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Центар за научно-истраживачки рад студената 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником о раду се уређују:  делатност, управљање и организација Центра за 

научно-истраживачки рад студената Учитељског факултета Универзитета у Београду (у 

даљем тексту: Центар). 

Члан 2. 

Рад Центра је јаван. 

Члан 3. 

Седиште Центра је у Београду, улица Краљице Наталије 43. 

 

Делатност Центра 

 

Члан 4. 

Центар је организација студената, који у сарадњи са Студентским парламентом, за циљ 

има окупљање студената и њихово организовано укључивање у научно-истраживачки 

рад који се одвија на Учитељском факултету.  

Члан 5. 

Задаци Центра: 

• Израда докумената за рад и организацију; 

• Афирмисање рада Центра; 

• Подстицај развоја научног подмлатка Факултета  

• Промоција студентских истраживачких радова. 

 

 



Члан 6. 

Рад Центра је усаглашен са Законом о високом образовању, Статутом Учитељског 

факултета и Правилником о раду Студентског парламента Учитељског факултета 

Универзитета у Београду. 

Сва докумета, акта, одредбе, одлуке, конкурси и остале информације неопходне за рад 

Центра биће објављене на интернет сајту Учитељског факултета и огласној табли 

Факултета. 

Члан 7. 

Центар се састаје према потреби а најмање једном месечно, изузев јула, августа и 

септембра. 

Центар разматра сва актуелна питања у раду Центра.  

Све одлуке које Центар стави на гласање се доносе већином присутних чланова. 

 

Чланство у Центру 

 

Члан 8. 

Чланство у Центру је добровољно.  

Члан Центра може постати сваки редовни студент Учитељског факултета који је 

заинтересован да учествује у научно-истраживачком раду на Учитељском факултету. 

 

Управљање Центром и органима Центра 

 

Члан 9. 

Радом Центра руководи Управни одбор Центра, састављен од пет чланова, на челу са 

председником.  

Управни одбор Центра за научно-истраживачки рад студената сачињавају: 

• председник (из реда студената); 



• 2 члана из реда студената (чланови Центра), од којих ће један бити потпредседник, а 

други секретар Центра; 

• 2 наставника или сарадника Учитељског факултета у Београду – чланова Наставно-

научног већа, изабраних на седници Наставно-научног већа, простом већином 

присутних чланова Већа. 

Чланови Управног одбора из реда студента бирају се на конститутивној седници 

Центра, на предлог чланова Центра, простом већином гласова присутних студената. 

Председник Управног одбора се бира из реда чланства Центра на конститутивној 

седници Центра, простом већином присутних чланова, а на предлог чланова Центра. 

Мандат председника Центра траје годину дана, а може се поновити највише једанпут. 

Мандат Управног одбора Центра такође траје годину дана и може се поновити 

једанпут. 

Члан 10. 

Чланови Центра могу, уз образложен предлог, покренути иницијативу за разрешење 

чланова Управног одбора Центра. 

Члан 11. 

Председник Управног одбора Центра за свој рад и рад Центра одговара Управном 

одбору Центра и руководству Учитељског факултета у Београду. Такође, председник 

подноси извештај о раду Центра Наставно-научном већу по обављеним делатностима, а 

најмање једном годишње. 

Члан 12. 

Обавеза Управног одбора је да:  

• координира рад Центра са руководством Факултета, наставницима, сарадницима 

и студентима Учитељског факултета; 

• води рачуна о благовременом извршавању обавеза; 

• надлежан je за организовано учешће студената Учитељског факултета -  чланова 

Центра на стручним конгресима у земљи и иностранству;   



• организује конкурс за пријем студентских радова и стара се о његовом 

извршењу; 

• заступа интересе Центра где год је то потребно; 

• контактира Наставно-научно веће по питањима која се тичу рада Центра; 

• стара се о презентовању рада Центра студентима Учитељског факултета. 

 

Начин рада 

Члан 13. 

Студент сам бира област из које жели да пише рад и у договору са ментором 

формулише тему. Тако одабрана тема мора бити евидентирана на седници Центра. 

Радови се реализују под менторством наставника или сарадника Учитељског факултета. 

Члан 14. 

Студент у току једне академске године може имати највише два рада (један ауторски и 

један коауторски, или два коауторска). 

За израду радова и активности током рада у Центру, студент добија накнаду у виду 

ЕСПБ поена који ће бити унети у додатак дипломи. 

 

Ментор и менторисање 

Члан 15. 

Студент при изради рада мора имати ментора. 

Ментор студентског рада мора бити наставник или сарадник са најмање две објављене 

ауторске публикације, а који је запослен на Учитељском факултету Универзитета у 

Београду.  



Прихватање теме и студента, ментор потврђује испуњавањем УПУТА (писмене 

потврде) МЕНТОРУ који се издаје од стране Центра.  

Ментор је дужан да буде упознат са завршном верзијом студентског рада што потврђује 

овереном ИЗЈАВОМ МЕНТОРА коју студент прилаже Центру заједно са написаним 

радом. 

 

Објављивање студентских радова 

 

Члан 16. 

Сваке године у априлу месецу организује се смотра (Мини симпозијум) студентских 

радова Учитељског факултета Универзитета у Београду. 

Као услов за излагање рада на Мини симпозијуму, студент је у обавези да буде 

присутан на 60% од укупног броја састанака одржаних у текућој академској години, 

које организује Центар. 

Члан 17. 

Аутори позитивно рецензираних радова су у обавези да свој рад презентују на Мини 

симпозијуму, у противном Учитељски факултет Универзитета у Београду неће сносити 

трошкове њиховог учешћа на студентским конгресима. 

Члан 18. 

Центар, у сарадњи са руководством Факултета, објављује конкурсе за урађене 

студентске радове, који су прошли рецензију и који су били изложени на Мини 

симпозијуму.  

Члан 19. 

Сваки приспели рад на Конкурс се рецензира од стране два рецензента. 

Рецензија студентских радова је јавна. 

Члан 20. 

Рецензенте одређује Управни одбор Центра. 



Члан 21. 

Рецензенти се бирају из редова наставника и сарадника Учитељског факултета 

Универзитета у Београду. 

Рецензент студентског рада може бити наставник или сарадник у складу са Чланом 16, 

став 2. Правилника о раду Центра, запослен на Учитељском факултету Универзитета у 

Београду, уколико није ментор тог рада.  

Члан 22. 

Резултате рецензије по потреби разматра Управни одбор. 

Студентски рад који је добио једну негативну рецензију бива разматран на Управном 

одбору Центра, где се доноси одлука о даљем поступању са радом. 

Радови који се предају на Конкурс морају бити усклађени са техничким нормама за 

припрему радова које одређује Центар. 

Радови који нису припремљени у складу са претходним ставом овог члана неће се 

прихватити на Конкурс. 

Члан 23. 

Преко Центра се у мају месецу сваке године организује пријем радова за награду 

Универзитета у Београду. 

Наставници и сарадници, чланови комисија на Мини симпозијуму, предлажу радове 

који могу ући у избор за награду Универзитета у Београду. 

Управни одбор Центра одабране радове прослеђује на Конкурс Универзитета у 

Београду, под условима које Конкурс прописује. 

Члан 24. 

Уколико Центар добије позив за учешће на неком домаћем или страном конгресу, 

организоваће се специјални конкурс за пријем радова. 

Сходно овлашћењу Учитељског факултета у Београду, студенти који учествују на 

научним скуповима у иностранству, у обавези су да о својим стручно-научним 

активностима поднесу извештај Центру по обављеном учешћу на научном скупу. 



Финансијско пословање Центра 

 

Члан 25. 

Средства за рад и функционисање (просторију и опрему) Центра обезбеђује Учитељски 

факултет у Београду према потребама Центра, а у складу са могућностима Факултета. 

Такође, радови се могу финансирати и средствима добијеним донацијама и 

спонзорствима.  

У случају донација и спонзорстава, Управни одбор Центра се обавезује да уплатиоцу 

достави жиро рачун Учитељског факултета Универзитета у Београду, са посебним 

позивом на број. 

Члан 26. 

Председник Управног одбора Центра је обавезан да, уз консултовање са Управним 

одбором Центра, према потреби, благовремено потражује средства од руководства 

Факултета или путем донација и спонзорстава.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

                                                                 

Члан 27. 

Измене и допуне Правилника о раду Центра доносе се јавним гласањем, који је важио и 

у поступку доношења Правилник о раду Центра. 

 

Члан 28. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Центра за научно-

истраживачки рад студената Учитељског факултета Универзитета у Београду. 

 

У Београду,                                                    _______________________________________                                                    

                                                                   Председник  

Центра за научно-истраживачки рад студената 


