
 
 

Наставно-научно веће Физичког факултета на својој седници одржаној 15. јуна 2011. 
године, разматрајући могућности ангажовања судената мастер и докторских студија, студената 
стипендиста и других финасираних од стране надлежних министарстава Републике Србије, у 
извођењу дела наставе на основним академским студијама Физичког факултета, док се не стекну 
услови за избор у звања сарадника у настави, усвојило је следећу, 
 

 О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ СТУДЕНАТА  МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 И СТУДЕНАТА СТИПЕНДИСТА  
У ИЗВОЂЕЊУ ДЕЛА НАСТАВЕ  

НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

Члан 1. 
 

Катедре Физичког факултета организоване за једну или више сродних ужих научних 
области са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету, у 
оквиру реализације програма студија за предмете из подручја своје надлежности, могу предложити 
ангажовање студената мастер и докторских студија, студената стипендиста, или других студената 
финасираних од стране надлежних министарстава Републике Србије, за  извођење дела наставе на 
основним академским студијама Физичког факултета, док се на Факултету не стекну услови за 
избор у звања сарадника у настави Факултета. 
 

Члан 2. 
 

Заинтересоване Катедре Физичког факултета, руководећи се чињеницом да програм студија 
из конкретног предмета мора бити организован на квалитетан, рационалан и ефикасан начин 
доставља свој образложени предлог Управи Факултета-Деканском колегијуму, који у складу са 
овом одлуком може прихватити предлог о анажовању студента мастер и докторских студија, 
студента стипендиста, за извођење дела наставе на основним академским студијама. 

 
Члан 3. 

 
Имајући у виду чињеницу да је реч о најбољим студентима Физичког факултета, који већ 

остварују стипендије, или су на други начин финасирани од стране надлежних министарстава 
Републике Србије, то се начин исплате за њихово ангажовање на извођењу дела наставе на 
основним академским студијама Физичког факултета док се не стекну услови за избор у звања 
сарадника у настави Факултета, има утврђивати на основу критеријума дефинисаних Правилником 
о раду Физичког факултета за обрачун променљивог дела зараде-плате наставног особља Физичког 
факултета.  

Висина накнаде се одређује према ангажовању  и утврђује се почетком сваког семестра на 
основу критеријума дефинисаних Правилником о раду Физичког факултета за обрачун 
променљивог дела зараде-плате наставног особља Физичког факултета. 

У зимском семестру школске 2011/2012, овај износ дефинисан је са 1.000,00 динара 
(словима: хиљаду динара) нето за један час  ангажовања.  

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно web 
страници Факултета. 
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