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Савет факултета

ДеканСтручни колегијум 
(у ужем саставу)

Продекан за наставу

Продекан за финансије

Продекан за науку

Продекан за сарадњу 
са привредом

Секретар факултета

Студент продекан

Ненаставне 
јединице

Научно-наставне 
јединице (катедре)

Заједничке службе

Научно-истраживачке 
организационе јединице

Иновациони центар 
Електротехничког 

факултета

Катедра за електроенергетске системе

Катедра за рачунарску технику и информатику

Катедра за телекомуникације

Катедра за електронику

Катедра за сигнале и системе

Катедра за микроелектронику и техничку физику

Катедра за општу електротехнику

Катедра за примењену математику

Катедра за енергетске претвараче и погоне

Катедра за опште образовање

Председник

Заменик председника

Директор

Заменик директора

Служба за посебне послове (деканат)

Студентски одсек

Одсек за кадровксе и 
опште послове

Одсек за материјално 
финансијске послове

Библиотека

Шеф одсека

Шеф одсека

Шеф одсека

Наставно-научно веће

Комисија за студије I степена

Комисија за студије II степена

Комисија за студије III степена

Комисија за студије на страном 
језику

Кадровска комисија

Комисија за признавање 
страних високошколских 

установа

Изборно веће

Веће одсека

Веће Одсека за енергетику (ОГ)

Веће Одсека за електронику (ОЕ)

Веће Одсека за физичку електронику 
(ОФ)

Веће Одсека за телекомуникације и 
информационе технологије (ОТ)

Веће Одсека за рачунарску технику и 
информатику (ИР)

Веће Одсека за сигнале и системе 
(ОС)

Веће Одсека за софтверско 
инжењерство (СИ)

Шефови одсека

Шефови катедри

Стручни колегијум 
(у ширем саставу)

Студентски 
парламент

Рачунски центар Управник

Центар за истраживачке 
пројекте

Техничка служба и служба одржавања

Руководилац: 
Продекан за науку

Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на 

факултету
Комисија за праћење и 
унапређење наставе на 

факултету

Статутарна комисија

Дисциплинска комисија

Саветник Декана за 
акредитацију

Лабораторије *

Лабораторија за радио комуникације

Лабораторија за еталонирање и 
мерила температуре

Лабораторија за испитивање услова 
радне околине

* - наведене су само акредитоване лабораторије

Легенда:

Особа

Тело Организациона целина или подцелина

Одговорна особа

веза
веза (група -> орг.целина, орг.целина->особа)
веза – састоји се од

веза – учешће студената у телима

Организациона структура 
Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду
 


