
ПРАВИЛНИК 

ЦЕНТРА ЗА ИСТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 

 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се унутрашња организација, надлежности и начин 

рада Центра за историјска истраживања (у даљем тексту: Центар) 

 

II Делокруг рада и организација Центра 

Члан 2. 

 

Центар за историјска истраживања је организациона јединица Одсека за историју 

чија основна делатност је развој и унапређење истраживања из области историје – 

археологије, класичних наука, медијевистике и историје модерног доба, развијање 

регионалне сарадње и интердисциплинарних истраживања из ових области, укључивање 

младих истраживача у истраживања историје и промоција историје као науке. 

 

Члан 3. 

 

Основне активности Центра су: 

- Планирање, организовање и спровођење фундаменталних и примењених 

истраживања у области археолошких, класичних и историјских наука односно 

интердисциплинарних истраживања;  

- израда стручних и научних анализа; 

- унапређење методологије истраживачког рада и презентације резултата 

научног истраживања;  

- унапређење методике наставе историје;  

- објављивање резултата научно-истраживачког рада; 

- организовање научних скупова и стручних семинара;  

- организовање научних трибина;  

- научна сарадња са одговарајућим научним, стручним и образовним установама 

и организацијама у земљи и иностранству;  

- укључивање студената у научна истраживања и оспособљавање младих 

научних кадрова за историографска истраживања; 

- научно истраживање и праћење ефикасности наставе историје на Факултету; 

 

Члан 4. 

 

Радом Центра управља руководилац центра, којег бира Наставно-научно веће 

Филозофског факултета у Новом Саду на предлог Одсека за историју.   

Програмско веће Центра спроводи активности из члана 3 овог Правилника. 

Програмско веће Центра има 5 чланова. Њега чине руководилац Центра и четири 

члана које на предлог руководиоца Центра бира Одсек за историју. 

Мандат руководиоца центра траје три године и може бити поновљен више пута 

узастопно. 

Руководилац Центра подноси писмени извештај Одсеку за историју крајем 

календарске године. 

 

 



 

Члан 5. 

 

Руководилац Центра сазива састанке чланова Програмског већа најмање два пута 

у току школске године, а по потреби и чешће. 

Састанцима Центра, на позив руководиоца, могу да присуствују и остали чланови 

Одсека за историју и сви запослени на Факултету.  

Чланови Програмског већа доносе одлуке јавним гласање, већином гласова. 

 

Члан 6. 

 

Активности Центра реализују се на Филозофском факултету у Новом Саду и са 

опремом Факултета. 

Радне просторије Центра налазе се у кабинету 353. 

 

III Завршне одредбе 

Члан 7. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли 

и сајту Филозофског факултета у Новом Саду. 

 

 

 

Шеф Одсека за историју 

 

Проф. др Дејан Микавица 
 


