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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.   

 

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

научноистраживачки рад студената (у даљем тексту Центар) Универзитета у Београду 

- Хемијског факултета (у даљем тексту Факултет).  

 
Члан 2.   

 

Центар је волонтерска организација студената при Студентском парламенту 

Универзитета у Београду - Хемијског факултета (у даљем тескту Студентски 

парламент) која за циљ има окупљање студената и њихово организовано укључивање 

у научноистраживачки рад који се одвија на Факултету.  

 

Члан 3.   

 

Рад Центра је јаван и информације о њему се могу наћи на интернет страници 

Факултета. 

 

Члан 4.   

 

Седиште Центра је у Београду, улица Студентски трг 12-16. Назив Центра на 

енглеском језику је „The Centre for Students' Scientific Research“. 

  

Члан 5.   

 

Рад Центра је усаглашен са Законом о високом образовању (Закон је објављен у 

"Службеном гласнику РС", број 89/2013. члан 49.), Статутом Факултета и Статутом 

Студентског парламента. 

Сва документа, акта, одредбе, одлуке, конкурс и остале информације, неопходне за 

рад Центра, биће објављене на интернет страници Факултета. 

 

Члан 6.  

 

Задаци Центра су: 

 сарадња са наставницима и сарадницима Факултета у циљу едукације 

студената о питањима која се тичу израде научноистраживачког рада 

(правилно вођење лабораторијских дневника, писање стручних и научних 
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радова и упознавање са етичким нормама које се при томе поштују), као и 

презентације резултата  

 подстицај развоја научног подмлатка Факултета 

 израда докумената за рад и организацију Центра 

 афирмисање рада Центра 

 правовремено информисање истраживачке јавности Факултета о могућностима 

за унапређивање истраживачких резултата и потенцијала. 

 

Члан 7.  

 

У активностима које организује Центар може учествовати сваки студент основних или 

интегрисаних студија Факултета који жели да учествује у научноистраживачком раду 

на Факултету и испуњава услове дефинисане конкурсима и јавним позивима Центра. 

Чланство у Центру је добровољно и остварује се попуњавањем приступнице (Прилог 

1).  

 

Члан 8.  

 

Чланство у Центру престаје добровољним иступањем, завршетком студија, или 

исписивањем са Факултета. 

 

УПРАВЉАЊЕ ЦЕНТРОМ И ОРГАНИМА ЦЕНТРА 

  
Члан 9.  

 

Радом Центра руководи Веће Центра на челу са председником. 

Веће Центра за НИРС сачињавају: 

• председник Већа Центра,  

• два члана Центра из редова студената, на предлог Студентског парламента 

• продекан за науку, по функцији 

• наставник Факултета, изабран на седници Наставно-научног већа на предлог 

Студентског парламента.  

 

Члан 10.  

 

Обавезе Већа Центра су: 

 координација рада Центра и Комисије за научноистраживачки рад студената  

Факултета (у даљем тексту Комисија), 

 вођење рачуна о благовременом извршавању обавеза,  
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 организација отвореног позива за пријем студентских научноистраживачких 

радова и старање о извршењу радова, 

 контактирање ментора и координисано укључивање студента у 

научноистраживачки рад. 

 заступање интереса Центра где год је то потребно, 

 контактирање Наставно-научног већа по питањима која се тичу рада Центра, 

 старање о презентовању рада Центра студентима Факултета (организација 

презентације о претходним постигнућима студената у научноистраживачком 

раду и слично), 

 организација предавања и семинара компетентних предавача са циљем 

упознавања студената са новим достигнућима значајним за 

научноистраживачке радове. Предавачи могу бити студенти који имају 

претходна искуства са израдом научноистраживачких радова, асистенти, 

сарадници, професори, као и гостујући предавачи. 

 

Члан 11. 

 

Веће Центра за свој рад одговара продекану за науку Факултета.  

 

Члан 12. 

 

Председник Већа Центра бира се из редова чланства Центра на седници Студентског 

парламента простом већином присутних чланова, а на предлог председника 

Студентског парламента. 

Мандат председника Већа Центра траје највише две године. Мандат чланова Већа 

Центра из редова студената траје једну годину, а може се обновити највише једанпут. 

Мандат наставника Факултета, члана Већа Центра траје две године, а може се 

обновити највише једанпут. 

 

Члан 13.  

 

Председник Центра за свој рад одговара Студентском парламенту.  

Председник подноси извештај о раду Студентском парламенту по обављеним 

делатностима, а најмање једном годишње. Студентски парламент тај извештај 

презентује Наставно-научном већу. 

 

Члан 14.   

 

Веће Центра састаје се једном месечно, осим у августу и септембру. 
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Веће Центра разматра сва актуелна питања о раду Центра.  

Све одлуке које Веће Центра стави на гласање се доносе простом већином чланова 

Већа. 

 

Члан 15.  

 

Комисију чине: 

• председник Већа Центра,  

• два члана Центра из редова студената, на предлог Студентског парламента 

• продекан за науку Факултета, по функцији 

• наставник Факултета, члан Већа Центра  

• наставник компетентан за одговарајућу област, на предлог продекана за науку. 

 

Члан 16.  

 

Веће Центра може да разреши функције чланове Комисије из редова студената на 

образложен предлог председника Већа Центра.  

 

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
 

Члан 17.  

 

Центар објављује отворене позиве за израду студентских радова које предлажу 

асистенти, наставници и стручни сарадници Факултета. 

Отворени позив објављује се на интернет страници Факултета, у часопису „Позитрон“ 

и на друге начине који су доступни студентима. 

 

Члан 18 

 

Студент који жели да ради научноистраживачки рад може се пријавити путем 

електронске поште Центру. 

Чланови Већа Центра су посредници у комуникацији између студента и 

потенцијалног ментора.  

У случају да се код истог ментора пријави већи број студената, договором између 

ментора и студента се одређује временски рок кад ће се изводити 

научноистраживачки рад. 
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Члан 19. 

 

На отворени позив могу да се пријаве сви студенти Факултета. Рад треба да буде из 

програма предмета који су положили и добили најмање оцену 8, осим ако се другачије 

не договоре са ментором. 

 

Члан 20.  

 

Студент у току једне школске године може добити највише две теме за израду 

студентских радова. 

 

Члан 21.  

 

Студент при изради рада мора имати једног, а највише два ментора. Ментор 

студентског рада мора бити најмање студент докторских студија.  

Прихватање теме и студента ментор потврђује попуњавањем менторског листа 

(Прилог 2) који се дистрибуира преко Центра.  

Ментор мора да одобри завршну верзију студентског рада. 

 

Члан 22.  

 

Центар организује студентски конгрес на Факултету на коме се представљају 

студентски радови урађени у току школске године. Конгрес се одржава у мају текуће 

школске године.  

Оцену квалитета и одређивање шест најбољих радова (по један рад са сваке катедре 

Факултета) врши Веће Центра. 

 

Члан 23.  

 

Сваки завршени рад се рецензира од стране два рецезента из области из којих је и рад. 

Рецензија студентских радова је јавна, док су рецензенти анонимни. Рецензенти се 

бирају из редова наставника и сарадника Факултета. 

 

Члан 24. 
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На основу рецензија Комисија доноси одлуку о прихватању студентског рада који има 

право учешћа на студентском конгресу (види члан 22), на Конгресу науке 

Универзитета у Београду, као и на Конкурсу за награду Универзитета у Београду. 

 

 Члан 25. 

 

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

организоваће се специјални конкурс за пријем радова. 

Студенти који учествују на научним скуповима у иностранству а чланови су Центра, у 

обавези су да о својим стручно-научним активностима поднесу извештај Центру по 

обављеном учешћу на научном скупу.  

 

Члан 26. 

 

Радови који се предају на Конкурс (види члан 24 и члан 25) морају бити усклађени са 

претходно утврђеним техничким нормама за припрему радова, које су описане у 

Упутству за писање научноистраживачког рада (Прилог 3).  

Радови који нису припремљени у складу са наведеним ставом овог члана неће бити 

прихваћени.  

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЦЕНТРА 
 

Члан 27.  

 

Средства за рад и функционисање (просторију и опрему) Центра обезбеђује Факултет, 

а на предлог Студентског парламента. Такође, радови се могу финансирати 

средствима добијеним донацијама и спонзорствима.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                 

Члан 28.  

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Центра за 

научноистраживачки рад донет 06. 03. 2014. 

 

Члан 29.   
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Измене и допуне Правилника о раду Центра доносе се јавним гласањем, у истом 

поступку као и Правилник о раду Центра. 

 

Члан 30.  

 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Студентског парламента, а 

објављује се на огласним таблама и на интернет страници Факултета. 

 

       Председник Студентског парламента 

Београд, 09. 11. 2016. 

                  Филип Стевановић 

 

_______________________ 
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Прилог 1. 

Приступница за учлањење у Центар за научноистраживачки 

рад студената Хемијског факултета Универзитета у 

Београду 

 

Име и презиме  

Број индекса  

Просечна оцена  

Број мобилног телефона  

Имејл адреса  

 

У Београду, Потпис студента 

__.__.20__. године _______________________________ 
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Прилог 2. 

Менторски лист  

Центар за научноистраживачки рад студената Хемијског факултета 

Универзитета у Београду 

 

Име и презиме ментора  

Катедра и број лабораторије  

Број телефона  

Имејл адреса  

Област научно-истраживачког 

рада студента 

 

Име и презиме студента  

 

У Београду, Потпис ментора 

__.__.20__. године _______________________________ 
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Прилог 3. 

Упутство за писање научноистраживачког рада 

Центар за научноистраживачки рад студената Хемијског факултета 

Универзитета у Београду 

 
Научноистраживачки рад студента (садржи око 5 куцаних страна) извештава о 

оригиналном истраживању које не сме бити раније објављено. Препоручује се фонт 

Times New Roman и величина слова 12, уколико није другачије назначено. 

Рад је структуиран тако да садржи: насловну страну и главни текст – 

укључујући табеле и илустрације са одговарајућим називима. 

 

Насловна страна 

 Наслов је искуцан подебљаним словима, треба да буде јасан, концизан и да 

садржи највише 12 речи. Употреба нестандардних скраћеница, симбола и формула се 

не препоручује. Величина слова је 16. 

 Имена аутора су имају велика почетна слова имена и презимена. Имена аутора 

су одвојена запетама, осим последња два имена, када се користи речца „и“. 

 Извод: Извод треба да садржи 150-200 речи у оквиру једног пасуса у пасиву. 

Укратко су описани циљеви рада, главни резултати и закључци и јасно издвојени од 

остатка текста. 

 Кључне речи: Наведено је највише шест речи. Не користити речи из наслова 

рада. 

 

Главни текст 

Главни текст треба да садржи: увод, експериментани део, резултате и 

дискусију, закључке, номенклатуру (опционо), признања (уколико их има) и 

референце (пожељно је цитирање скоријих радова објављених у хемијским 

часописима који истичу значај). 

Поднаслови одељака треба да имају велика почетна слова, да буду центрирана 

и ненумерисана. 

Увод треба да садржи циљ истраживања са концизним описом основних 

информација и студија које су директно повезане са радом. 

 Експериментални део треба да садржи чистоћу и извор коришћених 

материјала, као и податке о инструментима. Примењене методе треба да буду описане 

са довољно детаља како би стручњаци могли да их понове. За стандардне методе 

треба навести референце, а само модификације треба да буду детаљно описане. 

 Резултати и дискусија треба да садрже концизно приказане резултате и њихов 

значај упоређен са релевантним литературним подацима. Резултати и дискусија могу 

бити комбиновани у један одељак или одвојени у два одељка. 
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 Одељак са Закључцима је пожељан, где се укратко описују главни закључци. 

 Номенаклатура је опциона. 

Референце треба да буду нумерисане редом којим се јављају у тексту. 

Референце које се односе на илустрације и/или табеле су нумерисане на основу пасуса 

у ком се појављују први први пут. Број референце у тексту треба да буде искуцан као 

суперскрипт, фонт 12. У листи референци, ови бројеви треба да буду нормално 

позиционирани, праћени тачком. Унос референце не сме бити форматиран користећи 

тастер ентер или размак.  

Примери исправно форматираних референци:  

Часопис: A. Б. Презиме1, В. Г. Презиме2, J. Serb. Chem. Soc. Vol (година) стр. 

Књиге: A. Б. Презиме1, В. Г. Презиме2, наслов књиге, издавач, град, држава, година, 

стр. 100 

Компилације: A. Б. Презиме1, В. Г. Презиме2, наслов поглавља, наслов компилације, 

A. Б. уредник1, В.Г. уредник2,  издање, издавач, град, држава, година, стр. 100 

Зворници радова: A. Б. Презиме1, В. Г. Презиме2, наслов зборника радова, назив 

конференције или симпозијума са које је зборник радова, (година), место 

конференције, држава, издавач, град, година, стр. или  број извода 100. 

Патенти: A. Б. подносилац1, В. Г. подносилац2, (власник), државни позивни број, број 

патента (година регистровања) 

Хемијски изводи: A. Б. Презиме1, В. Г. Презиме2, Chem. Abstr. CA 234 567a  

Стандарди: EN ISO 250: назив стандарда (година) 

Интернет-странице: Назив интернет-странице, цео URL (датум приступа) 


