунарство.
Веома важно је напоменути 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. Као и
7

претходних година, Факултет је учествовао у реализацији већег броја пројеката од локалног и
републичког значаја.
У оквиру публикација научно-истраживачких радова Факултет издаје два стручно-научна
часописа: „Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета“ и „Наука и пракса“, који
скоро континуирано излазе већ више од 20 година. Часописи су и у овој школској години
налазили на листи класификованих часописа код ресорног Министарства, као часописи у
категорији М50.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Осим публикација као што су монографије, уџбеници, збирке и практикуми, Факултет објављује
и часописе „Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета“ и „Наука и пракса“, који
континуирано излазе већ више од 20 година.
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Наставници и сарадници Факултета су чланови већег броја удружења и друштава, а у неким од
њих обављају и значајне функције. Чланови су националних организација као што су: Друштво
архитеката Ниша, Удружење архитеката Србије, Инжењерска Комора Србије, Српско друштво
за хидрологију, Национални комитет за Међународни хидролошки програм (Унеско-ИХП),
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,
Комисија ИСС/КС за стандарде и сродне документе из области: У250-1,8 Основи прорачуна,
дејства на конструкције, сеизмички прорачун и анти-сеизмичка средства као и У250-5,6 Дрвене
конструкције и прорачун дрвених и зиданих конструкција, Комисија za standarde i srodna
dokumenta - Proračun čeličnih konstrukcija, spregnutih konstrukcija od čelika i betona i
aluminijumskih konstrukcija (KS U250-3,4,9), INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU R. SRBIJE,
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,
Комисија за полагање стручног испита за грађевинску и
архитектонску струку, Rešenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 119-0191/2019-01 od 28.01.2019.
Такође су чланови и међународних организација као што су: Међународна асоцијација за
хидролошке науке International Association of Hydrological Sciences (IAHS), IEEE – Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Међународно удружење за геометрију и графику (ИСГГ),
8

Удружење Фулбрајтових стипендиста у Београду, DAAD alumni и State Alumni Member,
Washington, D. C.
Наставници факултета су чланови и уредништва интернационалног научног часописа:
Architecture and Civil Engineering of the Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS, University of
Niš, Editorial board:
The Journal of Engineering, Project, and Production Management (EPPM-Journal), Editorial board:
World Journal of Engineering and Pure & Applied Sciences (WJEPAS), Journals from Research
|Reviews| Publications, Editorial board:
The Journal of Civil Engineering and Architecture, USA
Треба истаћи сарадњу са институцијама Републичке и локалне самоуправе, који веома
интензивно подржава организовање летњих школа, курсева и других стручних активности на
факултету. Посебно је битна посета наставника и студената привредним субјектима који се баве
било којом архитектонско-грађевинском делатношћу у циљу стицања нових искустава у
унапређењу студнтских програма са фокусом на могућности развоја стручних институција и
сектора малих и средњих предузећа чији је развојни циљ друштвено уравнотежен економски
развој и креирање радних места. При томе је важно истаћи да би, у будуће овакаве посете
стручним институцијама и предузећима, било потребно чешће организовати са циљем развоја
свести и важности грађевинарства и архитектуре за опште друштвену заједницу.

НАБАВКА ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
У школској 2018/2019. години Факултет је обезбедио из средстава Министарства просвете, науке
и технолошког развоја 52 рачунара и 6 штампача и другог додатног прибора за информатичку
опрему.
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 м2, а 205 је површине 157,80 м2 са 120 места. Поред тога користи се 14 слушаоница
укупне површине 1125.49 м2 са 495 места.
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 од 120.5 м2 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 м2 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
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захтевима образовања будућих архитеката и инжењера. Сваком студенту обезбеђен је
простор већи од 4 м2 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 м2 а читаоница 150 м2.
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 која су
расположива 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
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу – ЛИБГАФ. Ова апликација је само
мали сегмент на иначе веома добро организованом сајту са изузетно квалитетним и
обимним 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.

РАД СТРУЧНИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
РАД НАСТАВНО – НАУЧНОГ ВЕЋА
Наставно – научно веће Грађевинско-архитектонског факултета је у протеклој 2018/2019.
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 06. новембра 2018. године:









Верификовани су чланови, Наставно-научног већа, Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Хидротехника на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцент за ужу научну област: Хидротехника на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Савремени функционални и визуелни елементи унутрашњег
уређења јединица за смештај и негу пацијената у болницама Србије“, докторанда Оливере
Николић, дипл.инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и утврђивање
Предлога о именовању ментора.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: „Модели имплементације савремених приступа каналисања
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кишног отицаја у процес урбане регенерације вишепородичних стамбених подручја“,
докторанда Магдалене Василевске, мастер инж.арх. на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу и утврђивање Предлога о именовању ментора.
Донета је Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач приправник и
именовање Комисије за припрему Извештаја, кандидата Александре Ћурчић, мастер
инж.арх. на Грађевинско-архитектонскомфакултету у Нишу.
Донета је Одлука о условима уписа студената у школској 2018/2019.години на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању плана запошљавања наставника и сарадника на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу на основу исказаних потреба Катедри за школску
2018/2019.годину.
Донета је Одлука о усвајању распореда испита за апсолвентски новембарски и
децембарски испитни рок школске 2018/2019 год. на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Доношење Одлуке о оснивању лабораторије за истраживања у хидротехници на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о давању сагласности за радно ангажовање доц.др Милана Гоцића, на
Криминалистичко-полицијској академији у Београду за шк.2018/2019.године.
Донета је Одлука о давању сагласности за радно ангажовање др Бориславе Благојевић на
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци за шк.2018/2019.године.
Донета је Одлука о давању сагласности за радно ангажовање др Елефтерије Златановић,
на Грађевинском факултету у Суботици, за шк.2018/2019.године.

На седници одржаној 21.децембра 2018. године:












Утврђен је предлог финансијског плана за 2019. годину на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Хидротехника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни професор за ужу научну област: Нацртна геометрија у
архитектури и грађевинарству 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: Информационе
технологије у грађевинарству на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцент за ужу научну област: Металне и дрвене конструкције на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у
звање асистент са докторатом за ужу научну област: Бетонске конструкције на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област: Саобраћајнице на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
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Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звање асистент за ужу научну област: Урбанизам и просторно планирање на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор три сарадника у
звању сарадник у настави за ужу научну област: Архитектонско пројектовање на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за преглед, оцену и одбрану магистарског рада
под називом: „Регенерација бунара са хоризонталним дреновима на Београдском
изворишту као мера повећања смањеног капацитета бунара током експлоатације“,
кандидата, Томислава Славковића дипл.инж.грађ. на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за избор у истраживачко звање
истраживач приправник, кандидата Александре Ћурчић, мастер инж. арх. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „Развој типологије вишепородичног становања
Ниша од 1918. до данас“, докторанда Владане Петровић, дипл. инж.арх. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и утврђивање Предлога о именовању ментора.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације под називом: „Могућност примене индустријских нуспроизвода у
геополимерним малтерима и бетонима на бази електрофилтерског пепела“, докторанда
Јелене Бијељић, мастер инж. грађ. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о резултатима студентског вредновања студијских
програма и услова рада за 2016/2017.годину.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о резултатима студентског вредновања студијских
програма и услова рада за 2017/2018.годину.
Донета је Одлука о задужењу наставника за извођење наставе и испита на докторским
академским студијама –архитектура, хидроинформатика, материјали и конструкције
шк.2018/2019. на ГАФ-у.
Донета је Одлука о ангажовању наставника за извођење наставе и испита на докторским
академским студијама у шк.2018/2019.години на ГАФ-у.
Донета је Одлука о задужењу наставника и сарадника за извођење наставе у јесењем
семестру на основним и интегрисаним академским студијама шк. 2018/2019. на ГАФ-у.
(пречишчен текст).
Донета је Одлука о ангажовању наставника за извођење наставе у јесењем семестру на
основним и интегрисаним академским студијама шк. 2018/2019. на ГАФ-у. (пречишчен
текст).
Донета је Одлука о ангажовању сарадника за извођење других облика наставе у јесењем
семестру на основним и интегрисаним академским студијама шк. 2018/2019. на ГАФ-у.
(пречишчен текст).
Донета је Одлука о усвајању распореда испита за редовни јануарски испитни рок школске
2018/2019 год. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о давању сагласности за радно ангажовање др Драгана Милићевића на
Медицинском факултету у Нишу за шк.2018/2019.годину.
12

На седници одржаној 25. јануара 2019. године:
























Донет је Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу број 7/15 од 11.05.2018.године.
Донета је Одлука о избору члана Савета Универзитета у Нишу са Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Организација и технологија грађења на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу научну област:
Урбанизам и просторно планирање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу научну област:
Урбанизам и просторно планирање 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: Техничка
механика и теорија конструкција 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: Историја и
теорија архитектуре и уметности на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлога Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање доцент за ужу научну област: Архитектонско пројектовање на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника
у звању асистента за ужу научну област: Пројектовање архитектонских конструкција на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звању асистента за ужу научну област: Архитектонско пројектовање на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звању асистента за ужу научну област: Грађевински геотехника на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом: „Унапређење модела техничког и процесног квалитета
одрживости мостова током употребног века“, докторанда, Христине Крстић мастер
инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „Развој типологије вишепородичног становања
Ниша од 1918. до данас“, докторанда Едина Зећировића, дипл.инж.грађ. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и утврђивање Предлога о именовању ментора.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације под називом: „Природно осветљење у архитектури дечјих
предшколских објеката: концепти одрживости и модели примене у Србији“, докторанда
Амеле Кучевић, дипл.инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
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Донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке број 8/198 од 05.07.2018.год. о именовању
Комисије за рецензију рукописа под називом: “УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 1 –
унутрашња архитектура стамбених објеката“, аутора: проф. др Александра Кековића,
проф.др Горана Јовановића и доц.др Милице Живковић на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом:
“УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 1 – унутрашња архитектура стамбених објеката“,
аутора: проф. др Александра Кековића и доц.др Милице Живковић на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом: “УРБАНА
ФУНКЦИЈА СТАНОВАЊЕ“, аутора: доц.др Милене Динић Бранковић и проф.др Петра
Митковића на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом:
“МАТЕРИЈАЛИ У АРХИТЕКТУРИ“, аутора: проф. др Гордане Топличић Ћучић на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о предлогу броја студената за упис у прву годину студија на свим
нивоима студија на ГАФ-у у 2019/2020.годину.
Донета је Одлука о организовању треће међународне изложбе СТАНОВАЊЕ-HOUSING
2019. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и стављању на листу приоритета
научних скупова.
Донета је Одлука о давању сагласности за радно ангажовање ред.проф. Славише
Трајковића, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду за
шк.2018/2019.године.

На седници одржаној 14. фебруара 2019. године:


Донета је Одлука о одржавању ФЕБРУАРСКОГ ванредног испитног рока у шк.
2018/2019.години на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донет је Предлог Одлуке о висини школарине на Грађевинско-архитектонском факултету
у Нишу у школској 2018/2019.години.



Донета је Одлука о задужењу наставника и сарадника за извођење наставе (предавања и
вежбе), у пролећном семестру на интегрисаним и основним академским студијама
школске 2018/2019.године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о ангажовању наставника за извођење наставе (предавања, вежбе и
испити), у пролећном семестру школске 2018/2019.године на интегрисаним и основним
академским студијама на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о ангажовању сарадника за извођење одређених облика наставе (вежбе),
у пролећном семестру школске 2018/2019 године на основним академским студијама на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
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На седници одржаној 26. фебруар 2019. године:
 Донет је Предлог Одлуке о усвајању финансијког Извештаја о пословању Факултета за
2018.годину.
 Донет је Предлог Одлуке о усаглашавању текста Одлуке о изменама и допунама Статута
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу са мишљењем статутарног одбора
Универзитета у Нишу.

На седници одржаној 15. марта 2019. године:


Донет је Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна финансијског плана за 2019.годину
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Информационе технологије у грађевинарству на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Хидротехника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Металне и дрвене конструкције на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.



Донета је Одлука о избору два сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну
област: Бетонске конструкције на Грађевинско архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о избору једног сарадника у звању асистент са докторатом за ужу
научну облат: Саобраћајнице на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу научну област:
Хидротехника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу научну област:
Пројектовање архитектонских конструкција на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.



Донета је Одлука о избору једног сарадника у настави за ужу научну област:
Пројектовање архитектонских конструкција на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.



Донета је Одлука о избору три сарадника у настави за ужу научну област: Архитектонско
пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област: Пројектовање
архитектонских конструкција на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
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Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област: Бетонске конструкције
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „Могућност примене индустријских нуспроизвода
у геополимерним малтерима и бетонима на бази електрофилтерског пепела“, докторанда
Јелене Бијељићмастер инж.грађ.. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и
утврђивање Предлога о именовању ментора.



Донета је Одлука о задужењу наставника и сарадника за извођење наставе (предавања и
вежбе)-прећчишћен текст-, у пролећном семестру на интегрисаним и основним
академским студијама школске 2018/2019.године на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.



Донета је Одлука о ангажовању наставника за извођење наставе (предавања, вежбе и
испити)-прећчишћен текст-, у пролећном семестру школске 2018/2019.године на
интегрисаним и основним академским студијама на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.



Донета је Одлука о ангажовању сарадника за извођење одређених облика наставе (вежбе)прећчишћен текст-, у пролећном семестру школске 2018/2019 године на основним
академским студијама на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о усвајању распореда испита за редовни априлски испитни рок, школске
2018/2019.године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.



Донета је Одлука о усвајању распореда испита за апсолвентски мартовски и мајски
испитни рок, школске 2018/2019.године на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.



Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију рукописа под називом:
„Унутрашња архитектура 1“, аутора: др Александра Кековића, ванредног професора и
Милице Живковић, доцента Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у
Нишу.



Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију рукописа под називом:
„Материјали у архитектури“, аутора: др Гордане Топличић Ћурчић, ванредног професора
Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу.



Донета је Одлука о давању сагласности за конкурисање код Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање боравка на научној
конференцији WMCAUS у Прагу.

На седници одржаној 19. априла 2019. године:


Изабрани су чланови Савета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу из реда
наставног особља.
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Донети су Предлози Одлука за продужење радног односа наставницима који су по
годинама живота стекли услов за одлазак у пензију а имају право на продужетак на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и то:
проф.др Велиборки Богдановић
проф.др Драгославу Стојићу
проф.др Милораду Златановићу
проф.др Петру Митковићу
Донета је Одлука о усвајању Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу
научну област: Нацрта геометрија у архитектури и грађевинарству на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу научну област:
Грађевинска геотехника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о покретању поступка за избор у звање истраживач приправник и
именовање Комисије за припрему Извештаја, кандидата Андријане Павловић, мастер
инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације под називом: „Унапређење енергетске ефикасности
вишепородичних зграда из периода усмерене стамбене изградње у Нишу применом
пасивних мера“, докторанда Данијеле Милановић, дипл.инж.арх. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације под називом: „Народно градитељство – услови настанка и
међусобни утицаји сеоске и варошке куће понишавља у XIX и почетком XX века“,
докторанда Милене Јовановић, дипл.инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету
у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о раду, активностима и запажањима у области
унутрашњег унапређења квалитета током 2016.године на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о раду, активностима и запажањима у области
унутрашњег унапређења квалитета током 2017.године на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом:
“ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ I, РАЗВОЈ АРХИТЕКТУРЕ СТАРОГ ВЕКА“, аутора:
доц.др Ане Момчиловић Петронијевић на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом: “УВОД У
ПРОГРАМИРАЊЕ И СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ“, аутора: проф.др Милана Гоцића на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију техничког решења под називом:
“Бетонски блокови и плоче за поплочавање справљени са рециклираним стаклом од
катодних цеви“, аутора: Душана Грдића, дипл.инж.грађ., др Ненада Ристића
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дипл.инж.грађ., др Иве Деспотовић, дипл.инж.грађ., ванр.проф. Гордане Топличић
Ћурчић и ред.проф. Зорана Грдића на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.

На седници одржаној 07. јуна 2019. године:
























Изабрана су три члана Савета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу из реда
наставног особља.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Историја и теорија архитектуре и уметности на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Техничка механика и теорија конструкција на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Архитектонско пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област: Грађевински
материјали и технологија бетона на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област: Архитектонско
пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област: Архитектонско
пројектовање 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: Техничка
механика и теорија конструкција 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: Грађевинска
геотехника на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за припрему Извештаја за избор једног
сарадника у звање сарадник у настави, за ужу научну област: Архитектонско
пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „Природно осветљење у архитектури дечјих
предшколских објеката: концепти одрживости и модел примене у Србији“, докторанда
Амеле Кучевић, дипл.инж.арх. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и
утврђивање Предлога о именовању ментора.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију рукописа под називом:
„УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ И СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ“, аутора: др Милана Гоцића,
ванредног професора Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију техничког решења под
називом: “Бетонски блокови и плоче за поплочавање справљени са рециклираним стаклом
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од катодних цеви“, аутора: Душана Грдића, дипл.инж.грађ., др Ненада Ристића
дипл.инж.грађ., др Иве Деспотовић, дипл.инж.грађ., ванр.проф. Гордане Топличић
Ћурчић и ред.проф. Зорана Грдића на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању распореда испита за редовни ЈУНСКИ испитни рок школске
2018/2019. године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о давању писменог предлога Савету Универзитета у Нишу за
додељивање Повеље за најбољи научноистраживачки, стручни и уметнички рад.
Донета је Одлука о покретању Интерног технолошког пројекта под називом:
„Имплементација опреме за одређивање механичких својстава конструкционих
материјала и продуката према најновијим EN стандардима“, на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу у периоду од 01.06.2019.год. до 01.06.2021.год.

На седници одржаној 21. јуна 2019. године:


Изабрана су 3 члана Савета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу из реда
наставног особља.

На седници одржаној 25. септембра 2019. године:















Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање ванредни или редовни
професор за ужу научну област: Грађевински материјали и тхнологија бетона на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање ванредни или редовни
професор за ужу научну област: Архитектонско пројектовање на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање ванредни или редовни
професор за ужу научну област: Архитектонско пројектовање на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање ванредни или редовни
професор за ужу научну област: Пројектовање архитектонских конструкција на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Техничка механика и теорија конструкција на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област: Грађевинска геотехника на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу
Донет је Предлог Одлуке о избору једног наставника у звање доцент за ужу научну
област: Архитектонско пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о избору једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу
научну област: Бетонске конструкције на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу.
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Донета је Одлука о избору једног сарадника у настави за ужу научну област:
Архитектонско пројектовање на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за избор у истраживачко звање
истраживач приправник, кандидата Андријане Павловић мастер инж.арх. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: „РАЗВОЈ ИНТЕГРАТИВНОГ МОДЕЛА КОНСТРУКЦИЈСКОГ УНАПРЕЂЕЊА
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИМЕНУ КОНЦЕПТА ЗЕЛЕНИХ КРОВОВА“,
докторанда Марије Стаменковић дипл.инж.арх.
Донета је Одлука о именовању Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под
називом: „УТИЦАЈ ДОДАТКА ФИНО САМЛЕВЕНОГ РЕЦИКЛИРАНОГ СТАКЛА ОД
КАТОДНИХ ЦЕВИ НА СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА И БЕТОНА“, докторанда
Душана Грдића, мастер инж.грађ.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „Унапређење енергетске ефикасности
вишепородичних зграда из периода усмерене стамбене изградње у Нишу применом
пасивних мера“, докторанда Данијеле Милановић, дипл.инж.арх. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу и утврђивање Предлога о именовању ментора.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја о научној заснованости теме докторске
дисертације под називом: под називом: „НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО-УСЛОВИ
НАСТАНКА И МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈИ СЕОСКЕ И ВАРОШКЕ КУЋЕ ПОНИШАВЉА
У XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА“, докторанда Милена Јовановић, дипл.инж.арх. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и утврђивање Предлога о именовању
ментора.
Донет је Предлог Одлуке о именовању Комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације под називом: „Стратегије пасивног дизајна као модели за
унапређење енергетске ефикасности школских зграда“, докторанда Душана Ранђеловића,
мастер инжењера архитектуре на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о усвајању распореда испита за редовни септембарски и октобарски
испитни рок школске 2018/2019 год. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука О ЗАДУЖЕЊУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
НАСТАВЕ (ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ) У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА ОСНОВНИМ И
ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ НА
ГРАђЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ.
Донета је Одлука О АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
(ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ) У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА ОСНОВНИМ И
ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ НА
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ.
Донета је Одлука О АНГАЖОВАЊУ САРАДНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДРУГИХ ОБЛИКА
НАСТАВЕ У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА ОСНОВНИМ И ИНТЕГРИСАНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ.
Донета је Одлука О ЗАДУЖЕЊУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
НАСТАВЕ (ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ) У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА МАСТЕР
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АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ.
Донета је Одлука О АНГАЖОВАЊУ САРАДНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДРУГИХ ОБЛИКА
НАСТАВЕ У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
ШКОЛСКЕ
2019/2020
ГОДИНЕ
НА
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У НИШУ.
Донета је Одлука о усвајању плана запошљавања наставника и сарадника на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу, на основу исказаних потреба Катедри за школску
2019/2020.годину.
Донета је Одлука о усвајању Календара за одржавање наставе и испитних рокова у
школској 2019/2020. год. на студијским програмима на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Донета је Одлука о одобрењу допунског ванредног испитног рока ОКТОБАР 2. за шк.
2018/2019.
Донета је Одлука о одобрењу допунског ванредног испитног рока ОКТОБАР 3. за шк.
2018/2019.
Донета је Одлука о усвајању Извештаја Комисије за рецензију рукописа под називом:
“Историја архитектуре I, Развој архитектуре старог века“, аутора, доц.др Ане
Момчиловић-Петронијевић на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом: “Рурална
архитектура“, аутора: др Бранка АЈ Турншека, ванр.проф. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом: “Форма у
архитектури“, аутора: др Данице Станковић, ванр.проф. и др Милана Танића, ванр.проф.
на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.
Донета је Одлука о именовању Комисије за рецензију рукописа под називом: “Нацртна
геометрија II“, аутора: др Соње Красић, ванр.проф. на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу.
Доношење Одлуке о радном ангажовању наставника и сарадника Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу на другим високошколским установама.
Донета су претходна одобрења за радна ангажовања наставника на другим
високошколским установама и то:
- ред.проф. Љиљани Василевској на Факултету техничких наука у Косовској
Митровици
- ванр.проф. Милану Гоцићу на Криминалистичко-полицијском Универзитету у
Београду
- доц.др Елефтерији Златановић на Грађевинском факултету у Суботици
- доц.др Борислави Благојевић на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у
Бања Луци
- доц.др Биљани Младеновић на Државном Универзитету у Новом Пазару
- ванр.проф. Зорану Бонићу Факултету техничких наука у Косовској Митровици
Донета је Одлука о давању сагласности за доношење Одлуке декана о плаћеном одсуству
доц.др Јелене Марковић Бранковић ради стручног усавршавања у Бечу, на Институту за
грађевинску технику.
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РАД САВЕТА ФАКУЛТЕТА

Савет Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу је у школској 2018/19. 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 представника оснивача које треба да именује Влада Републике Србије нису до сада
именована, као ни у појединим високошколским установама.
На седници од 14. новембра 2018. године:
- Доношета је Одлука о разрешењу председника Савета.
- Избор председника Савета,
- Донета је Одлука о давању сагласности на Одлуку декана Факултета о одобрењу
извођења инвестиционих радова привредном субјекту „ГАМА БМ“ Ниш,
Књажевачка 53а
- Донета је Одлука о давању сагласности за потписивање Уговора о заједничком
учешћу у трошковима грејања у шк. 2018/19. години
- Донета је Одлука о давању сагласности за потписивање Уговора о суфинансирању
трошкова за испоручену електричну енергију и воду за период од 1.1. до 31.12.2019.
године
- Донета је Одлука по захтевима студената за ослобађање од плаћања школарине у
шк. 2018/19. години
На седници одржаној 27. децембра 2018. године:
- Донета је Одлука о давању сагласности на потписивање УГОВОРА о начину
обављања и финансирања заједничких послова у реализацији пројекта Erasmus +
Programme Capacity Building project in the field of Higher Education - Strengthening of
master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and
stakeholders/SWARM са Универзитетом у Нишу.
На седници одржаној 21. јануара 2019. године:
- Донета је Одлука о усвајању Финансијског плана за 2019. годину
На седници одржаној 28. јануара 2019. године:
- донета је Одлука о усвајању Извештаја о извршеном попису на дан 31. 12. 2018.
године,
- Донета је Одлука о изменама и допунама Статута Грађевинско-архитектонског
факултета у Нишу.
На седници одржаној 14. фебруара 2019. године:
- Донета је Одлука о висини школарине на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу у шк. 2019/20. години,
- Разматран је допис Агенцији за борбу против корупције.
На седници одржаној 25. фебруара 2019. године:
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-

Донета је Одлука по захтеву декана Факултета бр. 67/2 од 14.2.2019. године, а у вези
дописа Агенције за борбу против корупције бр. 014-012-00-0045/19-11 од 6.2.2019.
године.

На седници одржаној 26. феруара 2019. године:
- Донета је Одлука о усаглашавању текста Одлуке о изменама и допунама Статута
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу са мишљењем Одбора за статутарна
питања Универзитета у Нишу
- Донета је Одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу за 2018. годину
- Донета је Одлука о изменама и допунама (ребалансу) Финансијског плана за 2019.
годину
На седници одржаној 04. марта 2019. године:
- информисани су чланова Савета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу са
Дописом Министартва просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-549/2018-12
од 12.2.2019. године и заузет је став о предузетом из дописа.
На седници одржаној 07. марта 2019. године:
- Заузет је став о предузетом из дописа Министартва просвете, науке и технолошког
развоја број 119-01-549/2018-12 од 12.2.2019. године.
На седници одржаној 25. априла 2019. године:
- Донета је Одлука о давању овлашћења за потписивање Уговора о раду.
На седници одржаној 29. маја 2019. године:
- Разматран је захтев Закупца „ГАМА БМ“ Ниш за признавање трошкова
инвестиционог одржавања,
- Донета је Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу за 2019. годину.
На седници одржаној 04. јуна 2019. године:
- Донета је Одлуке о давању сагласности на Одлуку Декана о признавању трошкова
инвестиционог одржавања и умањењу закупнине за Клуб студената Грађевинскоархитектонског и Машинског факултета Ниш, „Гама БМ“ Ниш.
На седници одржаној 01. јула 2019. године:
- Конституисан је Савет Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
- извршена је верификација мандата чланова Савета,
- донета је Одлука о избору председника Савета.
На седници одржаној 19. августа 2019. године:
- Дато је Мишљење по допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја
бр. 612-00-00778/2019-06 од 13.8.2019. године,
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-

Донета је Одлука о давању сагласности за израду пројектно-техничке документације и
извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта Грађевинско-архитектонског и
Машинског факултета у Нишу.

На седници одржаној 09. септембра 2019. године:
- Донета је Одлука о именовању два члана Скупштине Иновационог центра
Универзитета у Нишу,
- Донета је Одлука о давању сагласности за потписивање Уговора о заједничком
учешћу у трошковима грејања у шк. 2019/20. години,
- Доношење Одлуке о давању сагласности за потписивање Уговора о суфинансирању
трошкова за испоручену електричну енергију и воду за период од 1.1. до 31.12.2020.
године.
На седници одржаној 26. септембра 2019. године:
- Донета је Одлука о давању Овлашћења за потписивање Анекса Уговора о раду Проф.
др Петра Митковића, декана Факултета.
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.
РАД БИБЛИОТЕКЕ
Активност библиотеке која беспрекорно функционише већ годинама уназад јесте библиотечкоинформационо побољшавање функционисања и размене знања и података. Наиме, сви
заинтересовани запослени наставници ГАФ-а, као и стипендисти Министарства науке, у току
године отварају Кобсон налоге. Попуњени формулар се подноси библиотекару који захтев
подноси Народној библиотеци Србије. Налог бива отворен у року од 24 сата и стиже директно
кориснику на имејл. Већина наших запослених у настави има отворен Кобсон налог. Циљ
приступања Кобсону је претраживање и истраживање тематике из техничких наука.
У шк. 2018/19. години посебно се истиче сарадња Библиотеке и Рачунског центра– Студенти
Грађевинско-архитектонског факултета уз помоћ шифре приступају интернету у просторији
читаонице. На тај начин, студентима и запосленима је у простору библиотеке омогућено
савремено помагало приликом учења.
Библиотека је уредно обављала све своје основне активности, пружала услуге коришћења
расположивог фонда књига и часописа. Набавка нових књига била је у складу са финансијским
могућностима факултета.
Библиотека Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу ће у школској 2019/20. години
обављати све послове из свог делокруга, као и претходних година: пријем, инвентарисање,
обраду, класификовање, чување, заштиту и давање на коришћење библиотечке грађе; пружање
информација и података који се односе на библиотечку грађу; додељивање међународног
стандардног броја књиге (ИСБН) и информисање свих запослених о начину добијања
каталошког записа ЦИП за публикације које издаје Факултет; израду УДК бројева за све
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објављене радове чији је издавач Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу; превод
апстраката на енглески језик, по потреби; отварање Кобсон налога свим запосленима, као и
студентима који то право остварују; у циљу модернизације посла и информисања свих
корисника библиотеке, у нашој служби се могу добити корисни линкови и обавести о
едукативним платформама које пружају релевантне и образовне садржаје који су у вези са
струком – нпр. TED Ed, MOOC – масовни онлајн курсеви у отвореном приступу итд.; у 2019/20.
години планира се, као и до сада, стручно усавршавање запослених, одласци на акредитоване
семинаре из области библиотекарства; набавка публикација у складу са потребама наставног и
научно-истраживачког рада; вођење инвентара књига, инвентара осталих публикација: серијских
публикација, докторских дисертација, магистратура, дипломских радова и мастер радова.
Библиотека ће се прилагођавати и пратити потребе и интересовања и у шк. 2019/20. години како
запослених тако и студената.
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,
 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
у хиљадама
динара

назив
Донације и трансфери међ.
органа
други приходи (школарина,
инст.закуп)
меморанд.ст.(рефундација
боловања)

конто

2017

2018

2019

67.454

69.191

1.589
64.733

1.616

2.238

-

194.929

208.838

233.010

26

26

30

264.025

280.293

299.362

73
74
77

прих. из буџета
примања од продаје
нефинансијске имовине

79
8

УКУПНО

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
у хиљадама
динара

назив

конто

расх за запослене

41

коришћ. услуга и роба

42

остали расходи (таксе)
издаци за нефинансијску
имовину

48

2017
195.893

2018
208.587

2019
229.438

65.380

65.888

66.608

-

12

91

2.908

5.732

2.777

264.181

280.219

298.914

5

УКУПНО

Декан Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу
Проф. др Петар Митковић, дипл.инж.арх.
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