
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ UNIVERSITY OF КRAGUJEVAC 

Савет Универзитета у Крагујсвц). на основу члана 57. ставови 12. и 13. и члана 
63. Зnкона о високо~~ образовању (.,Сл . гласн и к РС- · бр . 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 
73/2018. 67/2019 и 6/2020 - др. закон) . члана 58. став 1. тачка 15. Статута Универзитета 
у Крагујевцу (број: 11-0 1-265/2 од 03.04.20 18. године. са изменама 11 допунама Статута 
Ун и верзитета у Крагујевцу број: 11 -0 1-400/5 ол. 07.05.20 19. годин е, број: 11-0 1-400/6 од 
07.05.20 19. године, број: 11-01 -564/3 од 28.06.2019. године и број: 11-01-359/3 од 
05.06.2020. годи не). као и чланова 35. 11 36. 1 lословника о раду Савета Универзитета у 
Кра1·ујевцу (бр. 1181112 од 01.12.2004. године). на седни ци одржаној 4. новембра 2020. 
годи не, донео ЈС мr\YJI 1!:: 1 ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
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К ~. Г УЈЕВАЦ 

1 Даје се сагласност на Од.1)'К) о 11љ1с11аr.1а 11 доnунаr. 1 а С гатута Факултета 
1111жсњсрсю 1 х наука) Крагујевц). број: О 1-1 13282-2 од 05.10.2020. год11не. и на Одлуку о 
Ю1\1с11ама 11 дону11 а~1 а Статута Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, број: О 1-
1 /З2Р,2-3 од 05. 10.2020. годин е, које јс донео Савет Факултета инжењерских наука у 
Кра1 ујсвцу. 

11 Одлуке о 11Ђ1е11 ама и доnуна ,,ш Статута Факу.1тета инжељерсю1х наука у 
Крш·)је1щу из става I саставн и су део ове ОдЈ1укс. 

ОбразлоЈ1сење 

Правни оспов за доношење ове Од.1р:е садр:жан је у ч.шну 57. сm{lвови 12. и 13. 
]{{КОН{{ о вист.-0.11 образовању. Ј.:оји.на је уређено да фш,типет уређујl! упутраииьу 
ор?а11юmrщ)· 11 управ,ъање своји.н статуто.н. )' ск.'/(/д)' са статуто.н ун11верз11тета и да 
у1шверз11те111 дщ·е саг.tасност па стшпут в11сm-:ош1щ:1с1-:е једш1111rе у сrю.11 саставу. А:ао и 

11 ч. ю11у 63. Зш:о11а 1\оји утврђује 11щ)ле.Ј1с11осm Савета Ј..:ао ор?шю управљсиьа, члапу 58. 
спюа /. та 111о:а Ј 5. Статута У1111аерз11111е111а у Кра,~ујевцу 1-:ојzш је утвр/;епа 11адле.ж11ост 
Сиаета да даје са?.1ас1юст 1ю с111ш11у111 фш,у.m1е11ш. 1,·ао 11 па 11З.11е11е и допупе статута 

фа.1.:1 : 11111110 у сво.11 саставу по преmХО()1ю пр111ювље110.11 .11uиL.Ъе1Ьу 11aд.'le.J1cmc( стручпих 
ор?С11ш У1111аерзитепю. 1\ао 11 у ч.1ш1о(m.на 35. 11 36. Пос:юrтш,·а о р{/ду Савета 

.\ '1111верз11111е111{1уЈ\ра?ујевцу1,·(~ј11.11а је уре/;еп 11(1 ч 1111 Оv11ошења ш,·ата. 

Савет ФаЈ..у.zтета ш1.Ј1сење!рск11х ll(l)'J·:a у Крагујевцу, допеоје Oд.l)'h)' о ю.неисша 
11 до11у11а.11а Cmamyma ФаЈ..у1тета 1111:ж·ељерск11х паука у Крагујевцу. број: О/-/ 13282-2 од 
05. ЈО. 2020. ?оди пе. и Од:1у/\у о ю.11епа.11а 11 допупа.11а Статута ФaJ..y.1111u!ma 11п:жељерских 
1юуh·а у Крагујевl(у, број: 01-113282-3 од 05.10.2020. годипе. Одл)ЈЈ,·е су уз допис (број: ОЈ 

/ З./ЯО од 07.10.2020. годипе) достав,ъе11е Упиверзитету 1ш даљу пао:1е.ж11ост ради 
()авшьа са?.1С1с1юс111и. 

Се11{1111 Упиверз11тета у Ј(ршујеацу, 1ю ceдmllfu одр:жш/(~ј 29. /О. 2020. године, 

раз.натрсю је 11аведепе одлу1,·е о ш.11епсши и допупа.на Статута Фа/(ултета 

ш1.)1сењщх1,·11х 11ау1,·а у Кршујев11у. 11 јед110?:1аспо дсю 11оз11тшто . 11 ши.љење, број: Ј Ј 1-01-
с'Г / 21. 

Јована Цвијића 66, 34000 Крагујевац 1 тсл: 034 370 270. факс: 034 370 168 www.kg.ac.rs. c-111ail : unikg@kg.ac.rs 



Савет Универзитета у Крагујевцу је разматрао Одлуку о изме11љ11а и допунама 

Статута Фш;ултета июЈСењерс"·их 1юу"·а у Крагујевцу, број: 01-113282-2 од 05. 10.2020. 
године, и Одлу"у о uз.11е11сша и допу11а.11а Статута Фа1'у.1тета u11:Ј1сењерс1'·их наука у 

Кршујевцу, број: О 1-1 3282-З од 05. /О. 2020. юди11е, и по прuбавље110.\/ позитивном 

мuшљењу 11ад11е:Ј1с11ог струч11ог орга11а У11иверзuтета - Се11ата, 11а ос11ову чла//а 57. 
спюв:Ј(Ји 12. и 13., чла11а 63. Закона о високом образовању и члана 58. став 1. тачка 15. 
Статута У//uверзитета, одлучио као у диспозитuву. 

достав 11ти : 

-Архиви; 

САВЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТ А У КР АГУ ЈЕВ ЦУ 

Број: 11-01-936/ ~ L 
Дана : 4. новембра 2020. године 

КРАГУЈЕВАЦ 

УНИ ВЕ 

- Факултету 1111жењерск11х паука у Крагујев11у. 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерских наука 

Број : 01 -1/ 3282-2 
05. 10. 2020. године 
КРАГУЈЕВАЦ 

Савет Факултета инжењерских наука Универзитета у 1\рагујевцу на основу члана 63. став 1. 
тачка 1. Закона о високом образовању ("Сл . гласни~< РС" , бр . 88/2017, 27 /2018 - др . за 1<0 н , 

73/2018, 6 7 / 2019 и 6/2020 - др . закони ), на предлог Н аставно-науч ног већа Фа1<ултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу бр . 01 -1 / 1913-27 од 02.07 .2020. године и н а 
основу члана 146. став 1. тач1<а 1. Статута Факултета и нжењерских нау1<а Универзитета у 

Крагујевцу (број 01 -1 /2262 од 02.07.2018. године и број 01-1/3103-1 од 21.09.2018. годи н е), 
донео је : 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Статут Факултета инжењерских нау 1<а Универзитета у 1\ра гујевцу (бр . 01 -1 /2262 од 
02.07.2018. године и 01 -1/3 103-1 од 2 1 . 09 .2018 . године), у даљем тексту : Статут, мења се и 
допуњује на следећи начин : 

Члан 1. 

У члану 33 . став 7. Статута, реч 11 високим ", замењује се речју 11 средњим" . 

Члан 2. 

Члан 34. став 5., мења се тако да сада гласи : 

" Ближе услове , начин организовања и вредновања добровољног рада , као и друге 
ваннаставне активности студената, уређује Факултет Правилником о режиму основних и 

мастер академских студија , који мора бити усклађен са Правилником о вредновању 

ваннаставних активности студената Универзитета у Крагујевцу , који доноси Сенат 

Универзитета ". 

Члан 3. 

Чла н 37. став 1., се мења тако да сада гласи : 

"Студијски програм основни х академс 1< и х студија садржи обаве зу израде завршног рада". 

Члан 4. 

У члану 45. после става 4, додаје се нови став 5, који гласи : 

" Изузетно од става 4. овог члана, конкурс за докторСl<е студије које се организују у 01<виру 
међународних пројеката у складу са Законом о потврђивању Споразума између Владе 
Републике и Европс1<е уније о учешћу Републике Србије у програму Европске Уније Хоризонт 
2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020) ("Службени гласни ~< РС -
Међународни уговори", број 9/ 14), расписуј е се у складу са ро 1<0вима и условима 
прописаним програмским документима Хоризонт 2020, а студе нти уписан и по тим 

конкурсима не улазе у број студената чије се студије финансирају из буџета Републике ". 

Члан 5. 

У чла н у 53. после ста ва 2, додаје се нов и став 3, 1<0ј и гласи : 

" Студент 1<оји у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета , 
задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по исте1<у редовног трајања 
студија . 

Досадашњи ст. 3-4, постају ст.4- 5. 



Члан 6. 

У члану 54. после става 2, додаје се нови став 3. који гласи : 

" И зузетно од става 1 . овог члана , за студенте који учествуј у у програмима међународне 
моб илности може се вршити пренос Е СП бодова између различитих студијских програма у 
оквиру св и х степена и вр сте студија ". 

Досада шњи ст.3-5 ., постају ст.4-6 . 

Члан 7. 

У члану 58., мењају се ставови 1 и 2, који с ада гласе : 

" Фа1<ултет организује испите у редовним испитним роковима и то: 

• јануа рски испитни рок; 

• фебруа рск и и сп итни рок; 

• ју нски испитни рок; 

• августовски испитни рок и 

• септембарски испитни рок ". 

"Факултет може на основу одлуке декана Фа култета да организује испите и у в а нредним 
испитним роковима и то : 

• априлски испитни рок; 

• јулски испитн и ро 1< и 

• октобарски иситни рок". 

Члан 8. 

У члану 102., мења се ста в 4. тако да сада гласи : 

" Наставници и сарадници Факултета бирају се у з вања за ужу научну област кој а ј е 
прописана Правилн иком о ужим научним , уметничким и стручн им областима Универзитета у 
l<pa гујевцу. 

У члану 102. став 5 се брише . 

Члан 9 . 

У члану 106. мења се став 2. тако да сада гласи : 

"У току трајања увида јавности на з ваничној интернет страници Универзитета , може се 
поднети при говор на извештај и мишљење комисије". 

Члан 1 О . 

У Статуту , у члану 107. у ставу 1. после речи : " П о истеку" речи: "рока од 30 дана од 
објављивања и стављања на увид јавности извештаја 1<0ми с ије " замењују се речима : "увида 
јавности ". 

Члан 11 . 

У Статуту , у члану 109. у ставу 3. после речи : " право подношења " реч : " приговора" замењује 
се речј у: 11жалбе" . 

Члан 12. 

У члану 121. у ставу 1. речи ,,Законом о научноистраживачкој делатн ости" замењују се 
речима "Законом о науци и и страживањима ". 

Члан 13. 

У члану 122. мења се став 1. тако да сада гласи : 

" Звање истраживач-приправник стиче се за период од три године ". 



У члану 122. у ставу 3 речи "са могућношћу поновног избора" замењују се речима 11 без 
ограничења броја реизбора " . 

У чла ну 122. мења се став 4 тако да сада гласи : 11 Стечена научна , односно истраживач1<а 

звања престају да важе: исте 1<ом рока на 1<оји су стечена , избором у више звање или 
одузимањем звања ". 

У члану 122. у ставу 5. речи "Законом о научноистраживачкој делатности " замењују се 
речима " Законом о науци и истраживањима" . 

Члан 14. 

У члану 124. после става 3. додаје се нови ста в 4. 1<ој и гласи : 

"Ради спровођења поступка за стицање звања истраживач - приправник Наставно-научно 

веће, утврђује испуњеност услова з а избор у звање истраживач - приправник, и доноси 
одлуку о избору на истој седници" . 

Досадашњи ст.4-5., постају ст . 5-6 . 

Члан 15. 

Члан 13 7. мења се тако да сада гла с и : 

"Потреба за наставком рада наставника из члана 135. овог Статута , постоји а 1<0 је : 

• испуњен услов да у ужој научној области за коју је кандидат за продужење радног 
односа изабран на Факултету , се одлас 1<0м наставни1<а у пензију, угрожа вају 
нормативи и стандард 9 утврђени правилима за акредитацију студијског програма , 
односно фа култета . 

Н аведени услов је испуњен ако l<омисија за обезбеђење квалитета факултета достави 
Наставно-научном већу факултета , п озитивно мишљење. Мишљење Ком исије за 

обезбеђење 1< валитета се даје након извршеног прегледа одговарајућих 
акредитационих докумената факултета ( оптерећење наставни ка бираних за исту ужу 

научну односно уметничку област ). А1<0 би у1<упно просечно оптерећење наставни ка 

бираних за и сту ужу научну област после одлас 1<а у пензију наставни1<а из ста в а 1. овог 
члана било веће од 7.2 часова а1<редитационог оптерећења према подацима из 
електронског обрасца генерисаног из софтвера за а1<редитацију, l<омисија издаје 
позитивно мишљење 

А1<0 Комисија за обезбеђење квал итет не да позитивно мишљење, декан фа1<ултета 
доноси одлуку којом утврђује да не постој и потреба з а настав1<0м рада наставника из 
става 1. овог члана . 

ил и је 

• ка ндидат за продужење радног односа на функцији дека н а и изабран је на мандатни 

период који истиче после 30. септембра у ш колској години у којој наставник из става 
1. овог члана испуњава услов е за преста нак радног односа. 

Члан 16. 

У Статуту, после члана 137. додају се нови чланови 13 7а , 13 7б, 13 7в, 137г који гласе: 

" Члан 137а 

Н аставни ку из члана 135. овог Статута за кога је претходно утврђена потреба рада на основу 
члана 137. став 1. тачка 1. овог Статута може се продужити радни однос ако има најмање 20 
година радног искуства у високом образовању и ако је након стицања звања редовног 

професора : 



1. остварио резултате у научном раду , односно у уметничком стваралаштву утврђених 

Правилни1<0м којим се уређује заснивање радног односа и стицање звања наставника 

Универзитета, за избор у звање редовни професор, који се могу квантитативно 
исказати ; 

2. остварио резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, та 1<0 што је 
био ментор најмање једне докторс1<е дисертације у истој научној области 1<андидату 

који је изабран у звање наставника и засновао радни однос на фа1<ултету у саставу 

Универзитета или је био члан најмање три 1<ом исије за оцену и одбрану докторске 

дисертације кандидатима који су изабран у звање наставника и засновали радни однос 
на факултету у саставу Универзитета . 

Наставнику коме је избор у звање редовног професора обављен у периоду краћем од пет 
година од године када стиче могућност за продужетак радног односа, испуњеност услова из 

става 1. овог члана рачуна се у периоду од последњих пет година , пре године у којој може 
остварити ово право . 

Захтев за продужење радног односа наставнику за 1<ога је утврђена потреба из члана 137. 
став 1. тачка 1. овог Статута могу поднети надлежна катедра или наставни к који је кандидат 

за продужење радног односа . Ако за хтев подноси надлежна катедра мора да има и писану 

сагласност наставника који је кандидат за продужење радног односа . 

Одлуку о продужетку радног односа по захтеву из става 3. овог члана доноси Наставно
научно веће факултета , тајним гласањем већином гласова од у 1<упног броја чланова 
наставно-научног већа, најкасније до 30. јуна ш1<олске године у којој кандидат з а продужење 
радног односа навршава 65 година живота . 

Одлука о продужетку радног односа из става 4. овог члана мора да садржи образложење 
испуњености свих тражених услова за продужење радног односа . 

Ако је Наставно-научно веће донело одлуку о продужењу радног односа радни однос се 
продужава уговором о раду на одређено време до две године 1<оји потписују декан 

факултета и редовни професор коме је продужен радни однос. 

Ако Наставно - научно веће не донесе одлуку о продужетку радног односа , радни однос 
наставнику престаје у складу са чланом 135. овог Статута , на крају ш колске године у којој је 
навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања . 

Наставнику коме ј е радни однос продужен под условима дефинисаним овим чланом, након 
две године, ради даљег продужет1<а поступак се понавља под истим условима . 

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао у 
тренутку пензионисања . 

Члан 13 7б . 

Наставнику из члана 135. овог Статута који је на фун1щији декана може се продужити радни 
однос ако има најмање 20 година радног искуства у високом образовању и ако је након 
стицања звања редовног професора : 

1. остварио резултате у научном раду, односно у уметничком стваралаштву утврђених 
Правил ником којим се уређује заснивање радног односа и стицање звања наставника 
Универзитета , за избор у звање редовни професор , који се могу квантитативно 
исказати ; 

2. остварио резултате у развоју научно- наставног подмлатка на фа култету, та 1<0 што је 
био ментор најмање једне докторске дисертације у истој научној области кандидату 
који је изабран у звање наставника и засновао радни однос на факултету у саставу 
Универзитета или је био члан најмање три комисије за оцену и одбрану доюорске 
дисертације кандидатима који су изабран у звање наставника и засновали радни однос 

на факултету у саставу Универзитета . 



Наставнику који је на функцији декана а коме је избор у звање редовног професора обављен 
у периоду краћем од пет година од године када стиче могућност за продужетак радног 

односа , испуњеност услова из става 1. овог члана рачуна се у периоду од последњих пет 
година , пре године у којој може остварити ово право . 

Савет факултета може да продужи радни однос редовном професору који је изабран за 
декана на иницијативу 1/3 чланова Савета факултета или на захтев редовног професора који 
је изабран на функцију декана факултета и то до истека мандатног периода на који је декан 

факултета изабран али најдуже на одређено време до 2 године. Ако иницијативу з а 

продужење радног односа даје 1 /3 чланова Савета факултета уз иницијативу достављају и 
писану сагласност декана факултета . 

Одлуку о продужетку радног односа редовном професору 1<оји је изабран на фун 1щију 

декана доноси Савет факултета, тајним гласањем већином гласова од укупног броја чланова 
Савета , најкасније до ЗО . јуна школске године у којој кандидат за продужење радног односа 

наврша ва 65 година живота. 

Одлука о продужетку радног односа редовном професору који је на функцији декана 

факултета мора да садржи образложење испуњености свих тражених услова за продужење 
радног односа. 

Ако је Савет факултета донео одлуку о продужењу радног односа редовном професору који 

је на функцији декана факултета продужава му се радни однос уговором о раду на одређено 

време до истека мандата декана али не дуже од две године од дана продужења радног 

односа који потписују декан факултета и ли це које овласти Савет факултета . 

Ако Савет не донесе одлуку о продужетку радног односа редовном професору 1<оји је на 

функцији де 1<ана фа1<ултета радни однос престаје на крају ш колс 1<е године у којој је н авршио 

65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања . 

Члан 137в . 

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију, после пензионисања најдуже 

још две школске године , може : 

1. задржати преузете обавезе на мастер академС1<им и докторским студијама 1<ао ментор 

или члан комисије у поступку израде и одбране завршних радова, односно 

дисертација на тим студијама , 

2. изводити све облике наставе на мастер академским и докторским студијама и бити 

члан комисија у поступку израде и одбране завршних односно докторских 
дисертација на тим студијама , а на основу одлуке Наставно-научног већа факултета. 

На ставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да буде члан 1<омисије 

за припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета . 

Члан137г . 

Фа култет је дужан да у року од 15 дана од доношења одлуке из члана 13 7а. став 4. и 13 7б. 
став 4. овог Статута исте достави Сенату Универзитета са доказом о испуњеношћу свих 
услова за продужење радног односа. 

Ако Сенат Универзитета утврди да наставни 1<у коме је продужен радни односи не испуњава 
услове за продужење радног односа може поништити одлуке из члана 13 7а . став 4. и 13 7б . 

став 4. овог Статута уз налог факултету да поново одлучује о захтеву з а продужење радног 
односа ." 

Члан 1 7. 

У члану 139. после става 1., додаје се став 2., 1<ој и гласи : 

" Факултет ради остваривања сарадње на развоју студијских про грама у складу са потребама 

тржишта рада , има Савет послодаваца . 

Досадашњи ст. 2-7., постају ст. 3-8. 

Члан 18. 



У члану 146. став 1., после тачке 17) додају се две нове тачке 18) 19) и 20) које гласе : 

18) одлучује о продужетку радног односа редовном професору који је изабран на функцију 
дека н а; 

19) усваја Стратегију обезбеђивања квалитета на предлог декана ; 

20) усваја И звештај о раду Савета Послодаваца . 

Досадашње тачка 18) постаје тачка 21 ). 

Члан 19. 

У чла ну 150 став 2. после речи "Декан Факултета бира се" додају се речи : "тајним гласањем". 

У чла ну 150. став 3 на крају текста брише се знак интерпун 1щије "тачка" и додају се речи : 

"односно лице које је разрешено дужности органа пословођења у складу са за ~<оном , као и 
лице за 1<0је је Агенција за борбу против корупције дала препоруку за разрешење" . 

Члан 20. 

У члану 164, после става 1 О, додаје се нови став 11 , ~<оји гласи : 

"Када је на листи један 1< андидат за де1<ана гласање се врши заокруживањем на листићу "ЗА" 

или "П РОТИ В " предлога 1<андидата . 

Досадашњи ст. 11-12 , постају 12-13. 

Члан 21. 

У члану 168, после става 3, додаје се нови став 4, који гласи : 

" Гласа се заокруживањем "ЗА" или " ПРОТИВ " кандидата кога је предложило Наставно
науч но веће" . 

Досадашњи ст . 4, постаје ст . 5. 

Чла н 22. 

Чла ну 172., став 2 се мења, тако да сада гласи : 

" П ри расправљању, односно одлучивању о питањима 1<0ја се односе на осигурање квалитета 
наставе , измену студијс 1<их програма , анализу ефикасности студирања и утврђивање броја 
ЕС П Б бодова , у раду Наставно-научног већа Факултета и његовим телима учествују 
п редставници студен ата и тада они улазе у састав у 1<упно г броја чланова". 

Члан 23. 

У чла ну 173. ст. 1., тач . 2., реч "нивоа" замењује се речју "степена ". 

Чла н 24. 

П осле члана 185., додаје се назив чла н а и члан 1 85а, 1<0ји гласи : 

У циљу остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама тржишта 
рада Факултет има Савет послодаваца . 

Савет послодаваца : 

1) разматра питања сарадње Фа 1<ултета са привредн им друштвима, уста новама, Јавним 
службама и другим приватним и јавним субјектима; 
2) разматра и анализи ра студијске програме који се реализују на Фа 1<ултету и даје мишљења, 
предлоге и иницијати ве за могуће измене или допуне; 
3) даје иницијативе за оснивање и реализацију нових студијских програма, у складу са 
потребама субјеката из тачке 1. овог става ; 

4) анализира потребе тржишта рада у Републици Србији и даје предлоге за ус1<лађ и вање 
образовних профила са потребама тржишта рада ; 
5) анализира обављање струч не пра 1<се студената, даје предло ге и ини цијативе у циљу 
унапређења начина реалзације стручне праксе ; 

6) обавља и друге послове са циљем унапређивања сарадње Фа 1<ултета са потребама 
тржишта рада . 



П редлоге, мишљења и иницијативе Савет послодаваца доставља , Универзитету , Факултету , 

п ривредн им друштвима , јавним установама, државним органима, Привредној комори 

Србије , Националној служби за за пошљавање или другим заинтересованим субјектима. 

Савет послодаваца има 7 чланова, од којих З члана именује Регионална привредна комора 
l<рагујевац, а 4 члана декан Факултета . 

Мандат чланова Савета послодаваца траје четири године од дана конституисања Савета. 

Савет послодаваца бира председника и замени1<а председника , већином гласова укупног 

броја чланова Савета . 

Савет послодаваца једном годишње доставља и звештај о свом раду Савету Факултета. 

Стручне и адми н истративно-техн и ч ке послове за рад Савета послодаваца обављају стручне 

службе Факултета . 

Чла н 25. 

У члану 197. после става 4, додају се нови ставови 5-8, који гласе : 

"Корисник подата 1<а из регистара из члана 189. став 3. овог Статута је и А генција за 

квалификације (у даљем тексту : Агенциј а ) која је основана и обавља делатност у складу са 

законом којим је уређен национал н и оквир квалифи1<ација . 

П одатке из регистара из члана 189. став 3. овог Статута и податке из Централног регистра 
обаве зног социјалног осигурања Агенција користи у сврху : праћења и мерења ефеката 
имплементације квалификација на запошљавање, односно запошљивости према сте ченим 

квалификацијама и завршеним студијс1<им програмима , праћења национал них трендова 

запошљавања и поређења са трендовима у иностранству , као и праћења а1пивне политике 
запошљавања у циљу повећања запослености. 

Подаци из регистара из члана 189. став 3. овог Статута и из Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања прикупљају се и обрађују у електронском облику, ажурирају се 
аутоматски , а н ајкасније три дана од дана настанка промене у изворној евиденцији и чувају 
се десет година . 

П одаци се при 1<упљају и обрађују у с 1<ладу са з а 1<0ном којим се уређује заштита подаТl<а о 
личности и информациона безбедност". 

Члан 26. 

У члану 190. став 7., после реч и : " односно" речи члана 202 став З тачка 3)" замењују се 
речима "члана 189." 

Члан 27. 

У члану 203 . после става 4, додају се нови ставови 5- 7, који гласе : 

"Ако Универзитет не поништи диплому из разлога утврђених у ставу 1. тач ке 1-3. овог члана , 
министар му издаје упозорење да то учини у наредном року од ЗО дана . 

Ако Универзитет у остављеном року из става 5. овог члана , не поништи диплому из разлога 
утврђених у ставу 1. тач. 1-3 . овог члана министар образује комисију 1<оју чине научници и 
стручњаци из одговарајуће уже научне области, ради сачињавања мишљења на основу ког 
министар одлучује о поништавању дипломе. 

Уколико комисија из става 6. овог члана утврди да је Факултет омогућио уп ис на студије 
првог, другог или трећег степена имаоцу дипломе из става 1. тачка 3) овог члана , а то лице је 

испунило све обавезе у складу са студијским програмом , диплома се не поништава" . 

Члан 28. 

У члану 220. став 2, бројеви : "2017 /2018.", замењују се бројевима : "201 8/ 20 19.". 

У члану 220. став 3. бројеви : "201 7 / 2018. ", замењују се бројевима : "2018/ 2019 .". 

У члану 220. став 4. бројеви : "2017/ 2018.", замењују се бројевима: "2018/ 2019 .". 



Члан 29. 

Одлука о изменама и допунама Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 

1<.рагујевцу , ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет 
стран ици Факултета инжењерских наука Универзитета у 1<.рагујевцу, а примењиваће се н а1<он 
добијања сагласности од Савета Универзитета у 1<.рагујев цу. 

Члан 30. 

Обавезује се стручна служба Факултета да сачини, отклон и евентуалне техничке недостаТl<е 

и објави пречишћен текст Статута Факултета инжењерс 1< и х наука Универзитета у 1<.рагујевцу , 
у року од ЗО дана од да н а ступања на снагу ове Одлу1<е. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Одлуке о и зменама и допунама Статута Фа 1<ултета инжењерских 

наука Универзитета у 1<.рагујевцу, садржа н је у чл. 63. ст. 1. тач . 1. Закона о висо 1<ом 

образовању ("Сл.гласник РС ", бр. 88/20 17, 27/ 2018 - др . закон, 73 /2018 и 6/ 2020 -
др . за кони ) и у чл. 146. ст. 1 тач . 1. Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у 

1<.ра гујевцу (б рој 01 -1 /2262 од 02.07.2018. године и број 01 -1/3103-1 од 21.09.2018. године ), 
кој им ј е прописана надлежност Савета Факултета да доноси Статут, на предлог стручног 

органа - Н аставно -научног већа. 

Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби да се Статут Факултета 
инжењерс 1<их наука у 1<.ра гујевцу, усагласи са За 1<0ном о високом образовању (" Сл .гласник 
РС", бр . 88/ 2017, 27 /2018 - др . закон , 73/ 2018 и 6/ 2020 - др . закони), Законом о науци и 

истраживањима (" Службени гласник РС ", број 49/20 19) и Статутом Универзитета у 

1<.рагујевцу (Одлука о изменама и допунама Статута Универ зитета у l<рагујевцу, број 11-01 -
400/5 од 07.05.20 1 9.године, Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у 

1<.рагујевцу , број 11 -0 1-400/ 6 од 07 . 05 . 2019.године и Одлука о изменама и допунама Статута 

Уни верзитета у 1<.рагујевцу број 11 -01 -З59/3 од 05 . 06.2020 . године ), као потребом да се неке 
од важећих одредаба Статута Факултета уреде на квалитетнији и прецизнији начин , у складу 

са Законом. 

Образложење појединачних решења : 

Чланом 1. Одлуке извршена је измена и допуна члана 33. Статута Фа1<ултета, ради 

усклађи вања са одредбама Закон а о високом образовању и са одредбама Статута 

Ун иверзитета у 1<.рагујевцу . 

Чланом 2. Одлуке извршена је измена члана 34. Статута , ради усклађивања са изменама и 

допунама Статута Универзитета у 1<.рагујевцу . 

Чланом 3. Одлуке извршена је измена члана 3 7. Статута, којим се прописује обавеза да мора 
постој ати завршни рад на студијс ком програму основних академс1<их студиј а , што је у 
сагласности са прав илником којим се регулишу стандарди за акредитацију студијских 

програма . 

Чланом 4. Одлуке извршена је допуна члана 45. Статута који се односи на питање конкурса 
за упис студената н а докторс1<е студије у 0 1<виру међународних проје1<ата на факултете у 

0 1< виру Универзитета у l<рагујевцу. 



Чланом 5. Одлуке извршена је допуна члана 53. Статута ради усаглашавања са одредбама 
За 1<0на о висо 1<0м образовању и и зменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу. 

Чланом 6. Одлуке извршена је допуна члана 54. Статута ради усаглаша вања са одредбама 
Закона о високом образовању и изменама и допунама Статута Универз итета у Крагујевцу . 

Чланом 7. Одлуке извршена је измена члана 58. Статута којим се наводе само испитни 

рокови , без навођења датума одржавања . Ра злог за промену наведеног члана је у потреби да 

се , у зависности од усвојеног распореда наставних а 1пивности за сва 1<у ш колс 1<у годину, 
одреди терми н одржавања испитн их рокова . 

Чланом 8. Одлуке извршена је измена члана 102. Статута ради ус 1<лађивања са Прав ил ни ком 
о ужим науч ним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу . 

Чланом 9. Одлуке извршена је измена чла на 106. Статута ради усклађи вања са изменама и 
допунама Статута Универзитета у Кра гујевцу . 

Чланом 1 О . Одлу1<е извршена је измена члана 107. Статута ради усклађивања са изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу . 

Чланом 11 . Одлуке извршена је измена члана 109. Статута ради усклађивања са изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу. 

Чланом 12. Одлуке изврше н а је измена члана 121 . Статута ради ус 1<лађивања са одредбама 
Законом о науци и истраживањима . 

Чланом 13. Одлуке извршена је измена члана 122. Статута ради усклађивања са одредбама 
Законом о науци и истраживањима . 

Чланом 14 . Одлуке извршена је измена члана 124. Статута ради усклађивања са одредбама 
Законом о науци и истраживањима . 

Чланом 15. Одлуке извршена је измена и допуна чла на 13 7. Статута којим се прописују 
услови и поступак продужетка радног односа наставнику који је испунио услове за старосну 

пензиј у, односно који је навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања , 
1<ао и наставнику који као редован професор обавља функцију декана Фа1<ултета . Разлог за 

промену наведеног чла на је у потреби усаглашавања са изменама и допунама Статута 
Универзитета . 

Чланом 16. Одлу1<е додати су нових чланови Статута чл . 1 37а, 1 37б, 1 37в, 137 г , 13 7д. 
Статута , којима су прописани услови и поступа ~< продужетка радног односа редовном 
професору који 1<оји је испуњава услове з а старосну пензију , 1<ао и радовном професору који 
обавља функцију де 1<ана а који испуњава услове за старосну пензију . Прописана је 
надлежност Н аставно-научног већа за одлучивање о продужет1<у радног односа редовном 
професору који је ис пуњава услове за старосну пензију . Та1<ође је прописана надлежност 
Савета Факултета за одлучива ње о п родужетку радног односа редов ном професору 1<оји је 
испуњава услове з а старосну пензију, а који обавља функцију де1<ана Факултета . 

Чланом 1 7. извршена је измена и допуна члана 1 39 . Статута , којим је уведен нови орган 
Факултета - Савет послодаваца . Разлог за допуну наведеног члана је уса глашавања са 
одредбама Закона о високом образовању и изменама и допунама Статута Универзитета у 
Крагујевцу . 

Чланом 18. Одлуке извршена је допуна чла на 146. Статута 1<оја се односи на надлежност 
Савета Факултета , а због потребе усаглашавања са изменама и допунама Статута 
Универзитета у l<рагујевцу. 

Чланом 19. Одлуке извршена је измена и допуна члана 150. Статута , који се односи на 
декана Факултета , као органа пословођења , на начин и услове његовог избора . Разлог за 

измену и допуну наведено г члана је усагла шавање са изменама и допунама Статута 

Универзитета у Крагујевцу и одредбама Закон а о Агенциј и за борбу против корупције . 

Чланом 20. Одлу 1<е извршена је допуна члана 164. Статута којим се прописује начи н гласања 
када је на листи један кандидат за де1<ана , а због потребе усаглашавања са изменама и 
допунама Статута Уни верзитета у Крагујевцу . 



(] . 
Чланом 21. Одлуке извршена је допуна члана 168. Статута којим се прописује начин гла сања 
за ка ндидата з а декана које г је предложило Наставно-науч но веће, од стране Савета 

Факултета , а због потребе усаглашавања са изменама и допунама Статута Универзитета у 

Крагујевцу . 

Чланом 22. Одлуке извршена је измена и допуна члана 172 . Статута којим је прописано 
учешће представника студената у раду Н аставно -наућног већа, због потребе усагл ашавања 

са изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу . 

Чланом 23. Одлуке изврше н а је правно-тех нич ка редакција Статута . 

Чланом 24. Одлуке додат је нови члан 185а ., којим је прописа на надлежност, број чланова 
н а ч ин избора, трајање мандата и начин рада Савета послодавац а. Разлог за допуну 

н аведеног чла н а је усаглашавања са одредбама Закона о високом образовању и изменама и 

допунама Статута Универзитета у Кра гујевцу . 

Чланом 25. Одлуке извршена је допуна члана 197. Статута којом је прописује начин 

1<оришћења и обраде података од стране надлежн и х органа. Ра злог за допуну наведеног 
члана је уса глашавања са одредбама Закона о висо1<ом образовању и изменама и допунама 

Статута Универзитета у Кра гујевцу . 

Чланом 26. Одлуке извршена је правно -техничка редакција Статута. 

Чланом 27. Одлуке извршена је допуна члана 203. Статута којом је прописује поступак 
оглашавања ни штавим диплома односно додата ~< дипломе . 

Чланом 28. Одлуке извршена је измена члан а 220. Статута ради усаглашавања са одредбама 
За 1<она о висо 1<ом образовању и изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу . 

Чланом 29. и ЗО. Одлуке уређене су прелазне и завршне одредбе ове Одлуке, као и обавеза 
израде пречи шћеног текста Статута , по доношењу ове Одлуке . 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерских наука 

Број : 01 -1/ 3282-3 
05. 10. 2020. године 
КРАГУЈЕВАЦ 

Савет Факултета инжењерских наука Универзитета у 1\рагујевцу на основу члана 63. став 1. 
тачка 1. Закона о високом образовању (" Сл . гласник РС" , бр . 88/ 2017, 2 7 / 2018 - др . закон , 

73/ 2018, 6 7 /2019 и 6/2020 - др . закони), на предлог Наставно-научног већа Факултета 

инжењерских наука Универзитета у 1\рагујевцу бр . 01 -1/ 1913-27 од 02 .07.2020. године и на 
основу члана 146. став 1. тач1<а 1. Статута Фа1<ултета инжењерс1<их нау1<а Универ зитета у 

Крагујевцу (број 01-1 / 2262 од 02.07.2018. године и број 01 - 1 /3 103-1од21 . 09 . 2018 . годин е), 
донео је : 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Статут Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (бр . 01-1 /2262 од 
02.07.2018. године и 01-1 / 3103-1 од 21 . 09 . 2018.године), у даљем тексту : Статут, мења се и 

допуњује на следећи начин : 

Члан 1. 

У члану 95 . Статута , речи 11 и Правилни ком о начину и поступку заснивања радног односа и 

стицања звања наставника Универзитета у Крагујевцу ", з амењује се речима "и општим 

актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета " . 

Члан 2. 

У члану 101. став 1., речи : " овим Статутом" замењују се речима : 11 општим актом Универзитета 
у Крагујевцу". 

Члан 3. 

У члану 102. став 1., после речи "биран ", додају се речи : " односно пре истека временског 

периода на који је засновао радни однос". 

У члану 102. став 2., после речи "јавног информисања ", додају се речи : 11 и истовремено на 
званичној еле1<тронској страници Факултета и Универзитета у Крагујевцу". 

У члану 102. став 3., мења се тако да сада гласи : 

"Конкурс из става 1. овог члана обавезно садржи : звање у које се наставник бира , број 
извршилаца , на з ив научне области , на зив уже научне области утврђене општим актом 

Универзитета , опште и посебне услове које ка ндидат треба да испуни , на знаку да се радни 

однос заснива са пуним или непуним радним временом, рок за пријављивање и документа 

која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове и напомену о обавези испуњености 
општих предулсова кандидата који се пријављују на Конкурс у погледу неосуђиваности 

утврђених чланом 72 . став 4. Закона и чла ном 90. став 4. овог Статута , о чему су 1<андидати 
дужни да, уз пријаву на Конкурс, доставе одговарајуће доказе надлежних органа" . 

Члан 4. 

У члану 103., мења се став 2. тако да сада гласи : 

"Комисија из става 1. овог члана има најмање три, а највише пет чланова , од 1<ојих је један 
председник Комисије, који се именују из реда наставника запослених на Факултету односно 

Универзитету, који по правилу морају бити из уже науч не области за коју се наставни ~< бира , 
од којих најмање један члан Комисије није у радном односу на Универзитету". 



• 
У члану 1 ОЗ. додаје се члан З . тако да сада гласи : 

"Члан Комисиј е може бити и лице изабрано у на учно звање на начин и по поступку 

прописаном законом којим је ре гулисана научноистраживач 1<а делатност, које је запослено 

на Факултету, односно Универзитету и има исто или више звање које , према закону којима је 
регулисана научноистраживачка делатност, одговара звању за које се наставник бира ". 

Досадашњи чл З . постаје чл . 4. 

Члан 5. 

У члану 106. мења се став 1. тако да сада гласи : 

"Наставно-научно веће разматра извештај комисије и доноси одлуку о стављању на увид 

јавности , достављањем Универзитету у циљу објављивања на званичној интернет страници 

Униве рзитета, у трајању од 15 дана " . 

У члану 106. став З . реч: "примедбама " замењује се речју: "п риговорима". 

Члан 6. 

У члану 107. у ставу 1. после речи : " По исте1<у" речи : " ро ка од ЗО дана од објављивања и 
стављања на ув ид јавности извештаја комисије " замењују се речима : "увида јавности из 
члана 106. став 1. овог Статута". 

У члану 107. после става 4., додаје се став 5. та ко да сада гласи : 

"Одлуку о основаности приговора Н аставно-научно веће доноси већином гласова од у 1<упног 

броја чланова Наставно-научног већа који имају право да одлучују о 1<он 1<ретном избору, под 

условом да је п рисутно две трећине чланова Наставно-научног већа који имају право да 

одлучују". 

Члан 7. 

У члану 108 . после става 1., додаје се став 2. тако да сада гласи : 

" Одлуку о основаности приговора доносе чланови Наставно-научног већа из реда 
наставника у истом или вишем звању". 

Члан 8. 

У члану 11 О. после става 5., додаје се став 6. та 1<0 да сада гласи: 

" И забрани кандидат стиче звање закључивањем уговора о раду ". 

Члан 9. 

У члану 115. став З . речи : " ЗО да на " замењују се речима : "15 дана" . 

Члан 1 О. 

У члану 116. став 1., после речи : " и сарадници " додају се речи : "који су у истом или вишем 

звању од звања у које се сарадник бира ". 

У члану 116. став З . после речи : "право подношења" реч : "п риговора " замењује се речј у : 
"ж албе ". 
У члану 116. став З . после речи : " од дана пријема" додаје се реч : " одлу t<е и ". 

Члан 11 . 

У члану 11 7. после става 1., додају се ставови 2. и З . тако да гласе : 

" Изабрани ка ндидат заснива радни однос закључивањем уговора о раду ". 

" И забрани кандидат стиче звање закључивањем уговора о раду". 

Члан 12. 

Одлука о изменама и допуна ма Статута Факултета инжењерских наука Ун иверз итета у 
Крагујевцу, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет 
страници Факултета инжењерских наука Универзитета у l<рагујев цу, а примењиваће се након 
добијања сагласности од Савета Универзитета у Крагујевцу . 
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Члан 13. 

Обавезује се стручна служба Факултета да сачини, отклони евентуалне техничке недостатке 

и објави пречишћен текст Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у l<рагујевцу, 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке . 

Правни основ за до ношење Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета инжењерских наука 

Универз итета у l<рагујевцу, садржан је у чл. 63. ст. 1. тач . 1. Закона о високом образовању 
("Сл.гласник РС", бр. 88/ 2017, 27/ 2018 - др . закон , 73 / 2018 и 6/ 2020 - др.закони ) и у чл. 146. ст . 1 
тач . 1. Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у l<рагујевцу ( број 01 -1 / 2262 од 
02.07.2018. године и број 01-1/3103-1 од 21 .09.2018. године ) , којим је прописана надлежност Савета 

да доноси Статут, на предлог стручног органа - Наставно- научног већа . 

Разлоз и за доношење ове Одлуке садржани су у потреби да се Статут Факултета инжењерских 

наука у l<рагујевцу , усагласи са општим актима Универзитета у l<рагујевцу, 1<ао потребом да се неке 
од важећих одредаба Статута Факултета уреде на квалитетнији и прецизнији начин . 

Образложење појединачних решења : 

Чланом 1. Одлуке извршена је измена и допуна члана 95. Статута Факултета , ради усаглаша вања са 

општим актима Универз итета . 

Чланом 2. Одлуке извршена је измена члана 101 . Статута , ради усаглашавања с а општим актима 

Универзитета. 

Чланом 3. Одлуке извршена је измена и допуна чла н а 102. Статута , којим се прописује садржин а 

ко н курса у посту п ку избора на ставника Универз итета у l<рагујевцу, као и ради усагла шавања са 

општим актима Ун иверз итета . 

Чланом 4. Одлуке извршена је измена и до п у на члана 1 ОЗ . Статута који се однос и на l<омисију за 

припрему извештаја о пријављеним ка ндидатима на ко н 1<урс. 

Чланом 5. Одлуке извршена је измена и допун а члана 106. Статута рад и усаглашавања са општим 
актима Универз итета , који се односе на поступак избора наставника Универзитета у l<рагујев цу . 

Чланом 6. Одлуке извршена је измена и до пуна члана 107. Статута ради усаглашавања са општим 
актима Универз итета , који се односе на поступак избора наставника Универзитета у l<рагујевцу. 

Чланом 7. Одлук е извршена је до пуна члана 108. Статута ради усаглашавања са општим актима 

Универ зитета , који се односе на поступак избора наставника Универзитета у l<ра гуЈевцу. 

Чланом 8. Одлуке извршена је допуна члана 110. Статута ради усаглашавања са општим актима 
Универ зитета . 

Чланом 9. Одлуке извршена је измена члана 115. Статута којим се прописује да уместо ЗО дана , увид 

јавности извештаја комисије за избор сарадника Факултета траје 15 дана . 

Чланом 1 О . Одлуке извршена је измена и допуна чла на 116. Статута којим се прописује ко има право 

гласа у доношењу одлуке о избору сарадника Факултета , 1<ао и правном средству и року изјављивања 
и стог. 

Чланом 11 . Одлуке извршена је допуна чла н а 11 7. Статута којим се регул ише заснивање радног 

односа сарадника по окончаном избору. 

Чланом 12. и 13. Одлуке уређене су прел аз не и завршне одредбе ове Одлуке , као и обавеза из раде 
пречишће но г текста Статута , по доношењу ове Одлуке . 


