
ТАЧКА 3. 

 

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗРАЂЕН РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 

 

 

 

 

  Статут Факултета медицинских наука у Крагујевцу број 01-6083/2 од 2.06.2021. године мења се и 

допуњује у следећим одредбама: 

 
 

Члан 1. 

 

 
 У члану 23. став 1.  после речи ''стеченим'' додаје се реч ''најмање'', а после речи  ''образовањем'' 

додају се речи ''у четворогодишњем трајању''. 

 
 

Члан 2. 

 
У  члану 49. став 3. мења се и гласи: 

''Приликом расправљања и одлучивања о питањима од значаја за студенте, а посебно оних којја се 

односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику 

Факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ, измене 
и допуне Статута, предлагање кандидата за избор декана и предлагање финансијског плана Факултета, у 

стручним органима и њиховим телима учествују представници студената који чине 20% укупног броја 

чланова стручног органа''. 
 

Члан 3. 

 

У члану 66. став 1. после речи ''парламент'' брише се тачка и додају речи: 
 ''које кандидује студентска организација регистрована у складу са Законом о студентском 

организовању или које кандидује неформална група студената која има писану подршку најмање 10% 

укупног броја студената Факултета, у складу са општим актом Студентског парламента''. 
У члану 66. став 2. после речи ''године'' брише се тачка и додају речи:  

''почев од дана конституисања'' 

У члану 66.  после става 3. додаје се нови став који гласи:  
''Студентски парламент се конституише најкасније до краја октобра месеца текуће године''. 

У члану 66. став 7. после речи ''мери'' брише се тачка и додају речи: 

 ''сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се 

бира Студентски парламент.'' 
У члану 66. став 8. после речи ''студија'' брише се тачка и додају речи:  

''уз обезбеђивање равноправне заступљености полова и заступљености свих студијских програма''. 

 
 

Члан. 4. 

 
 После члана 66.  додаје се нови члан 66.а који гласи: 

''Ради обављања студентских активности, унапређења услова за лични и друштвени развој студената 

према њиховим потребама и могућностима и укључивања студената у друштвени живот академске заједнице 

и њуховог информисањастуденти Факултета могу оснивати студентске организације, у складу са одредбама 
Закона о студентском организовању и закона који уређује оснивање и правни положај удружења'' 

 

Члан 5. 
 

У члану 145. став 4. алинеја 2. брише се.  

 

http://medf.kg.ac.rs/informacije/o_fakultetu/Statut%20Fakulteta%20medicinskih%20nauka.pdf


Члан 6. 

 
Члан 147. брише се. 

 

Члан 7. 

 
 

У члану 148.  после става 2. додаје се нов став који гласи: 

''Наставник коме је продужен радни однос у складу са овим Статутом и Статутом Универзитета не 
може бити биран за декана Факултета, нити у Савет Факултета'' 

 

Члан 8. 
 

У члану 150.  после става 1. додаје се нов став који гласи: 

''Уколико Сенат утврди да наставник не испуњава услове за продужење радног односа и поништи 

одлуку Наставно научног већа о продужењу радног односа наставника, Факултет је дужан да поново одлучује 
о захтеву''. 

Члан 9. 

 
У члану 155.  после става 1. додаје се нов члан који гласи: 

''Правилником о дисциплинској одговорности студената Факултета  утврђују се лакше и теже повреде 

обавеза студената, дисциплински поступак  и дисциплински органи за утврђивање одговорности студената.  
                    Правилник о дисциплинској одговорности студената доноси Наставно научно веће Факултета''. 

 

 

Члан 10. 
 

  Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

страници Факултета.    
               

              

              

              
              
            



 

 

 

 

Савет Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о 

високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 

6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 

58. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Крагујевцу (број: II-01-142 од 22.02.2021. 

године-пречишћен текст, са изменама и допунама број: II-01-133/4 од 26.02.2021. 

године), као и чланова 34. и 35. Пословника о раду Савета Универзитета у Крагујевцу 

(бр. 1066/4 од 30.11.2020. године), на предлог Сената Универзитета у Крагујевцу (Одлука 

број: III-01-354/12 од 28.04.2022. године), седници одржаној 12. маја 2022. године, донео 

је 

 

 

 

ОД ЛУ К У 

о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу 

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Универзитета у Крагујевцу, (број: II-01-142 од 22.02.2021. године-

пречишћен текст, са изменама и допунама број: II-01-133/4 од 26.02.2021. године) (у 

даљем тексту: Статут) мења се члан 58. тако да сада гласи: 

 

„Савет Универзитета:  

 

1. доноси Статут Универзитета на предлог Сената, као и одлуку о изменама и 

допунама Статута, на предлог Сената, 

2. бира и разрешава орган пословођења - ректора, 

3. одлучује по жалби против првостепених одлука органа пословођења, осим: 

- одлука које се односе на утврђивање права и обавеза запослених које 

орган пословођења - ректор доноси на основу овлашћења  прописаних 

законом који уређује рад и радне односе, као и колективних уговора, 

правилника и других општих аката и на основу њих донетих 

појединачних решења и одлука које регулишу права из рада и по 

основу рада, 

- одлука који се тичу реализације међународних пројеката чији је 

Универзитет носилац или партнер (путовања, одређивања 

представника Универзитета у тиму за реализацију активности 

пројеката, спровођења поступка јавне набавке опреме и услуга и др), 

као и утврђивања накнада за њихов рад и ангажовање, који су 

предвиђени у складу са буџетом пројекта, 

- одлука о образовању тимова, радних група и комисија чији се чланови 

именују на предлог факултета (комисије за упис и сл.), тимова, радних 

група и комисија за израду нормативних аката које усвајају органи 

Универзитета, тимова, радних група и комисија за обављање 

појединачних послова за потребе органа Универзитета, као и 



утврђивања накнада за њихов рад и ангажовање, који су предвиђени 

финансијским планом за годину у којој се исплате врше, 

4. доноси финансијски план, на предлог Сената, 

5. доноси план јавних набавки, на предлог Сената, 

6. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Сената, 

7. усваја финансијски извештај Студентског парламента у оквиру финансијског 

извештаја Универзитета, 

8. усваја извештај о раду Универзитета,  

9. усваја план рада Универзитета, 

10.  усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Сената, 

11.  даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, 

12. даје сагласност на расподелу финансијских средстава, 

13. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената, 

14. утврђује мерила за утврђивање висине школарине, на предлог Сената,   

15. подноси Влади Републике Србије извештај о пословању, најмање једанпут 

годишње, 

16. доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета, 

17. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Универзитета, 

18. даје сагласност на статут факултета, као и на измене и допуне статута 

факултета у свом саставу по претходно прибављеном мишљењу Сената 

Универзитета, 

19. даје сагласност на статут Универзитетске библиотеке, као и на измене и 

допуне статута Универзитетске библиотеке, 

20. именује и разрешава Управни и Надзорни одбор Универзитетске библиотеке 

и именује управника Универзитетске библиотеке, 

21. надзире поступање органа пословођења ради извршавања аката просветног 

инспектора из члана 135. став 3. тачке 5) и 6) Закона, 

22. даје мишљење на оснивање високошколске јединице са својством правног 

лица, односно високошколске јединице без својства правног лица у саставу 

Универзитета, на предлог Сената, 

23. даје мишљење о статусној промени, промени назива и седишта високошколске 

јединице у саставу Универзитета, на предлог Сената,  

24. доноси Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Универзитета, 

25. доноси Правилник о редовним услугама које су обухваћене школарином,  

26. доноси Стратегију обезбеђивања квалитета на предлог ректора, 

27. доноси Правилник о начину и процедурама реализације међународних 

пројеката којима руководи или чији је координатор Универзитет у Крагујевцу, 

28. Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и 

ЕСП бодова, 

29. усваја Закључке са предлогом мера и активности за унапређење квалитета на 

Универзитету, 

30. именује и разрешава управни одбор фондација Универзитета, и обавља друге 

послове у вези са оснивачким правима, 

31. одлучује по жалби на решење којим се одбија захтев за стицање статуса 

студентске организације, 

32. одлучује по жалби на решење о губитку статуса студентске организације и 

брисању из регистра студентских организација, 

33. доноси Пословник о раду Савета,  

34. доноси друге опште акте Универзитета у складу са овим Статутом, 

35. обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.“ 



 

 

 

Члан 2. 

 

У Статуту додаје се члан 62.а који гласи: 

 

„Статутарна комисија 

 

Члан 62.а 

 

 Статутарна комисија је помоћно стално тело Савета коју одлуком формира Савет. 

  

 Одлуком о именовању чланова Статутарне комисије, Савет именује и 

председника комисије. 

 

 Мандат председника и чланова Статутарне комисија траје 4 године почев од дана 

именовања, са могућношћу именовања на још један мандатни период.  

 

 Статутарна комисија има 9 чланова, и чине је: 

- председник Савета; 

- један члан из реда чланова Савета из реда представника оснивача; 

- један студент кога предлаже Студентски парламента Универзитета; 

- генерални секретар Универзитета; 

- три члана из реда наставника Универзитета које предлаже ректор; 

- два члана која предлаже Колегијум секретара; 

 

 Статутарна комисија има следеће надлежности: 

 

1. прати примену и усклађеност Статута и других општих аката Универзитета 

са позитивним правним прописима, 

2. упознаје ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања одредаба 

Статута и других општих аката и одлука донетих од стране органа 

Универзитета, и предлаже Савету Универзитета и ректору мере за 

превазилажење насталих проблема; 

3. разматра статуте факултета, као и измене и допуне статута факултета, у циљу 

утврђивања њихове усаглашености са законом, подзаконским прописима и 

овим Статутом и даје свој став односно мишљење Савету како би могао да 

квалификовано одлучује о давању сагласности на статут, односно измене и 

допуне статута факултета; 

4. учествује у припреми општих аката Универзитета; 

5. даје претходно мишљење о усклађености предлога статута факултета са 
законом, подзаконским прописима и овим Статутом; 

6. даје мишљења из своје надлежности по посебном налогу ректора, Сената и 

Савета.“ 

   

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 66. Статута, тако да сада гласи: 



 

„Кандидате за ректора предлажу наставно-научна/уметничка већа факултета, у 

складу са општим актима факултета. 

 

Кандидата за ректора може предложити и научно веће института. 

 

Наставно-научно/уметничко веће може предложити једног кандидата за избор 

ректора. 

 

Уз одлуку о предлагању кандидата за ректора, наставно-научно/уметничко веће, 

доставља Комисији за спровођење поступка избора ректора: образложење свог предлога, 

писану сагласност кандидата, биографске, библиографске и друге релевантне податке о 

кандидату за ректора. 

 

Кандидат за ректора доставља Комисији за спровођење поступка избора ректора 

доказе о испуњености услова предвиђених чланом 64. овог Статута и предлог програма 

рада. 

 

Комисија за спровођење поступка избора ректора доставља извештај о 

предложеним кандидатима Сенату и комплетан материјал из ставова 3. и 4. овог члана. 

 

Кандидати за избор ректора за које је Комисија утврдила да испуњавају услове 

прописане Законом и овим Статутом, представљају своје програме рада и развоја 

Универзитета, који се јавно презентују на званичном сајту Универзитета, са комплетном 

пратећом документацијом, у складу са одредбама овог Статута.“ 

 

 

Члан 4. 

 

Мења се члан 72. Статута тако да сада гласи: 

 

„Ректор: 

1. представља и заступа Универзитет у земљи и иностранству, 

2. представља и заступа Универзитет у Конференцији универзитета Србије у складу 

са Законом, 

3. предлаже Сенату нацрт Статута, као и нацрт измена и допуна Статута, 

4. организује и води пословање Универзитета, 

5. стара се о остваривању научне и образовне делатности на Универзитету, 

6. одговара за законитост рада Универзитета, у складу са законом, 

7. предлаже основе пословне политике, укључујући програм рада и план развоја 

Универзитета, 

8. извршава одлуке Савета, 

9. подноси Савету годишњи извештај о резултатима пословања Универзитета, 

10. покреће иницијативу и предлаже решења по питањима од значаја за обављање 

делатности Универзитета, 

11. обавља све послове пословођења и има сва овлашћења прописана за директора у 

остваривању права, обавеза и одговорности запослених на Универзитету, у 

складу са законским прописима о раду и колективним уговорима, и општим 

актима Универзитета, 
12. именује и разрешава проректоре, 



13. наредбодавац је за извршење финансијског плана Универзитета, 

14. одлучује о коришћењу средстава Универзитета у границама овлашћења, 

15. доноси општа акта у складу са овим Статутом, 

16. председник је Сената, 

17. председник је Колегијума Универзитета, 

18. потписује дипломе о завршеним основним, мастер и докторским студијама, 

19. промовише докторе наука и почасне докторе Универзитета, 

20. доноси правилник којим се утврђују радна места, врста и степен стручне спреме 

и други услови за рад на одређеном радном месту у Секретаријату Универзитета, 

по претходно прибављеној сагласности Савета, 

21. доноси решење о стицању статуса студентске организације и упису у регистар 

студентских организација, 

22. доноси решење о губитку статуса студентске организације и брисању из регистра 

студентских организација, 

23. обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.“ 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 93. мењају се ставови 2 и 3 тако да сада гласе: 

 

„При  расправи и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно она 

која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар 

рада, уписну политику Универзитета, реформу студијских програма, анализу 

ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна статута, 

предлагање кандидата за орган пословођења и предлагање финансијског плана, у 

стручним органима и њиховим телима учествују представници студената и тада они 

улазе у састав укупног броја чланова стручног органа. 

 

У стручним органима из става 2. студенти чине 20% чланова, водећи рачуна о 

сразмерној заступљености мање заступљеног пола и студената уписаних по 

афирмативним мерама у складу са Законом којим се регулише студентско 

организовање.“ 

 

 

Члан 6. 

 

У Статуту, у члану 96. мења се став 3. тако да сада гласи: 

 

„Представници студената улазе у састава, учествују у расправи и одлучивању само 

када се расправља односно одлучује о питањима која се односе на: 

1. осигурање квалитета наставе,  

2. правила студија,  

3. план рада,  

4. календар рада,  

5. уписну политику Универзитета,  

6. усвајања студијских програма и измена и допуна студијских програма, 

7. реформу студијских програма,  

8. анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова,  



9. предлагања Статута Универзитета и предлагање измена и допуна статута 

Универзитета,  

10. давања мишљења на статуте факултета, 

11. предлагање кандидата за ректора и  

12. предлагање финансијског плана.“ 

 

 

Члан 7. 

 

Мења се члан 97. тако да сада гласи: 

 

„Надлежности Сената: 

1. утврђује предлог Статута и предлог измена и допуна Статута Универзитета, 

2. утврђује предлог кандидата за избор ректора, 

3. утврђује предлог Финансијског плана и предлог измена и допуна Финансијског 

плана, 

4. утврђује предлог Плана јавних набавки и предлог измена и допуна Плана јавних 

набавки, 

5. утврђује предлог Извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна, 

6. утврђује предлог Плана инвестиција, 

7. утврђује предлог извештаја о раду Универзитета, 

8. утврђује предлог плана рада Универзитета, 

9. утврђује предлог одлуке о висини школарине и предлог мерила за утврђивање 

висине школарине,  

10. утврђује јединствене стандарде рада служби и сервиса и јединствене стандарде за 

формирање базе података свих јединица, 

11. утврђује политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника,  

12. утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и  контролу 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада, 

13. доноси одлуку о предлогу броја студената за упис, 

14. доноси одлуку о расписивању конкурса за упис студената, 

15. усваја извештај о упису студената у прву годину на свим степенима студија, 

16. доноси студијске програме свих степена студија (првог, другог и трећег), као и 

измене и допуне студијских програма, на предлог већа факултета у свом саставу 

и по прибављеном мишљењу надлежног Већа Универзитета, 

17. доноси одлуку о укидању студијског програма, на предлог већа факултета у свом 

саставу,  

18. доноси студијски програм за стицање заједничке дипломе, 

19. одлучује о условима, поступку и начину реализације програма образовања током 

читавог живота,  

20. одлучује о кратким програмима студија, 

21. усваја програм по дуалном моделу студија, 

22. доноси одлуку о укидању дуалног модела студија, 

23. одлучује о програму образовања током читавог живота,  

24. утврђује, на предлог ректора, јединствену политику чији је циљ стално   

унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког и 

уметничког рада, 

25. подноси захтев за проверу испуњења обавеза Универзитета и факултета у 

његовом саставу у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада, 



26. даје сагласност на одлуку високошколске јединице о оснивању зависног правног 

лица, 

27. врши избор у звање редовног професора, на предлог наставно-

научног/уметничког већа факултета, а по прибављеном мишљењу надлежног 

Већа Универзитета, 

28. одлучује по жалби кандидата, на одлуку о избору у звање у складу са општим 

актом којим се регулише поступак избора у звање, 

29. доноси одлуку о додели звања професор емеритус, 

30. даје сагласност на ангажовање и избор наставника у звање гостујући професор, 

31. доноси одлуку о ангажовању професора по позиву, 

32. доноси одлуку о додели титуле почасног доктора,  

33. даје мишљење о предлогу норматива и стандарда услова рада високошколских 

установа, као и  материјалним средствима за њихово остваривање, 

34. утврђује одговарајуће уже научне, уметничке и стручне области у оквиру научне, 

уметничке и стручне области из члана 37. става 2. Закона, на предлог факултета,  

35. даје мишљење о предлогу стандарда и поступка за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа, спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа, издавање дозвола за рад и акредитације 

високошколских установа, акредитације студијских програма, 

36. усваја извештај о самовредновању, 

37. разматра питања од интереса за утврђивање наставно-научне, односно наставно-

уметничке делатности на Универзитету, 

38. утврђује уписну политику на Универзитету, 

39. разматра извештаје наставно-научних/уметничких већа факултета о пролазности 

студената на испитима по предметима у претходној школској години и доноси 

одговарајуће препоруке, 

40. даје мишљење о предлогу листе стручних, академских и научних назива  

из одговарајућих области и скраћенице тих назива, 

41. доноси програм научних истраживања, односно програм уметничких     

пројеката Универзитета, 

42. предлаже Савету формирање универзитетских центара и универзитетских       

катедри, центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно- 

технолошког парка и других организационих јединица у складу са законом, 

43. на захтев факултета преиспитује одлуке стручних органа Универзитета; 

44. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма  научних 

истраживања, односно, програм уметничких пројеката  Универзитета, 

45. бира представнике Универзитета у Конференцији универзитета Србије,  

као и у друга стручна тела, на предлог ректора,  

46. именује и разрешава чланове одбора и комисија Универзитета у складу са општим 

актима, 

47. даје мишљење на предлог статута, односно измена и допуна статута факултета, 

48. даје сагласност на уговор, споразум, протокол, односно други пословни аранжман 

који закључују факултети са домаћом високошколском установом изван састава 

Универзитета,  

49. даје сагласност на успостављање међународне међууниверзитетске 

академске/научне сарадње и на потписивање споразума о сарадњи, 

50. одлучује у поступку академског признавања стране високошколске исправе 

односно вредновања страног студијског програма ради наставка образовања, 

51. обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.   

 



Сенат доноси општа акта из своје надлежности у складу са законом и овим Статутом: 

 

- Кодекс о академском интегритету и професионалној етици; 

- Правилник о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова и    

одговарајућу проверу знања;  

- Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

уметничког пројекта;  

- Правилник о критеријумима за избор у звање наставника; 

- Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника;  

- Правилник о поступку и условима доделе звања и права лица изабраног у  

            звање професор емеритус; 

- Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора;  

- Правилник о критеријумима за доделу титуле почасног доктора, признања и 

награда Универзитета у Крагујевцу: 

- Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање   

            наставника на другој високошколској установи; 

- Правилник о условима и поступку за упис студената; 

- Правилник о мастер академским студијама које се реализују при Универзитету у 

Крагујевцу; 

- Правилник о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у 

Крагујевцу; 

- Правилник о обезбеђењу квалитета; 

- Правилник о самовредновању; 

- Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету на предлог Комисије за 

обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу; 

- Правилник о ангажовању предавача ван радног односа;  

- Правилник о поступку провере плагијаризма на Универзитету у Крагујевцу; 

- Правилник о отвореној науци; 

- Правилник о начину подршке студентима Универзитета у Крагујевцу из 

осетљивих група; 

- Правилник о двоструком менторству и заједничком докторату; 

- Правилник о признавању стараних високошколских исправа и  

            вредновању страних студијских програма ради наставка образовања; 

- Правилник о доношењу студијских програма и кратког програма студија; 

- Правилник о дуалном моделу студија; 

- Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког   

            рада наставника; 

- Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у 

Крагујевцу; 

- Правилник о начину подршке студентима Универзитета у Крагујевцу из 

осетљивих група; 

- Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту; 

- Правилник о наставној литератури; 

- Правилник о поништавању дипломе и додатка дипломе стечених на Универзитету 

у Крагујевцу;  

- Правилник о реализацији и процедурама признавања мобилности студената и 

ЕСПБ бодова, 

- Правилник о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у Еразмус+ 

програмима мобилности, 



- Правилник о процедури учешћа Универзитета у Крагујевцу у кредитној 

мобилности програма Еразмус+, 

- Правила и услови за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног 

кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма,  

- Пословник о свом раду; 

- и друга општа акта у складу основним надлежностима Сената као највишег 

стручног органа на Универзитету. 

 

Сенат утврђује предлог општих аката Универзитета чије доношење је у 

надлежности Савета у складу са законом и овим Статутом.“ 

 

Члан 8. 

 

У Статуту, у члану 109. мења се став 4. тако да сада гласи: 

 

„Студентски парламент Универзитета се конституише најкасније до краја 

новембра месеца текуће године.“  

 

У Статуту, у члану 109. додају се ставови 5., 6. и 7. који гласе: 

 

„Мандат чланова студентског парламента почиње даном конституисања и траје 

две године. 

 

Начин и поступак избора, број чланова Студентског парламента Универзитета 

утврђује се општим актом Студентског парламента Универзитета. 

 

Студентски парламент Универзитета има овлашћења у складу са Законом о 

студентском организовању.“ 

 

Члан 9. 

 

У Статуту, мења се члан 110. тако да сада гласи: 

 

„У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент 

бира и разрешава представнике студената у органима Универзитета, као и у органима 

других установа у којима су заступљени представници студената Универзитета.“ 

 

 

Члан 10. 

 

У Статуту, мења се члан 111. тако да сада гласи: 

 

„Студентске организације 

 

Члан 111. 

Ради обављања студентских активности, унапређења услова за лични и 

друштвени развој студената према њиховим потребама и могућностима, и укључивања 

студената у друштвени живот академске заједнице и њиховог информисања, на 

Универзитету и факултетима у саставу Универзитета  могу се оснивати студентске 



организације, у складу са Законом о студентском организовању и законом којим се 

уређује оснивање и правни положај удружења.  

 

Статус студентске организације Универзитета, односно факултета, стиче се у 

складу са Законом о студентском организовању, а на основу решења које доноси ректор, 

односно декан факултета у саставу Универзитета. 

 

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе 

прописане општим актима Универзитета, односно факултета у његовом саставу, којима 

се омогућује њихово деловање.  

 

Универзитет, односно факултети у његовом саставу, воде Регистар студентских 

организација у складу са Законом о студентском организовању. 

 

Регистар студентских организација се води у електронском облику, и доступан је 

јавности објављивањем на сајту Универзитета, односно факултета.“  

 

 

Члан 11. 

 

У Статуту, у члану 111.г  мења се став 5. тако да сада гласи: 

 

„Представници студената улазе у састав, учествују у расправи и одлучивању на 

седницама већа факултета само када се расправља односно одлучује о питањима која се 

односе на: 

 осигурање квалитета наставе,  

 правила студија,  

 план рада,  

 календар рада,  

 уписну политику Универзитета,  

 усвајања студијских програма и измена и допуна студијских програма, 

 реформу студијских програма,  

 анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова,  

 предлагање статута факултета и предлагање измена и допуна статута факултета,  

 предлагање кандидата за декана и  

 предлагање финансијског плана.“ 

 

 

Члан 12. 

 

У Статуту додаје се члан 111.ђ који гласи: 

 

„4. Студентски парламент факултета 

 

Члан 111.ђ   

 

Студентски парламент факултета је орган студената преко којег остварују своја 

права и штите своје интересе на факултету. 



Студентски парламент бирају студенти уписани у школској години у којој се 

врши избор студентског парламента факултета. 

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке друге године у 

априлу, тајним и непосредним гласањем. 

Студентски парламент факултета у саставу Универзитета се конституише 

најкасније до краја октобра. 

Мандат чланова студентског парламента траје две године. 

Право да буду бирани за члана студентског парламента факултета имају сви 

студенти факултета у саставу Универзитета, уписани на студије у школској години у 

којој се бира студентски парламент, које кандидује студентска организација 

регистрована у складу са Законом о студентском организовању или које кандидује 

неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја 

студената факултета, у складу са општим актом студентског парламента. 

У чланству студентског парламента заступљени су представници студената са 

инвалидитетом и студената уписаних по афирмативним мерама сразмерно 

процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој 

се бира студентски парламент.  

Начин избора и број чланова студентског парламента факултета утврђује се 

општим актом студентског парламента, уз обезбеђивање равноправне заступљености 

студената и студенткиња, водећи рачуна о заступљености свих студијских програма.“ 

Члан 13. 

У Статуту у члану 123. додаје се став 8. који гласи: 

„Изузетно, са лицем изабраним у звање наставника које је јавни функционер или 

има заснован радни однос са пуним радним временом у органу јавне власти, а коме је у 

складу са прописима о спречавању сукоба интереса допуштено да обавља наставну 

делатност и научноистраживачки рад као други посао, односно делатност, односно 

лицем коме је поверено јавно овлашћење, декан факултета закључује уговор о допунском 

раду највише до једне трећине пуног радног времена, а којим уговором се стичу права и 

обавезе наставника.“ 

Члан 14. 

У члану 137. мења се став 2. тако да сада гласи: 

„Правилником о критеријумима за избор у звања наставника Универзитета ближе 

се уређују елементи утврђени ставом 1. овог члана.“ 

 

Члан 15. 

 

У Статуту бришу се чланови од 141 до 147. 

 

 



Члан 16. 

 

У Статуту у члану 149. став 3. брише се текст „или је“ и тачка 2. 

 

Члан 17. 

У Статуту брише се члан 149б. 

 

Чланови од 149.в до 149.д постају чланови од 149.б до 149.г 

 

 

Члан 18. 

 

У члану 149б. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„Наставник коме је продужен радни однос у складу овим Статутом не може бити 

биран за органа пословођења и управљања високошколске установе.“ 

 

Члан 19. 

 

Члан 149.г Статута мења се тако да сада гласи:  

 

„Факултет је дужан да у року од 15 дана од доношења одлуке из члана 149а. став 

5. исту достави Сенату Универзитета са доказом о испуњеношћу свих услова за 

продужење радног односа. 

 

Ако на предлог ректора Сенат Универзитета утврди да наставнику коме је 

продужен радни однос не испуњава услове за продужење радног односа Сенат је дужан 

да  поништити одлуку из члана  149а. став 5. овог Статута уз налог факултету да поново 

одлучује о захтеву за продужење радног односа.“ 

 

Члан 20. 

 

У члану 163. Статута мењају се ставови 1.,2. и 3. тако да сада гласе: 

 

„Високошколска установа врши упис на студије у складу са законом, уз 

вредновање опште, стручне и уметничке матуре. 

 

Високошколска установа својим општим актом утврђује који се испити са опште, 

стручне и уметничке матуре вреднују приликом уписа на студије и утврђује критеријуме 

на основу којих се обавља класификација и избор кандидата за упис на студије. 

 

Високошколска установа сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на 

студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у 

четворогодишњем трајању и на матурским испитима, резултата испита за проверу 

посебних знања, склоности и способности и по потреби на основу успеха на 

националним и интернационалним такмичењима, у складу са општим актом 

високошколске установе.“ 

 

 

 



Члан 21. 

 

Мења се члан 172. тако да сада гласи: 

 

„Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била  утврђена 

општим актом о дисциплинској одговорности студената високошколске установе. 

 

За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на 

факултету. 

 

Дисциплински поступак се не може покренути по истеку три месеца од дана 

сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је повреда 

учињена.  

 

Општим актом о дисциплинској одговорности студената високошколске установе 

утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и 

дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.“ 

 

 

Члан 22. 

 

Факултети у саставу Универзитета ће утврдити који се испити са опште, стручне 

и уметничке матуре вреднују приликом уписа на студије и критеријуме на основу којих 

се обавља класификација и избор кандидата за упис на студије до 31. августа 2022. 

године.  

 

 

Члан 23. 

 

Обавезују се факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу да своје Статуте 

усагласе са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 

 

До давања сагласности на Одлуке о изменама и допуна статута факултета 

примењиваће се одредбе статута факултета који је на снази а које нису у супротности са 

одредбама ове Одлуке. 

 

Обавезују се Студентски парламент Универзитета да своја општа акта усагласи 

са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 

 

 

Члан 24. 

 

Наставник у звању редовног професора који је испунио услове за пензију и коме 

је продужен радни однос уговором на одређено време са високошколском установом пре 

10.07.2021. године, а који је изабран у органе високошколске установе и њених 

организационих јединица, може да остане на тој дужности до истека мандатног периода 

на који је изабран на ту дужност, односно до истека уговора о продужењу радног односа. 

 

 

 



Члан 25. 

 

Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања на сајту www.kg.ac.rs Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

Члан 26. 

 

Обавезује се Секретаријат Универзитета у Крагујевцу да сачини, отклони 

евентуалне техничке недостатке и објави пречишћен текст Статута Универзитета у 

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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