TEHNI^KI FAKULTET U ^A^KU
Na osnovu ~lana 53. stav 1. ta~ka 1. Zakona o visokom obrazovawu (“Slu`beni glasnik
Republike Srbije” broj 76/2005) Savet Tehni~kog Fakulteta u ^a~ku, na sednici odr`anoj
dana 10. oktobra 2006. godine, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a doneo je

STATUT
Tehni~kog fakulteta u ^a~ku
Univerziteta u Kragujevcu
I. OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovawu i Statutom Univerziteta u
Kragujevcu, ure|uju se organizacija, delatnost, na~in rada, upravqawe i rukovo|ewe,
studijski programi i re`im studija, nau~noistra`iva~ki rad, stru~ni organi,
finansirawe, kao i druga pitawa od zna~aja za obavqawe delatnosti i rad Tehni~kog
fakulteta u ^a~ku (u daqem tekstu Fakultet).
^lan 2.
Fakultet je visoko{kolska ustanova koja u obavqawu delatnosti objediwuje obrazovni,
nau~noistra`iva~ki i stru~ni rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog
obrazovawa.
Fakultet je visoko{kolska ustanova u sastavu Univerziteta u Kragujevcu koja ostvaruje
akademske i strukovne studijske programe iz obrazovno-nau~nog poqa Tehni~kotehnolo{ke nauke, i razvija nau~noistra`iva~ki i stru~ni rad.
Fakultet mo`e izvoditi studijski program na daqinu, u skladu sa dozvolom za rad
^lan 3.
U okviru delatnosti visokog obrazovawa Fakultet obavqa nau~noistra`iva~ku,
ekspertsko-konsultantsku i izdava~ku delatnost, a mo`e obavqati i druge poslove kojima
se komercijalizuju rezultati nau~nog i istra`iva~kog rada, pod uslovom da se tim
poslovima ne ugro`ava kvalitet nastave.
Fakultet mo`e obavqati i druge poslove koji su u funkciji wegove delatnosti, u skladu
sa zakonom i Statutom.
^lan 4.
Osniva~ Fakulteta je Republika Srbija.
Fakultet je obrazovna i nau~na ustanova sa svojstvom pravnog lica, u sastavu
Univerziteta u Kragujevcu.
Fakultet u pravnom prometu sa tre}im licima nastupa pod nazivom Univerziteta u
Kragujevcu i pod svojim nazivom, u skladu sa Statutom Univerziteta.
U obavqawu svojih osnovnih delatnosti Fakultet ima pravo i obavezu da se slu`i
nazivom, grbom i zastavom Univerziteta, i da ih unosi u svoja obele`ja.
U svim drugim slu~ajevima upotrebu naziva, grba i zastave odobrava rektor.
^lan 5.
Za svoje obaveze Fakultet odgovara svim sredstvima kojima raspola`e (potpuna
odgovornost).
Fakultet posluje sredstvima u dr`avnoj svojini i za obavqawe osnovne delatnosti
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koristi nepokretnosti i druga sredstva koja obezbe|uje Republika Srbija (u daqem
tekstu: Republika).
^lan 6.
Naziv Fakulteta glasi:
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, TEHNI^KI FAKULTET U ^A^KU.
Skra}eni naziv fakulteta je: TF ^a~ak.
Sedi{te Fakulteta je u ^a~ku, ulica Svetog Save br. 65.
Fakultet je registrovan kod Okru`nog privrednog suda u Kraqevu, registarski ulo`ak
broj 1-616-00.
Mati~ni broj Fakulteta je: 7181779.
^lan 7.
Rad Fakulteta je javan.
Izuzetno, kada se na sednicama organa Fakulteta razmatraju pitawa koja predstavqaju
poslovnu tajnu, mo`e se odlukom tog organa utvrditi da sednici prisustvuju samo wegovi
~lanovi.
^lan 8.
Odluku o statusnoj promeni, promeni naziva i sedi{ta Fakulteta, na predlog Fakulteta,
donosi Savet Univerziteta, dvotre}inskom ve}inom.
^lan 9.
Na Fakultetu nije dozvoqeno politi~ko, strana~ko ili versko organizovawe i delovawe.
^lan 10.
Fakultet ima svoj dan - Dan Tehni~kog fakulteta u ^a~ku, koji se na prigodan na~in
obele`ava.
Dan Tehni~kog fakulteta je 10. novembar, kao uspomena na 10. novembar 1975. godine,
kada je osnovan Fakultet.
Na Dan Fakulteta dodequju se dipolome sfr{enim studentima, priznawa i nagrade
zaslu`nim pojedincima, preduze}ima i ustanovama, jubilarne nagrade zaposlenima i
nagrade studentima za postignut uspeh u studirawu.
1. NEPOVREDIVOST PROSTORA
^lan 11.
Prostor Fakulteta je nepovrediv i u wega ne mogu ulaziti pripadnici organa nadle`nog
za unutra{we poslove bez dozvole dekana Fakulteta, osim u slu~aju ugro`avawa op{te
sigurnosti, `ivota, telesnog integriteta, zdravqa ili imovine.
2. IMOVINA FAKULTETA
^lan 12.
Nepokretnosti i druga sredstva koja obezbedi Republika kao osniva~ za osnivawe i rad
Fakulteta u dr`avnoj su svojini.
Nepokretnosti i druga sredstva iz stava 1. ovog ~lana ne mogu se otu|iti bez saglasnosti
osniva~a.
Nepokretnosti i druga sredstva iz stava 1. ovog ~lana mogu se koristiti samo u funkciji
obavqawa delatnosti Fakulteta utvr|enih zakonom.
Nepokretnosti i druga sredstva zadu`bine, fondacije ili fonda koje koristi Fakultet,
mogu se koristiti iskqu~ivo u svrhe koje je odredio donator, u skladu sa zakonom.
Nepokretnosti i druga imovina koju Fakultet stekne na osnovu zave{tawa i poklona,
svojina su Fakulteta kojom samostalno upravqa.
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II. DELATNOST FAKULTETA
^lan 13.
Fakultet ostvaruje svoju delatnost prema klasifikaciji delatnosti, razvrstanim kao:
8032 visoko obrazovawe;
80322 tehni~ki fakulteti;
8031 vi{e obrazovawe (visoko strukovno obrazovawe);
80319 {kolovawe na vi{im {kolama, ukqu~uju}i i prvi stepen obrazovawa na
fakultetima;
73101 istra`ivawe i eksperimentalni razvoj u prirodno-matemati~kim naukama;
73102 istra`ivawe i eksperimentalni razvoj u tehni~ko tehnolo{kim naukama;
73105 istra`ivawe i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama;
73109 istra`ivawe i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim
naukama;
22110 izdavawe kwiga, bro{ura i drugih publikacija;
22130 izdavawe ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdawa;
22150 ostala izdava~ka delatnost;
22220 {tampawe, na drugom mestu nepomenuto;
22230 kwigoveza~ki i zavr{ni radovi;
22250 ostale aktivnosti u vezi sa {tampawem;
33300 proizvodwa opreme za upravqawe u industrijskim procesima;
72100 pru`awe saveta u vezi s kompjuterskom opremom;
72200 pru`awe saveta i izrada kompjuterskih programa;
72300 obrada podataka;
72400 izrada baza podataka;
72600 ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima;
74140 konsalting i menaxment poslovi;
74203 in`ewering;
74300 tehni~ka ispitivawa i analize;
80420 obrazovawe odraslih i ostalo obrazovawe na drugom mestu nepomenuto
(obrazovawe tokom ~itavog `ivota);
92511 delatnost biblioteka;
51470 trgovina na veliko proizvodima od papira, kwigama, ~asopisima i novinama;
52470 trgovina na malo kwigama, novinama i pisanim materijalom;
52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama.
Navedene delatnosti Fakulteta detaqnije su razra|ene u aktu o registraciji.
^lan 14.
U okviru svoje delatnosti Fakultet obavqa slede}e poslove:
1.izvodi osnovne akademske i osnovne strukovne studije;
2.izvodi diplomske akademske studije-master;
3.izvodi specijalisti~ke akademske i specijalisti~ke strukovne studije;
4.izvodi doktorske akademske studije;
5.sprovodi zakonsku proceduru u ciqu sticawa doktorata tehni~kih nauka;
6.priprema i realizuje seminare stru~nog obrazovawa i usavra{avawa i organizuje
stru~ne i nau~ne skupove;
7.organizuje osnovna, razvojna i primewena nau~na istra`ivawa;
8.organizuje nau~ne i stru~ne simpozijume, skupove i seminare;
9.obavqa usluge za primenu propisa i mera u oblasti za{tite na radu;
10. izdaje ateste, stru~ne nalaze, sertifikate za oru|a za rad i unapre|ewe ma{inskih
konstrukcija i materijala;
11. publikuje dostignu}a iz nau~nih podru~ja programske orijentacije;
12. vr{i izradu predinvesticione, investicione studije i razvojne programe;
13. organizuje i sprovodi stru~no usavr{avawe radnika;
14. stara se o podizawu nau~nog i nastavnog podmlatka i osposobqavawu studenata za
bavqewe nau~nim radom;
15. obavqa tehni~ku kontrolu, ispitivawa, atestirawe i izdavawe sertifikata kvaliteta
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za ma{ine, sklopove i elemente, industrijska postrojewa, instalacije, skloni{ta i
druge za{titne objekte;
16. projektovawe tehnologija i procesa, obradnih sistema, alata i pribora;
17. rein`ewering u proizvodnim sistemima u oblasti odr`avawa efektivnosti sistema
i upravqawa kvalitetom;
18. projektuje i izra|uje tehnolo{ku dokumentaciju za revitalizaciju proizvodne opreme
i sistema kvaliteta;
19. vr{i izradu elaborata za osnivawe malih i sredwih preduze}a (MSP);
20. vr{i izradu nau~ne dokumentacije, standardizacija, metrologija, patentna
dokumentacija;
21. pru`awe usluga sudskog ve{ta~ewa iz oblasti elektrotehnike, ma{instva i dr.;
22. vr{i izradu tehni~ke dokumentacije (projektovawe), osim gra|evinske;
23. pojedina~no ili maloserijski proizvodi ma{inske, elektro-ma{inske i druge
konstrukcione elemente, sklopove, ma{ine, ure|aje i opremu;
24. izdaje kwige, ~asopise i druge publikacije;
25. pru`awe saveta u vezi sa ra~unarskom opremom i izrada ra~unarskih programa;
26. vr{i izradu softvera za proizvodne i informacione tehnologije za razvoj MSP;
27. transfer tehnologija i znawa i obuka za uvo|ewe IT tehnologija;
28. fizibiliti studije za razne vrste projekata;
29. restrukturirawe i strate{ko partnerstvo u zemqi i inostranstvu;
30. organizuje savremene oblike me|unarodne saradwe MSP i lokalne samouprave po
principu europartnerijata, prenosa i iskustava dobre prakse iz zemaqa EY;
31. radi konsalting poslove iz oblasti industrijskog, op{teg, finansijskog i kriznog
menaxmenta;
32. organizuje izradu analiti~kih i studijskih osnova za klastersko organizovawe lokalne
privrede, industrijsko-tehnolo{kih parkova, preduzetni~kih inkubatora i
savremenih oblika finansirawa lokalne privrede;
33. kontinuirano vr{i istra`ivawe i analizu razvoja regionalne privrede i lokalne
samouprave i unapre|uje sadr`aje konsaltinga, projektovawa i obrazovawa u skladu sa
tim potrebama;
34. kao aktivan u~esnik u koncipirawu i implementaciji lokalnog razvoja, permanentno
u~estvuje u realizaciji planiranih aktivnosti i sa partnerima iz zemqe i
inostranstva razvija najsavremenije pristupe strategiji lokalnog razvoja;
35. razvija i uvodi me|unarodne serije standarda iz menaxmenta kvalitetom, proizvoda,
upravqa~kih sistema, intelektualne svojine, geografskog porekla i znaka "SE", za koje
potrebe osniva vlastite laboratorije ili u saradwi sa dr`avnim i me|unarodnim
partnerima;
36. obavqa i druge poslove koji su od zna~aja za kvalitetno obavqawe osnovne delatnosti
Fakulteta, u skladu sa Zakonom i Statutom.
^lan 15.
Fakultet ima dva pe~ata i {tambiq, i to:
a) Pe~at Fakulteta koji slu`i za overavawe javnih isprava koje izdaje Fakultet je
okruglog oblika, pre~nika 32 mm. Tekst pe~ata ispisan je }irili~nim pismom u
koncentri~nim krugovima oko grba Republike Srbije. U spoqwem krugu ispisan je naziv
Republike Srbije. U slede}em unutra{wem krugu ispisan je naziv Univerziteta
“Univerzitet u Kragujevcu” a u slede}em krugu naziv Fakulteta “Tehni~ki fakultet
^a~ak”.
b) Pe~at Fakulteta koji slu`i za svakodnevnu korespondenciju je pre~nika 30 mm sa
tekstom: Univerzitet u Kragujevcu, Tehni~ki fakultet ^a~ak, a u sredini pe~ata je
amblem Fakulteta.
v) Fakultet ima {tambiq pravougaonog oblika za prijem i otpremu po{te sa natpisom u
dva reda: Univerzitet u Kragujevcu, Tehni~ki fakultet ^a~ak,
a ispod je mesto za broj,
datum i ozna~ewe ^a~ak, Svetog Save 65.
Broj i na~in kori{}ewa i zadu`ewa pe~atima i {tambiqima ure|uje se posebnom
odlukom dekana Fakulteta.
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^lan 16.
Fakultet ima svoj znak.
Znak Fakulteta utvr|uje Savet Fakulteta.

III. ZASTUPAWE FAKULTETA
^lan 17.
Fakultet zastupa i predstavqa dekan Fakulteta, bez ograni~ewa.
U slu~aju wegove odsutnosti Fakultet zastupa i predstavqa prodekan koga dekan ovlasti.
^lan 18.
Dekan Fakulteta svoja ovla{}ewa zastupawa mo`e preneti drugom licu putem pismenog
punomo}ja za zakqu~ivawe ugovora, preduzimawe drugih pravnih radwi, odnosno
zakqu~ivawe pojedina~nih vrsta ugovora i drugih pojedina~nih pravnih radwi, kao i za
zastupawe pred sudovima i drugim nadle`nim organima.
Punomo}je se ne mo`e prenositi na tre}a lica. Punomo}jem dekan utvr|uje sadr`aj,
obim, vreme trajawa i odgovornost za prekora~ewe ovla{}ewa datih punomo}jem.
Dekan mo`e posebnim aktom ovlastiti prodekana i sekretara Fakulteta da potpisuju
ugovore, uverewa i druge akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

IV. SAMOVREDNOVAWE
^lan 19.
Fakultet sprovodi postupak samovrednovawa i ocewivawa kvaliteta svojih studijskih
programa, nastave i uslova rada.
Samovrednovawe se sprovodi u intervalima od tri godine ili na zahtev stru~nih i
upravnih organa Fakulteta ili Univerziteta i pre ovog roka.
^lan 20.
Nastavno-nau~no ve}e imenuje komisiju za samovrednovawe od najmawe tri ~lana iz reda
nastavnika Fakulteta.
Postupak samovrednovawa, na~in imenovawa, razre{ewa i zadaci Komisije za
samovrednovawe, kao i procedura sa~iwavawa i usvajawa izve{taja o samovrednovawu
bli`e se utvr|uje Pravilnikom o samovrednovawu Fakulteta.

V. STUDIJE I STUDIJSKI PROGRAMI
1. STUDIJSKI PROGRAM
^lan 21.
Fakultet ostvaruje studije na osnovu studijskog programa.
Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih podru~ja, odnosno predmeta,
sa okvirnim sadr`ajem, ~ijim se savladavawem obezbe|uju neophodna znawa i ve{tine za
sticawe diplome odgovaraju}eg nivoa i vrste studija.
2. VRSTE I NIVOI STUDIJA
^lan 22.
Obrazovna delatnost Fakulteta ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na
osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticawe visokog
obrazovawa.
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Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobqava
studente za razvoj i primenu nau~nih i stru~nih dostignu}a.
Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobqava
studente za primenu znawa i ve{tina potrebnih za ukqu~ivawe u radni proces.
Fakultet mo`e organizovati studije iz svog delokruga u saradwi sa stranim
Univerzitetom, fakultetom ili me|unarodnom organizacijom, na osnovu akreditovanog
studijskog programa.
^lan 23.
Fakultet ostvaruje studijske programe u okviru obrazovno-nau~nog poqa Tehni~kotehnolo{ke nauke, u oblasti elektrotehnike, tehnike i informatike i menaxmenta, za
slede}e nivoe studija:


STUDIJE PRVOG STEPENA
1. osnovne akademske studije (dodiplomske) koje imaju 240 ESPB bodova i traju
~etiri {kolske godine odnosno osam semestara;
2. osnovne strukovne studije koje imaju 180 ESPB bodova i traju tri {kolske
godine odnosno {est semestara.



STUDIJE DRUGOG STEPENA
1. diplomske akademske studije-master koje imaju 60 bodova i traju jednu {kolsku
godinu odnosno dva semestra, uz prethodno zavr{en obim studija od 240 ESPB
bodova;
2. specijalisti~ke strukovne studije koje imaju najmawe 60 ESPB bodova i traju
jednu {kolsku godinu odnosno dva semestra, uz prethodno ostvaren obim
studija od 180 ESPB bodova;
3. specijalisti~ke akademske studije koje imaju najmawe 60 ESPB bodova kada su
prethodno zavr{ene diplomske akademske studije odnosno kada je ostvareno
300 ESPB bodova i traju jednu {kolsku godinu odnosno dva semestra.



STUDIJE TRE]EG STEPENA
1. doktorske studije koje imaju 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvaren obim
studija od najmawe 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim
studijama, i traju tri {kolske godine odnosno {est semestara.

3. SADR@AJ STUDIJSKOG PROGRAMA
^lan 24.
Studijskim programom utvr|uju se:
1. naziv i ciqevi studijskog programa;
2. vrsta studija i ishod procesa u~ewa;
3. stru~ni, akademski, odnosno nau~ni naziv;
4. uslovi za upis na studijski program;
5. lista obaveznih i izbornih predmeta, sa okvirnim sadr`ajem;
6. na~in izvo|ewa studija i potrebno vreme za izvo|ewe pojedinih oblika studija;
7. bodovna vrednost svakog predmeta, iskazana u skladu sa Evropskim sistemom
prenosa bodova (u daqem tekstu: ESPB bodovi);
8. bodovna vrednost zavr{nog rada na osnovnim, specijalisti~kim i diplomskim
akademskim studijama, odnosno doktorske disertacije, iskazana u ESPB bodovima;
9. preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta;
10. na~in izbora predmeta iz drugih studijskih programa;
11. uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti
studija;
12. druga pitawa od zna~aja za izvo|ewe studijskog programa.
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4. OBRAZOVNO-NAU^NA POQA
^lan 25.
Studijski programi na Fakultetu ostvaruju se u okviru obrazovno-nau~nog poqa
Tehni~ko-tehnolo{ke nauke.
Studijske programe donosi Univerzitet, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a Fakulteta.
5. OBIM STUDIJA
^lan 26.
Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija
izra`ava se zbirom ESPB bodova.
Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prose~nom ukupnom anga`ovawu studenta u okviru
40-~asovne radne nedeqe tokom jedne {kolske godine.
Ukupno anga`ovawe studenta sastoji se od aktivne nastave (predavawa, ve`be,
praktikumi, seminari i dr.), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade zavr{nih
radova, dobrovoqnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova anga`ovawa.
Dobrovoqni rad je rad studenta bez naknade, koji organizuje Fakultet na projektima od
zna~aja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovawa.
Uslovi, na~in organizovawa i vrednovawa dobrovoqnog rada ure|uje se op{tim aktom.
6. UVO\EWE ESPB BODOVA
^lan 27.
U postupku uvo|ewa i primene ESPB bodova, Fakultet je du`an da prati rezutate
postignute na ispitima, kao i druge odgovaraju}e pokazateqe optere}ewa studenata, i da
pribavi mi{qewe studenata o efektivnom optere}ewu u savla|ivawu programskih
sadr`aja.
7. STUDIJSKI PROGRAMI NA FAKULTETU
^lan 28.
Fakultet izvodi nastavu na studijama prvog stepena - osnovnim akademskim studijama,
studijama drugog stepena - diplomskim akademskim studijama i doktorskim akademskim
studijama, na slede}im studijskim programima:
I Studijski program  ELEKTROTEHNIKA
1. Usmerewe - ELEKTROENERGETIKA

Moduli:
- Elektroenergetski sistemi
- Industrijska energetika
2. Usmerewe - RA^UNARSKA TEHNIKA
3. Usmerewe - MEHATRONIKA

Moduli:
- Odr`avawe mehatroni~kih sistema
- Projektovawe mehatroni~kih sistema
- Roboti i inteligentne ma{ine
II Studijski program TEHNIKA I INFORMATIKA
1. Usmerewe PROFESOR TEHNIKE I INFORMATIKE
2. Usmerewe PROFESOR TEHNI^KOG OBRAZOVAWA
3. Usmerewe PROFESOR MA[INSTVA
4. Usmerewe INFORMATIKA

Moduli:
- Profesor informatike
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- Akademski in`ewer informatike
- Akademski in`ewer informatike i statistike
III Studijski program INDUSTRIJSKI MENAXMENT
1. Usmerewe PROIZVODNI MENAXMENT
2. Usmerewe PROIZVODNO-INFORMATI^KI MENAXMENT
^lan 29.
Fakultet organizuje nastavu na studijama prvog stepena - osnovnim strukovnim studijama
i studijama drugog stepena - specijalisti~kim strukovnim studijama na slede}im
studijskim programima:
I Studijski program - ELEKTROTEHNIKA
1. Usmerewe - MEHATRONIKA

Moduli:
- Odr`avawe mehatroni~kih sistema
- Projektovawe mehatroni~kih sistema
- Roboti i inteligentne ma{ine
II Studijski program TEHNIKA I INFORMATIKA
1. Usmerewe INFORMATIKA-In`ewer informatike
2. Usmerewe INFORMATIKA

Moduli:
- In`ewer informatike i statistike
- In`ewer poslovne informatike
3. Usmerewe MA[INSTVO-nastavnik prakti~ne nastave ma{inske struke
4. Usmerewe MA[INSTVO-in`ewer ma{instva

Moduli:
-

Mehatronika
Grafi~ko in`ewerstvo
Energetsko in`ewerstvo

III Studijski program MENAXMENT
1. Usmerewe PREDUZETNI^KI MENAXMENT
2. Usmerewe PROIZVODNI MENAXMENT
3. Usmerewe PROIZVODNI - INFORMATI^KI MENAXMENT
^lan 30.
Fakultet izvodi nastavu na studijama tre}eg stepena - doktorskim studijama u okviru
svoje nau~ne kompetentnosti.
8. STUDIJSKI PROGRAM ZA STICAWE ZAJEDNI^KE DIPLOME
^lan 31.
Studijski program za sticawe zajedni~ke diplome jeste studijski program koji Fakultet
mo`e organizovati i izvoditi u saradwi sa drugim visoko{kolskim ustanovama koje
imaju dozvolu za rad za odgovaraju}i studijski program.
Studijski program iz st. 1. ovog ~lana mo`e se izvoditi kada ga osvoje nadle`ni organi
visoko{kolskih ustanova koje ga organizuju.
9. PRENO[EWE ESPB BODOVA
^lan 32.
Izme|u razli~itih studijskih programa mo`e se vr{iti preno{ewe ESPB bodova.
Kriterijumi i uslovi preno{ewa ESPB bodova propisuju se op{tim aktom Univerziteta,
odnosno me|usobnim sporazumom visoko{kolskih ustanova.

8

TEHNI^KI FAKULTET U ^A^KU
10. ZAVR[NI RAD, SPECIJALISTI^KI RAD I DOKTORSKA DISERTACIJA
^lan 33.
Osnovne i specijalisti~ke studije se zavr{avaju polagawem svih predvi|enih ispita i
dovr{avawem ostalih studijskih obaveza i izradom zavr{nog rada i polagawem zavr{nog
ispita.
Diplomske akademske studije zavr{avaju se polagawem svih predvi|enih ispita i
dovr{avawem ostalih studijskih obaveza, izradom zavr{nog rada i javnim polagawem
zavr{nog ispita, u skladu sa studijskim programom.
Doktorske studije zavr{avaju se polagawem svih predvi|enih ispita i izradom i javnom
odbranom doktorske disertacije.
Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su va`ili do
dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu, mogu najkasnije do 10. 12. 2012.
godine, ste}i nau~ni naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema
propisima koji su va`ili do stupawa na snagu ovog zakona.
10.1 ZAVR[NI RAD
Broj bodova kojim se iskazuje zavr{ni rad odnosno zavr{ni deo studijskog programa
ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za zavr{etak studija.
Pravilnikom Nastavno-nau~nog ve}a bli`e se ure|uje izrada i odbrana zavr{nog rada.
^lan 34.
Uspe{nom odbranom zavr{nog rada student zavr{ava studije i izdaje mu se diploma o
ste~enom visokom obrazovawu.
Prose~na ocena predstavqa aritmeti~ku sredinu ocena svih predmeta i broja predmeta
utvr|enih studijskim programom. U prose~nu ocenu ra~unati i ocenu zavr{nog rada ili
doktorske disertacije.
10.2. SPECIJALISTI^KI RAD
^lan 35.
Specijalisti~ki rad je rezultat samostalnog stru~nog rada studenta.
Pravo na odbranu specijalisti~kog rada sti~e student posle polo`enih ispita utvr|enih
studijskim programom specijalisti~kih studija.
^lan 36.
Odbranom specijalisti~kog rada kandidat sti~e stru~ni naziv specijalista, sa naznakom
zvawa drugog stepena strukovnih ili akademskih studija iz odgovaraju}e oblasti.
Pravilnikom Nastavno-nau~nog ve}a bli`e se ure|uje izrada i odbrana specijalisti~kog
rada.
10.3. DOKTORSKA DISERTACIJA
^lan 37.
Doktorska disertacija je rezultat originalnog nau~nog rada doktoranta, kojim se daju
novi nau~ni rezultati i doprinosi razvoju nau~ne misli.
^lan 38.
Kandidat podnosi prijavu teme doktorske disertacije, zajedno sa dokazima o
ispuwenosti uslova za prijavu, utvr|enih studijskim programom.
Predlog teme doktorske disertacije mora da sadr`i: predmet i ciq rada, osnovne
hipoteze od kojih se polazi i metode koje }e se u istra`ivawu primeniti.
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O ispuwenosti uslova iz prethodnog stava ovog ~lana odlu~uje Senat Univerziteta, na
predlog Nastavno-nau~nog ve}a Fakulteta.
^lan 39.
Procedura prijave, ocene i odbrane doktorske disertacije obavqa se u skladu sa
odredbama Statuta Univerziteta u Kragujevcu.
^lan 40.
Diploma o nau~nom nazivu doktora nauka ogla{ava se ni{tavom ako se utvrdi da
doktorska disertacija nije rezultat originalnog nau~nog rada doktoranta.
Postupak poni{tavawa nau~nog naziva doktora nauka obavqa se saglasno odredbama
zakona i Statuta Univerziteta.
^lan 41.
Kandidat je du`an da na objavqenoj doktorskoj disertaciji vidno ozna~i da je odbrawena
na Tehni~kom fakultetu u ^a~ku, Univerziteta u Kragujevcu, kao i da navede ime mentora.
11. PO^ASNI DOKTORAT
^lan 42.
Nastavno-nau~no ve}e Fakulteta mo`e pokrenuti inicijativu da Univerzitet dodeli
po~asni doktorat licu koje je svojim delima unapredilo nau~nu misao i licu koje je
naro~ito zaslu`no za napredak nauke, tehnike, tehnologije i razvoj Fakulteta ili
Univerziteta.
Inicijativa sa potrebnim obrazlo`ewem podnosi se Senatu Univerziteta.

VI. ORGANI FAKULTETA
^lan 43.
Fakultet ima organ upravqawa, organ poslovo|ewa, stru~ne organe i Studentski
parlament.
1. ORGAN UPRAVQAWA
^lan 44.
Savet fakulteta je organ upravqawa na Fakultetu.
^lan 45.
Savet Fakulteta ima 19 ~lanova.
Savet Fakulteta ~ine:
 trinaest predstavnika fakulteta i to jedanaest predstavnika koje bira Ve}e
Fakulteta i dva predstavnika koje biraju ostali zaposleni;
 tri predstavnika Studentskog parlamenta;
 tri predstavnika osniva~a koje imenuje Vlada Republike Srbije.
Mandat ~lanova Saveta traje tri godine, po~ev od dana odr`avawa konstitutivne
sednice, i broj mandata nije ograni~en.
^lan Saveta mo`e biti ~lan organa upravqawa samo jedne visoko{kolske ustanove.
Na konstitutivnoj sednici Saveta fakulteta vr{i se verifikacija mandata ~lanova
Saveta.
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^lan 46.
Vlada Republike Srbije imenuje predstavnike osniva~a iz reda istaknutih li~nosti iz
oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede.
^lan Saveta iz prethodnog stava, ne mo`e biti lice zaposleno na Fakultetu ili u organu
nadle`nom za oblast obrazovawa, odnosno nauke, lice izabrano, postavqeno ili
imenovano na funkciju u dr`avnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne
samouprave, ili izabrano u organ politi~ke stranke.
^lan 47.
Jedanest predstavnika za Savet Fakulteta bira Nastavno-nau~no ve}e Fakulteta i to:
devet predstavnika iz reda nastavnika i dva predstavnika iz reda saradnika Fakulteta.
Kandidate za ~lanove Saveta fakulteta iz reda nastavnog osobqa predla`u katedre.
Svaka katedra predla`e najvi{e dva kandidata, a kona~nu listu utvr|uje Ve}e Fakulteta.
Nastavno-nau~no ve}e bira predstavnike nastavnog osobqa tajnim glasawem. Za
predstavnike nastavnog osobqa u Savet fakulteta izabrano je jedanaest kandidata koji
imaju najve}i broj glasova.
^lan 48.
Predlog kandidata za ~lanove Saveta fakulteta iz reda nenastavnog osobqa daje se na
sastanku nenastavnog osobqa. Tajnim glasawem nenastavno osobqe bira dva predstavnika
u Savet fakulteta. Za predstavnike nenastavnog osobqa u Savet fakulteta izabrana su
dva kandidata koja imaju najve}i broj glasova.
^lan 49.
Kandidatom za ~lana Saveta, koje bira Ve}e Fakulteta, odnosno biraju ostali zaposleni u
visoko{kolskoj jedinici, smatra se svaki predlo`eni nastavnik i saradnik sa katedre,
odnosno zaposleni u vannastavnoj jedinici.
^lan 50.
Glasa~ki listi} za izbor ~lanova Saveta sadr`i:
- ime, prezime i zvawe kandidata,
- broj ~lanova koliko se bira.
Glasawe se obavqa zaokru`ivawem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata
samo za onoliko kandidata koliko se bira ~lanova u Savet.
^lan 51.
Studentski parlament fakulteta bira i razre{ava predstavnike studenata u Savet
fakulteta, na na~in i po postupku koji je utvr|en Statutom studentskog parlamenta.
^lan 52.
Savet fakulteta:
1. donosi Statut Fakulteta, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a;
2. bira i razre{ava dekana i prodekane Fakulteta;
3. bira predsednika i zamenika predsednika Saveta;
4. donosi finansijski plan, usvaja izve{taj o poslovawu Fakulteta i godi{wi obra~un,
na predlog Nastavno-nau~nog ve}a;
5. usvaja plan kori{}ewa sredstava za investicije, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a;
6. daje saglasnost na odluke o upravqawu imovinom Fakulteta;
7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
8. donosi odluku o visini {kolarine, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a;
9. donosi godi{wi program rada Fakulteta;
10. donosi odluku o obrazovawu unutra{wih organizacionih jedinica, na predlog
Nastavno-nau~nog ve}a;
11. donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica;
12. podnosi Vladi Republike Srbije izve{taj o poslovawu, najmawe jedanput godi{we;
13. odlu~uje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvawe saradnika;
14. odlu~uje o pojedina~nim pravima, obavezama i odgovornostima dekana;
11

TEHNI^KI FAKULTET U ^A^KU
15. vr{i izbor eksternog revizora finansijskog poslovawa Fakulteta;
16. obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom
Fakulteta.
Savet Fakulteta donosi odluke ako sednici prisustvuje ve}ina ukupnog broja ~lanova
Saveta.
Savet fakulteta donosi odluke ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova, a o pitawima iz
ta~ke 2. i 3. izja{wavawe je tajno.
^lan 53.
Na konstitutivnoj sednici nakon verifikacije mandata biraju se predsednik i zamenik
predsednika Saveta.
Predsednik Saveta se bira iz reda predstavnika zaposlenih na Fakultetu.
Kandidate za predsednika i zamenika predsednika Saveta fakulteta predla`u ~lanovi
Saveta i predlo`eni kandidati se izja{wavaju da li prihvataju kandidaturu.
Predsednika i zamenika predsednika Saveta biraju ~lanovi Saveta tajnim glasawem.
Kandidat koji dobije vi{e od polovine glasova od ukupnog broja ~lanova Saveta izabran
je za predsednika odnosno zamenika predsednika Saveta.
^lan 54.
^lanu Saveta fakulteta prestaje mandat pre isteka mandatnog perioda:
 na li~ni zahtev;
 opozivom od strane organa koji ga je izabrao odnosno imenovao, zbog neredovnog
i nesavesnog obavqawa du`nosti ~lana Saveta;
 nastupawem okolnosti koje onemogu}avaju ~lanstvo u Savetu (prestanak radnog
odnosa na Fakultetu, prestanak svojstva studenta Fakulteta, izbor za ~lana organa
upravqawa druge visoko{kolske ustanove i sl.);
 u drugim slu~ajevima predvi|enim zakonom.
Odluku o prestanku mandata donosi organ koji ga je izabrao odnosno imenovao, s tim da
mandat prestaje danom konstatovawa ~iwenice o prestanku mandata, na prvoj narednoj
sednici Saveta fakulteta.
Na upra`weno mesto ~lana Saveta Fakulteta kome je prestao mandat bira se novi ~lan po
istom postupku i na na~in propisan za izbor ~lanova Saveta Fakulteta.
^lan 55.
Rad Saveta fakulteta bli`e se ure|uje Poslovnikom o radu Saveta.
^lan 56.
Savet Fakulteta mo`e formirati kao svoja pomo}na tela, stalne ili povremene
komisije.
Delokrug, broj ~lanova i sastav komisije utvr|uje se odlukom o wenom formirawu.
2. ORGAN POSLOVO\EWA FAKULTETA
2.1 DEKAN I PRODEKANI FAKULTETA
^lan 57.
Dekan fakulteta je organ poslovo|ewa i on rukovodi radom Fakulteta.
Fakultet ima tri prodekana i to:
1. prodekana za nastavu;
2. prodekana za nauku i me|unarodnu saradwu i
3. prodekana za finansije i saradwu sa privredom.
Fakultet ima i studenta prodekana.
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^lan 58.
Dekan Fakulteta bira se na mandatni period od tri godine, iz reda redovnih
profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu, sa
mogu}no{}u jednog ponovnog izbora.
Izbor prodekana obavqa se na predlog kandidata za dekana, na mandatni period od tri
godine, iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim
vremenom, sa mogu}no{}u jednog ponovnog izbora.
Dekan i prodekani ne mogu biti lica koja su pravosna`nom presudom osu|ena za
krivi~no delo protiv polne slobode, falsifikovawa javne isprave koju izdaje Fakultet,
ili primawa mita u obavqawu poslova na Fakultetu, odnosno koja su pravosna`nom
presudom osu|ena na kaznu zatvora za drugo krivi~no delo, kao ni lica koja su prekr{ila
Kodeks profesionalne etike.
^lan 59.
Izbor dekana i prodekana obavqa se bez konkursa, tajnim glasawem, na sednici Saveta
Fakulteta na kojoj je prisutno najmawe 2/3 ukupnog broja ~lanova Saveta Fakulteta.
Savet Fakulteta donosi odluku o pokretawu postupka za izbor dekana, najkasnije tri
meseca pre isteka mandatnog perioda.
^lan 60.
Po pokretawu postupka za izbor dekana Ve}e Fakulteta evidentira i utvr|uje predlog za
dekana.
Kandidata za dekana mogu predlo`iti Katedre, kao i ~lanovi Ve}a na samoj sednici.
Evidentirawe kandidata za dekana obavqa se na sednici Ve}a,javnim glasawem, ve}inom
glasova ukupnog broja ~lanova Ve}a.
Predlo`eni kandidati u roku od pet dana daju pismenu izjavu o prihvatawu kandidature,
predlog programa rada i predlog kandidata za prodekane sa wihovim izjavama o
prihvatawu kandidature.
Izjave o prihvatawu kandidature evidentiranih kandidata, sa programima rada i
predlogom za izbor prodekana, sa wihovim izjavama o prihvatawu kandidature stavqaju
se na uvid javnosti 7 dana na oglasnoj tabli Fakulteta.
^lan 61.
Sednicu Nastavno-nau~nog ve}a za utvr|ivawe predloga kandidata za dekana, saziva dekan
Fakulteta po isteku roka iz prethodnog ~lana.
Ve}e Fakulteta imenuje Komisiju od tri ~lana za sprovo|ewe procedure oko utvr|ivawa
predloga kandidata za dekana.
Redosled kandidata na glasa~kom listi}u odre|uje se prema azbu~nom redu prezimena
evidentiranih kandidata.
^lan 62.
Predlog kandidata za dekana utvr|uje Nastavno-nau~no ve}e Fakulteta, tajnim glasawem,
ve}inom glasova od ukupnog broja ~lanova Ve}a (50%+1).
Glasawe se vr{i zaokru`ivawem rednog broja ispred imena jednog kandidata na
glasa~kom listi}u.
Glasa~ki listi}i se overavaju pe~atom Fakulteta.
^lan 63.
Ukoliko je za mesto dekana kandidovan jedan kandidat, pa pri glasawu na Ve}u Fakulteta
ne dobije potreban broj glasova, postupak se ponavqa sa novim kandidatom, odnosno
kandidatima.
Ukoliko su za mesto dekana kandidovana dva kandidata, pa pri glasawu na Ve}u Fakulteta
ni jedan kandidat ne dobije potreban boj glasova, glasawe se ponavqa za kandidata koji je
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dobio ve}i broj glasova.
Ukoliko su oba kandidata dobila isti broj glasova, glasawe se ponavqa za oba kandidata.
Ukoliko ni u ponovqenom glasawu ni jedan od kandidata ne dobije potreban broj glasova,
postupak se ponavqa sa novim kandidatima.
Ukoliko su za mesto dekana kandidovana tri ili vi{e kandidata, pa pri glasawu na Ve}u
ni jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, glasawe se ponavqa za dva kandidata
sa najve}im brojem glasova.
Ako kandidati na drugom i tre}em mestu imaju isti broj glasova, glasawe se ponavqa za
prva tri kandidata. Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, glasawe
se ponavqa za kandidata sa najve}im brojem glasova.
Ukoliko ni u ponovqenom krugu glasawa, kandidat u pogledu koga se sprovodi glasawe ne
dobije potreban broj glasova, postupak se ponavqa u celosti.
Prigovori na rezultate glasawa podnose se Ve}u koje ih odmah razmatra i donosi odluku.
Po zavr{enom glasawu komisija sa~iwava zapisnik i podnosi izve{taj Ve}u Fakulteta.
Izve{taj komisije sadr`i:
 ukupan broj ~lanova koji prisustvuju sednici Ve}a Fakulteta,
 ukupan broj glasa~kih listi}a,
 ukupan broj upotrebqenih glasa~kih listi}a,
 broj neva`e}ih glasa~kih listi}a,
 rezultat glasawa za svakog kandidata.
^lan 64.
Komisija objavquje izve{taj o rezultatima glasawa na samoj sednici Nastavno-nau~nog
ve}a, a utvr|eni predlog kandidata za dekana i prodekane dostavqa Savetu Fakulteta.
^lan 65.
Savet fakulteta bira i razre{ava dekana i prodekane tajnim glasawem.
Za dekana i prodekana izabran je kandidat koji dobije vi{e od polovine glasova ukupnog
broja ~lanova Saveta.
Glasawe na sednici Saveta sprovodi Komisija od tri ~lana, iz reda ~lanova Saveta.
Glasawe se sprovodi na isti na~in kao kod utvr|ivawa predloga kandidata za dekana.
Ukoliko kandidat za dekana nije dobio potrebnu ve}inu glasova, ponavqa se ceo izborni
postupak sa novim kandidatom.
^lan 66.
Po okon~anom izboru, novoizabrani dekan Fakulteta stupa na du`nost danom koji je
utvr|en odlukom o izboru.
Stupawem na du`nost dekanu po~iwe da te~e mandatni period.
^lan 67.
Dekan Fakulteta:
1. predstavqa i zastupa Fakultet u zemqi i inostranstvu;
2. organizuje i vodi poslovawe Fakulteta;
3. predla`e nacrt Statuta Fakulteta;
4. odgovara za ostvarivawe obrazovne i nau~ne delatnosti na Fakultetu;
5. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Fakulteta;
6. predla`e osnove poslovne politike;
7. predla`e godi{wi program rada i plan razvoja Fakulteta;
8. izvr{ava odluke Saveta i Nastavno-nau~nog Ve}a Fakulteta;
9. predla`e unutra{wu organizaciju Fakulteta;
10. Savetu Fakulteta podnosi godi{wi izve{taj o rezultatima poslovawa;
11. pokre}e inicijativu i predla`e re{ewa o pitawima od zna~aja za obavqawe
delatnosti Fakulteta;
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12. naredbodavac je za izvr{ewe finansijskog plana Fakulteta;
13. utvr|uje predlog plana kori{}ewa sredstava za investicije;
14. obustavqa od izvr{ewa op{ti akt Fakulteta za koji smatra da je suprotan zakonu ili
drugom propisu i o tome obave{tava organ koji je doneo taj akt;
15. donosi odluke i obavqa du`nosti koje su mu u nadle`nosti po osnovu zakona;
16. donosi op{ta akta u skladu sa zakonom i ovim statutom;
17. utvr|uje predlog plana zapo{qavawa nastavnika i saradnika, po pribavqenom
mi{qewu Ve}a;
18. vr{i izbor kandidata za sva radna mesta u vannastavi;
19. potpisuje diplome zajedno sa rektorom Univerziteta;
20. obavqa i druge poslove predvi|ene zakonom i Statutom Fakulteta.
^lan 68.
Prodekani poma`u dekanu u radu iz odre|enih oblasti, saglasno Statutu i to:
Prodekan za nastavu:
1. koordinira nastavni proces u okviru Fakulteta, stara se o pravilnom i doslednom
sprovo|ewu studijskih programa;
2. stara se i preduzima mere u ciqu osavremewavawa, modernizacije i usagla{avawa
procesa nastave sa razvojnim dostignu}ima nauke;
3. prati efikasnost nastavnog procesa i efikasnost studirawa i predla`e dekanu
odgovaraju}e mere;
4. koordinira rad sa prodekanom za nau~noistra`iva~ku delatnost, u ciqu usagla{avawa
te delatnosti sa potrebama nastave;
5. predla`e dekanu odgovaraju}e mere po pitawu unapre|ewa nastavne delatnosti;
6. koordinira rad katedri u vezi sa osnovnim, diplomskim, specijalisti~kim i
doktorskim studijama;
7. obavqa i druge poslove po ovla{}ewu dekana, saglasno ovom Statutu i op{tim aktima.
Prodekan za nauku i me|unarodnu saradwu:
1. koordinira nau~noistra`iva~ki proces i izdava~ku delatnost u okviru Fakulteta i
usagla{ava sa potrebama nastave;
2. stara se o razvoju nau~noistra`iva~kog rada i pro{irivawu i unapre|ivawu saradwe
sa privredom i lokalnom samoupravom;
3. stara se o razvoju informacionog sistema;
4. predla`e dekanu mere za unapre|ivawe nau~noistra`iva~kog rada, sa posebnim
akcentom na ukqu~ivawe studenata u nau~noistra`iva~ki rad;
5. stara se o nabavci opreme i poboq{awu uslova rada;
6. u~estvuje u izradi op{tih akata i normativa koji ure|uju nau~noistra`iva~ku i
izdava~ku delatnost;
7. koordinira rad nau~noistra`iva~ke jedinice;
8. radi na uspostavqawu i sprovo|ewu me|unarodne saradwe;
9. organizuje razli~ite oblike stru~nog i nau~nog usavr{avawa;
10. obavqa i druge poslove i zadatke po ovla{}ewu dekana saglasno ovom statutu i
drugim op{tim aktima.
Prodekan za finansije i saradwu sa privredom:
1. rukovodi radom Slu`be za materijalno-finansijske poslove;
2. daje odgovaraju}e predloge dekanu u ciqu racionalnosti i ekonomi~nijeg kori{}ewa
finansijskih sredstava;
3. stara se o zakonitom i pravilnom materijalno-finansijskom poslovawu i predla`e
dekanu mere za wegovo unapre|ewe;
4. u~estvuje u izradi buxetskih zahteva, predloga finansijskih planova, planova javnih
nabavki i izve{taja o finansijskom poslovawu Fakulteta;
5. u~estvuje u re{avawu svih finansijsko-materijalnih pitawa u vezi sa poslovawem
Fakulteta;
6. kordinira poslovima iz saradwe sa privredom i tre}im licima;
7. obavqa i druge poslove po ovla{}ewu dekana saglasno ovom statutu i op{tim aktima;
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^lan 69.
Student prodekan:
1) u~estvuje u rešavawu svih pitawa koja se odnose na studentski standard i sva druga
pitawa iz `ivota i rada studenata;
2) daje predloge u vezi sa regulisawem pitawa od interesa za studente;
3) u~estvuje u izradi opštih akata kojima se regulišu pitawa `ivota i rada studenata;
4) obavqa i druge poslove po nalogu dekana Fakulteta i utvr|ene zakonom i ovim
Statutim.
Studenta prodekana bira i razre{ava dekan, na predlog Studentskog parlamenta, na
mandatni period od godinu dana, na na~in i po postupku koji je utvr|en statutom
Studentskog parlamenta.
Studentski parlament za izbor studenta prodekana dekanu predla`e najmawe dva
kandidata. Uz dostavqeni predlog prila`e se biografija kandidata sa pisanom izjavoma
o prihvatawu kandidature.
^lan 70.
Dekan Fakulteta za svoj rad odgovara Savetu Fakulteta i Nastavno-nau~nom Ve}u.
Savet Fakulteta odlu~uje o pojedina~nim pravima, obavezama i odgovornostima dekana
Fakulteta.
^lan 71.
Dekanu i prodekanima Fakulteta mo`e prestati mandat i pre isteka vremena na koje su
birani, odnosno imenovani, i to:
1. na li~ni zahtev;
2. ukoliko nastupe razlozi propisani zakonom, koji ih ~ine nepodobnim za obavqawe
du`nosti dekana;
3. ukoliko povrede odredbe Zakona o visokom obrazovawu, ovog Statuta ili prekr{e
Kodeks profesionalne etike;
4. ukoliko im prestane radni odnos na Fakultetu;
5. ako svojim radom te`e povrede propise koji se odnose na rad fakulteta ili ne
izvr{avaju odluke Saveta ili Ve}a fakulteta, odnosno ako svojim nesavesnim ili
nepravilnim radom nanose {tetu Fakultetu ve}eg obima;
6. u drugim slu~ajevima predvi|enim zakonom.
^lan 72.
Postupak za razre{ewe dekana Fakulteta pokre}e Savet Fakulteta, po podnetom
obrazlo`enom pisanom predlogu od strane najmawe 1/3 ~lanova Saveta.
U slu~aju razre{ewa dekana Fakulteta pre isteka mandatnog perioda, kao i u slu~aju da
dekan ne bude blagovremeno izabran, Savet Fakulteta imenuje za vr{ioca du`nosti
jednog od prodekana, na period koji ne mo`e biti du`i od {est meseci.
^lan 73.
Kolegijum Fakulteta je savetodavno telo organa Fakulteta.
^lanovi Kolegijuma Fakulteta su: dekan, prodekani, {efovi Katedri i sekretar
Fakulteta.
Kolegijum saziva dekan Fakulteta, radi razmatrawa i zauzimawa stavova o pitawima iz
delokruga organa Fakulteta.
Kolegijum Fakulteta, u okviru svoje nadle`nosti, donosi zakqu~ke i preporuke, ve}inom
glasova od ukupnog broja ~lanova Kolegijuma.
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3. STRU^NI ORGANI
^lan 74.
Stru~ni organi Fakulteta su Nastavno-nau~no ve}e, Ve}e studijskog programa i Katedre.
Stru~ni organi mogu formirati komisije kao svoja radna tela.
^lan 75.
Stru~ni organi Fakulteta odlu~uju o pitawima od interesa za realizaciju nastave,
nau~nog i istra`iva~kog rada.
Pri raspravqawu, odnosno odlu~ivawu o pitawima koja se odnose na osigurawe kvaliteta
nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studirawa i utvr|ivawe
broja ESPB bodova, u stru~nim organima i wihovim telima u~estvuju predstavnici
studenata i to u stru~nim organima do 20% a u wihovim radnim telima ~ine 20%
~lanova.
3.1. NASTAVNO-NAU^NO VE]E
^lan 76.
Nastavno-nau~no ve}e (u daqem tekstu: Ve}e) ~ine svi nastavnici i saradnici koji su u
radnom odnosu na Fakultetu sa punim ili nepunim radnim vremenom.
U radu Ve}a po pitawima iz ~lana 75. stav 2. ovog Statuta, studenti ~ine do 20% ~lanova,
a u wegovim telima 20%.
Dekan je predsednik Ve}a fakulteta po funkciji.
Prisustvo na sednicama Nastavno-nau~nog ve}a Fakulteta je obavezno.
^lan 77.
Ve}e Fakulteta:
1. utvr|uje predlog Statuta Fakulteta;
2. utvr|uje predlog finansijskog plana, izve{taja o poslovawu i Godi{weg obra~una
Fakulteta;
3. utvr|uje predlog Plana investicija Fakulteta;
4. utvr|uje predlog studijskih programa za sve vrste i nivoe studija;
5. predla`e Komisiju za pripremu izve{taja za izbor nastavnika ili saradnika, na
predlog katedre;
6. utvr|uje predlog za izbor u zvawe nastavnika i bira saradnike;
7. obrazuje Komisiju za pripremu izve{taja za izbor u nau~na i istra`iva~ka zvawa;
8. donosi odluku o izboru lica u istra`iva~ka zvawa;
9. donosi odluku o utvr|ivawu predloga o izboru lica u nau~na zvawa;
10. utvr|uje plan i program posebnih oblika stru~nog obrazovawa i usavr{avawa tokom
~itavog `ivota;
11. utvr|uje predlog odluke o visini {kolarine;
12. donosi program nau~nih istra`ivawa;
13. utvr|uje mere za podsticawe razvoja izrazito uspe{nih i darovitih studenata;
14. odlu~uje o organizovawu studija i oblika stru~nog obrazovawa i usavr{avawa na
stranom jeziku;
15. donosi odluke o osnivawu ili ukidawu katedara;
16. donosi pravilnike o radu organizacionih jedinica;
17. bira predstavnike Fakulteta za Savet Fakulteta, Savet Univerziteta i Senat
Univerziteta;
18. sprovodi postupak evidentirawa kandidata za rektora Univerziteta, u skladu sa
Statutom Univerziteta;
19. utvr|uje predlog kandidata za dekana;
20. predla`e Univerzitetu mati~nost Fakulteta za sve vrste i nivoe studija;
21. daje mi{qewe Univerzitetu o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu svih vrsta
i nivoa studija ~ije se obrazovawe finansira iz buxeta i koji pla}aju {kolarinu;
22. daje mi{qewe dekanu, na plan zapo{qavawa tj. anga`ovawa nastavnika i saradnika;
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23. najmawe jednom godi{we razmatra izve{taj o ostvarivawu programa nau~nih
istra`ivawa Fakulteta;
24. prati, unapre|uje, razvija i vr{i kontrolu kvaliteta studijskih programa, nastave i
uslova rada;
25. donosi odluke o izdavawu uxbenika, praktikuma, kwiga, monografija i drugih
publikacija;
26. odobrava temu magistarske teze dok se primewuju odredbe Zakona o univerzitetu;
27. odobrava temu doktorske disertacije, uz saglasnost Univerziteta;
28. razmatra i priprema predloge o pitawima o drugim pitawima o kojima odlu~uje
Savet Fakulteta;
29. donosi pravilnik o utvr|ivawu u`ih nau~nih oblasti i podeli predmeta;
30. za svaku {kolsku godinu donosi odluku o pokrivenosti nastave (predavawa i ve`be)
nastavnicima i saradnicima biranim za u`u nau~nu oblast kojoj pripada nastavni
predmet utvr|en studijskim programom, po predlogu odgovaraju}e katedre;
31. propisuje postupak i na~in samovrednovawa;
32. obavqa i druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom
Fakulteta.
^lan 78.
Ve}e mo`e punova`no da odlu~uje ako sednici prisustvuje vi{e od polovine ukupnog
broja ~lanova.
Izuzetno, kada donosi odluke u vezi izbora u zvawe nastavnika i saradnika, na Nastavnonau~nom ve}u je potrebno prisustvo najmawe 2/3 ~lanova koji imaju pravo da odlu~uju.
Ve}e donosi odluke iz svoje nadle`nosti ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova, javnim
glasawem, ukoliko Ve}e ne odlu~i da glasawe po nekom pitawu bude tajno.
Ve}e se tajnim glasawem izja{wava o predlo`enim kandidatima za ~lanove Saveta
Fakulteta i Univerziteta, kao i o predlo`enim kandidatima za dekana.
Predlog za izbor u zvawe nastavnika donose ~lanovi Nastavno-nau~nog ve}a iz reda
nastavnika u istom ili vi{em zvawu.
Odluku o izboru u zvawe saradnika donose ~lanovi Nastavno-nau~nog ve}a iz reda
nastavnika i saradnika.
Rad Nastavno-nau~nog ve}a ure|uje se Poslovnikom o radu.
3.2. VE]E STUDIJSKOG PROGRAMA
^lan 79.
Ve}e studijskog programa ~ine svi nastavnici i saradnici koji izvode nastavu iz
predmeta odre|enog studijskog programa.
Ve}e iz st. 1. ovog ~lana prati realizaciju studijskog programa i predla`e Nastavnonau~nom ve}u eventualne izmene i dopune studijskog programa.
Sednicu Ve}a studijskog programa saziva, po potrebi, prodekan za nastavu i wom
predsedava.
Inicijativu za sazivawe sednice Ve}a studijskog programa mogu podneti Katedre i
Nastavno-nau~no ve}e.
3.3. KATEDRE
^lan 80.
Katedre se osnivaju za organizovawe i izvo|ewe nastave na studijama sva tri stepena.
Katedru ~ine svi nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu a izvode
obrazovno-nau~ni rad iz jedne ili vi{e srodnih u`ih nau~nih oblasti za koje je katedra
osnovana.
Minimalni broj ~lanova katedre je tri nastavnika i dva saradnika.
Jedan nastavni predmet mo`e pripadati samo jednoj katedri.
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Jedan nastavnik odnosno saradnik mo`e pripadati samo jednoj katedri.
Odluku o osnivawu i ukidawu katedri, kao i o podeli predmeta i nastavnika u smislu
ovog ~lana, donosi Nastavno-nau~no ve}e.
^lan 81.
Katedra:
1. predla`e nastavni program nastavnih predmeta katedre;
2. organizuje izvo|ewe ve`bi, seminara, i drugih oblika rada;
3. organizuje predavawa, ispite i druge oblike rada za ostvarivawe programa nau~nog
usavr{avawa;
4. utvr|uje uxbenike i literaturu koje student mo`e da koristi za savla|ivawe sadr`aja
nastavnih predmeta;
5. predla`e dekanu raspisivawe konkursa za popunu radnog mesta nastavnika ili
saradnika za nastavne predmete katedre i predla`e Nastavno-nau~nom ve}u ~lanove
Komisije za pripremu izve{taja po raspisanom konkursu;
6. daje mi{qewe o programu nau~nih istra`ivawa i o nau~nim radovima u kojima
u~estvuju nastavnici i saradnici Katedre;
7. priprema i predla`e Nastavno-nau~nom ve}u predlog plana nau~noistra`iva~kog
rada;
8. daje mi{qewe Nastavno-nau~nom ve}u o anga`ovawu stru~nih, nau~nih i kulturnih
radnika, kao i studenata u skladu sa odredbama ovog Statuta;
9. razmatra uslove i standarde nastave i daje predloge za wihovo poboq{awe;
10. analizira uspeh studenata i wihovo ukqu~ivawe u nau~noistra`iva~ki rad i predla`e
odgovaraju}e mere;
11. daje predloge za stru~no usavr{avawe nastavnog kadra u zemqi i inostranstvu;
12. obavqa i druge poslove u skladu sa zakonom i op{tim aktima Fakulteta;
^lan 82.
Katedrom rukovodi {ef katedre koga imenuje Nastavno-nau~no ve}e, iz reda nastavnika,
na predlog katedre, na period od tri godine.
Katedra predloge, mi{qewa i odluke donosi ve}inom glasova od ukupnog broja ~lanova
katedre.
Na sednici Katedre vodi se zapisnik koji potpisuje {ef i sekretar Katedre.
Sekretara katedre imenuje i razre{ava {ef katedre.
U radu Katedre mogu u~estvovati i studenti.

VII. STUDENTSKI PARLAMENT
^lan 83.
Studentski parlament je organ Fakulteta.
Na~in izbora i broj ~lanova Studentskog parlamenta utvr|uje se posebnim opštim aktom
Fakulteta.
^lan 84.
Studenti su aktivni u~esnici u obrazovno-nau~nom i nau~noistra`iva~kom radu
Fakulteta i zajedno sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta su odgovorni za rezultate
zajedni~kog rada.
^lan 85.
Studenti imaju pravo i du`nost da na Fakultetu u~estvuju u donošewu odluka i
utvr|ivawu predloga o pitawima zaštite svojih prava i interesa, u skladu sa Zakonom o
visokom obrazovawu i ovim Statutom.
Svoje aktivnosti na Fakultetu studenti ostvaruju preko Studentskog parlamenta i
wihovih predstavnika u organima Fakulteta.
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Pravo da biraju i da budu birani za ~lana Studentskog parlamenta imaju svi studenti
Fakulteta upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament.
Izbor ~lanova Studentskog parlamenta odr`ava se svake godine u aprilu, tajnim i
neposrednim glasawem.
Mandat ~lanova Studentskog parlamenta traje godinu dana.
^lanu Studentskog parlamenta Fakulteta kome je prestao status studenta prestaje mandat
danom prestanka statusa a dopunski izbori se sprovode u roku od slede}ih 15 dana.
Dekan i prodekani mogu prisustvovati sednicama Studentskog parlamenta, bez prava
odlu~ivawa.
^lan 86.
Studentski parlament ima pravo da Ve}u Fakulteta podnosi predloge koji se odnose na
podizawe kvaliteta nastavno-obrazovnog procesa, kao i pravo prigovora na organizaciju
i izvo|ewe nastave.
Ve}e Fakulteta razmatra predloge i prigovore iz stava 1. ovog ~lana i o wima se
izjašwava.
Predstavnici Studentskog parlamenta imaju pravo da prisustvuju sednicama Ve}a
Fakulteta na kojima se raspravqa o wihovim predlozima i prigovorima.
^lan 87.
Studentski parlament donosi Poslovnik o radu kojim reguliše na~in rada i odlu~ivawa.
^lan 88.
Za rad Studentskog parlamenta Fakultet obezbe|uje kabinet opremqen kancelarijskim
nameštajem i tehni~kim sredstvima za komunikaciju sa tre}im licima.
U toku organizovawa i sprovo|ewa izbora za Studentski parlament, Fakultet obezbe|uje
slobodnu, odgovaraju}u prostoriju.
^lan 89.
Studentski parlament Fakulteta:
 bira i razre{ava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta Fakulteta;
 donosi op{ta akta o svome radu;
 bira i razre{ava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta i
Univerziteta;
 predla`e kandidate za studenta prodekana;
 razmatra pitawa u vezi sa obezbe|ewem i ocenom kvaliteta nastave, reformom
studijskih programa, analizom efikasnosti studirawa, utvr|ivawem broja ESPB bodova,
za{titom prava studenata i unapre|ewem studentskog standarda;
 obavqa anketu me|u studentima o uspe{nosti i kvalitetu nastave, na zahtev Nastavnonau~nog ve}a;
 organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
 ostvaruje studentsku, me|ufakultetsku i me|unarodnu saradwu;
 obavqa i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i op{tim aktima
Univerziteta i Fakulteta.

VIII. FINANSIRAWE FAKULTETA
^lan 90.
Fakultet sti~e sredstva za obavqawe svoje delatnosti u skladu sa zakonom i Statutom, iz
slede}ih izvora:
1. sredstava koje obezbe|uje osniva~;
2. {kolarine;
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3. donacija, poklona i zave{tawa;
4. sredstava za finansirawe nau~noistra`iva~kog i stru~nog rada;
5. projekata i ugovora u vezi sa realizacijom nastave, istra`ivawa i konsultanskih
usluga;
6. naknada za komercijalne i druge usluge;
7. osniva~kih prava i iz ugovora sa tre}im licima;
8. drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Sredstvima iz stava 1. ovog ~lana Fakultet samostalno upravqa.
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana iskazuju se i evidentiraju u skladu sa jedinstvenom
buxetskom klasifikacijom.
^lan 91.
Za sprovo|ewe akreditovanih studijskih programa u okviru svoje delatnosti Fakultet
sti~e sredstva od osniva~a, na osnovu ugovora koji Univerzitet zakqu~uje sa Vladom
Republike Srbije.
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana u toku jedne {kolske godine obezbe|uju se u skladu sa
programom rada Fakulteta.
Organ poslovo|ewa i organ upravqawa Fakulteta odgovaraju nadle`nom ministarstvu za
namensko i ekonomi~no tro{ewe sredstava dodeqenih iz buxeta.
Fakultet u obavqawu svoje delatnosti sredstvima koja obezbe|uje osniva~, u pravnom
prometu sa tre}im licima istupa u svoje ime a za ra~un Univerziteta.
^lan 92.
Republika obezbe|uje sredstva Fakultetu za:
1. materijalne tro{kove, teku}e i investiciono odr`avawe;
2. plate zaposlenih, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;
3. opremu;
4. bibliote~ki fond;
5. obavqawe nau~noistra`iva~kog rada koji je u funkciji podizawa kvaliteta
nastave;
6. nau~no i stru~no usavr{avawe zaposlenih;
7. podsticawe razvoja nastavno-nau~nog podmlatka;
8. rad sa darovitim studentima;
9. me|unarodnu saradwu;
10. izvore informacija i informacione sisteme;
11. izdava~ku delatnost;
12. rad Studentskog parlamenta i vannastavnu delatnost studenata;
13. finansirawe opreme i uslova za studirawe studenata sa hendikepom;
14. druge namene, u skladu sa zakonom.
1. SOPSTVENI PRIHODI
^lan 93.
Sredstva koja Fakultet ostvari od {kolarine, pru`awe usluga tre}im licima, poklona,
donacija, sponzorstva, inovacije znawa, stru~nog obrazovawa i usavr{avawa, od
osniva~kih prava, kao i od drugih izvora sticawa sredstava utvr|enih zakonom, ~ine
sopstveni prihod Fakulteta.
Fakultet sredstvima iz stava 1.ovog ~lana u pravnom prometu raspola`e u svoje ime i za
svoj ra~un, u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta i ovim Statutom.
Sredstva iz stava 1. ovog ~lana, Fakultet koristi za: troškove poslovawa, plate
zaposlenih, opremu, obavqawe nau~nog rada koji je u funkciji podizawa kvaliteta
nastave, za obavqawe nau~no-obrazovnog istra`ivawa i rada, nau~no i stru~no
usavršavawe zaposlenih, podsticawe razvoja nau~nog podmlatka, rad sa darovitim
studentima, me|unarodnu saradwu, izvore informacija i informacione sisteme, a u
skladu sa programom rada Fakulteta, na koji je saglasnost dala Vlada.
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Iz sredstava iz stava 1. ovog ~lana, Fakultet izdvaja deo za finansirawe zajedni~kih
poslova na nivou Univerziteta.
Izdvajawe sredstava iz stava 4. ovog ~lana vrši se na osnovu planiranog obima i
troškova aktivnosti, koji se utvr|uju odlukom Saveta Univerziteta za narednu
kalendarsku godinu, koja se donosi najkasnije do 31. decembra u teku}oj godini.
2. [KOLARINA
^lan 94.
Fakultet sti~e sredstva iz {kolarine na osnovu odluke o visini {kolarine za studente
koji pla}aju {kolarinu.
Savet Fakulteta, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a, donosi odluku o visini {kolarine za
narednu {kolsku godinu za sve studijske programe za studente koji pla}aju {kolarinu a
pre raspisivawa konkursa za upis novih studenata.
[kolarinom se utvr|uju tro{kovi studija za jednu {kolsku godinu, odnosno za sticawe 60
ESPB bodova, s tim da ona obuhvata redovne usluge koje Fakultet pru`a studentu u
okviru ostvarivawa studijskog programa.
Redovne usluge iz stava 3. ovog ~lana utvr|uju se pravilnikom koji donosi Senat
Univerziteta.

IX. OSOBQE FAKULTETA
^lan 95.
Osnovnu delatnost i funkcionisawe Fakulteta kao celine ostvaruje nastavno i
nenastavno osobqe.
Nastavno osobqe ~ine lica koja ostvaruju nastavni, nau~ni i istra`iva~ki rad.
Nastavno osobqe su: nastavnici, saradnici i istra`iva~i.
Nenastavno osobqe Fakulteta ~ine lica koja obavqaju stru~ne, administrativne i
tehni~ke poslove.
Lice koje je pravosna`nom presudom osu|eno za krivi~no delo protiv polne slobode,
falsifikovawa javne isprave koju izdaje Fakultet ili primawa mita u obavqawu poslova
na Fakultetu, ne mo`e ste}i zvawe nastavnika odnosno saradnika.
Ako lice iz stava 5. ovog ~lana ima ste~eno zvawe, Fakultet donosi odluku o zabrani
obavqawa poslova nastavnika odnosno saradnika i tom licu prestaje radni odnos u
skladu sa zakonom .
1. NASTAVNO OSOBQE
^lan 96.
Zvawa nastavnika na Fakultetu su: redovni profesor, vanredni profesor, docent i
nastavnik stranog jezika, odnosno nastavnik ve{tina.
U zvawe nastavnika stranog jezika bira se lice za izvo|ewe nastave stranog jezika na
nemati~nom fakultetu.
Zvawa saradnika na Fakultetu su: asistent, saradnik u nastavi i stru~ni saradnik na
katedri.
2. U@E NAU^NE OBLASTI
^lan 97.
Nastavnici i saradnici biraju se u zvawe za u`u nau~nu oblast.
U`e nau~ne oblasti na Fakultetu, kao i pripadaju}i predmeti, bi}e propisani posebnim
pravilnikom Nastavno-nau~nog ve}a.
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3. USLOVI ZA IZBOR U ZVAWE NASTAVNIKA
^lan 98.
U zvawe nastavnika mo`e biti izabrano lice koje ima odgovaraju}i stru~ni, akademski,
odnosno nau~ni naziv i sposobnost za nastavni rad.
Za docenta mo`e biti izabrano lice koje ima:
1. nau~ni naziv doktora nauka iz u`e nau~ne oblasti za koju se bira;
2. nau~ne odnosno stru~ne radove u odgovaraju}oj oblasti objavqene u nau~nim
~asopisima ili zbornicima, sa recenzijama;
3. sposobnost za nastavni rad.
Za vanrednog profesora mo`e biti izabrano lice koje pored uslova iz stava 1. ovog
~lana ima:
1. vi{e nau~nih radova od zna~aja za razvoj nauke u u`oj nau~noj oblasti,
objavqenih u me|unarodnim ili vode}im doma}im ~asopisima, sa
recenzijama;
2. originalno stru~no ostvarewe (projekat, studiju, patent, originalni metod i
sl.) odnosno rukovo|ewe ili u~e{}e u nau~nim projektima;
3. objavqen uxbenik ili monografiju, praktikum ili zbirku zadataka za u`u
nau~nu oblast za koju se bira i
4. vi{e radova saop{tenih na me|unarodnim ili doma}im nau~nim skupovima.
Za redovnog profesora mo`e biti izabrano lice koje pored uslova iz stava 3. ovog ~lana
ima:
1. ve}i broj nau~nih radova koji uti~u na razvoj nau~ne misli u u`oj nau~noj oblasti
objavqenih u me|unarodnim ili vode}im doma}im ~asopisima, sa recenzijama;
2. ve}i broj nau~nih radova i saop{tewa iznetih na me|unarodnim ili doma}im
nau~nim skupovima;
3. objavqen uxbenik, monografiju ili originalno stru~no ostvarewe (projekat,
studiju, patent, originalni metod i sl.) odnosno rukovo|ewe ili u~e{}e u nau~nim
projektima;
4. ostvarene rezultate u razvoju nastavno-nau~nog podmlatka na Fakultetu;
5. u~e{}e u zavr{nim radovima na specijalisti~kim i diplomskim akademskim
studijama.
Bli`i uslovi za izbor u zvawe nastavnika utvrdi}e se op{tim aktom Univerziteta, a u
skladu sa preporukama Nacionalnog saveta za visoko obrazovawe, kojim }e se bli`e
regulisati uslovi za izbor u zvawa nastavnika i na~in utvr|ivawa ispuwenosti
pedago{kih uslova, kao i Aktom o sistematizaciji.
^lan 99.
Za nastavnika stranog jezika odnosno ve{tina na Fakultetu mo`e biti izabrano lice
koje ima odgovaraju}e visoko obrazovawe, objavqene stru~ne odnosno nau~ne radove u
odgovaraju}oj nau~noj oblasti i sposobnost za nastavni rad.
^lan 100.
U zvawe saradnika u nastavi na studijama prvog stepena bira se student diplomskih
akademskih ili specijalisti~kih studija koji ima zavr{ene odgovaraju}e studije prvog
stepena sa ukupnom prose~nom ocenom najmawe 8 (osam).
^lan 101.
U zvawe asistenta mo`e da bude izabran student doktorskih studija koji je prethodne
nivoe studija zavr{io sa ukupnom prose~nom ocenom najmawe 8 (osam) i koji pokazuje
smisao za nastavni rad.
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4. PLANIRAWE POLITIKE ZAPO[QAVAWA I ANGA@OVAWA NASTAVNIKA I
SARADNIKA
^lan 102.
Nastavnici i saradnici Fakulteta zapo{qavaju se i anga`uju na Fakultetu u skladu sa
utvr|enim planom zapo{qavawa odnosno anga`ovawa koga donosi Senat Univerziteta, na
predlog dekana.
Plan iz st. 1. ovog ~lana utvr|uje Univerzitet polaze}i od potrebe da se nastavni proces
organizuje na kvalitetan, racionalan i efikasan na~in.
5. IZBOR U ZVAWE I ZASNIVAWE RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA FAKULTETA
^lan 103.
Nastavnik sti~e zvawe i zasniva radni odnos na Fakultetu na osnovu javnog konkursa.
Konkurs iz stava 1. ovog ~lana objavquje dekan na predlog Ve}a Fakulteta pod uslovom da
je predlog donet u skladu sa utvr|enim planom zapo{qavawa i anga`ovawa nastavnika i
saradnika.
Konkurs se objavquje najkasnije {est meseci pre isteka vremena za koje je nastavnik
biran.
^lan 104.
Konkurs sadr`i naziv u`e nau~ne oblasti i uslove za rad na radnom mestu nastavnika, u
skladu sa op{tim aktom Fakulteta, kao i zvawe u koje se nastavnik bira, vreme trajawa i
na~in objavqivawa konkursa.
Ve}e Fakulteta predla`e nadle`nom stru~nom organu Univerziteta ~lanove komisije za
pripremu izve{taja o prijavqenim kandidatima, u roku od 15 dana od dana objavqivawa
konkursa.
Komisija iz stava 2. ovog ~lana sastoji se od najmawe tri nastavnika ili istra`iva~a iz
nau~ne oblasti za koju se nastavnik bira, od kojih najmawe jedan nije u radnom odnosu na
Univerzitetu.
^lanovi komisije su u istom ili vi{em zvawu od zvawa u koje se nastavnik bira.
Komisiju za pripremu izve{taja, po dobijawu predloga Ve}a Fakulteta, formira
nadle`no stru~no ve}e Univerziteta.
Ukoliko nadle`no stru~no ve}e Univerziteta smatra da je predlog Ve}a neadekvatan
mo`e komisiju dopuniti novim brojem ~lanova ili zatra`iti od predlaga~a da dostavi
novi predlog komisije.
^lan 105.
Komisija priprema izve{taj o svim prijavqenim kandidatima, u roku od 60 dana od dana
formirawa.
Izve{taj komisije sadr`i: biografske podatke, pregled i mi{qewe o dosada{wem
nau~nom i stru~nom radu svakog prijavqenog kandidata, podatke o objavqenim radovima,
mi{qewe o ispuwenosti drugih uslova za rad utvr|enih zakonom, statutom i op{tim
aktom Univerziteta i Fakulteta i predlog za dono{ewe odgovaraju}e odluke po
raspisanom konkursu.
Izve{taj iz stava 1. i 2. ovog ~lana dostavqa se Ve}u Fakulteta i nadle`nom stru~nom
ve}u Univerziteta.
^lan 106.
Ve}e Fakulteta razmatra izve{taj komisije, svojom odlukom o wemu zauzima stav i
stavqa ga na uvid javnosti 30 dana dostavqawem Univerzitetu u ciqu objavqivawa na
univerzitetskom sajtu.
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Ukoliko Ve}e Fakulteta u roku od 30 dana od dana dostavqawa izve{taja ne donese odluku
iz stava 1. ovog ~lana, nadle`no stru~no ve}e Univerziteta je u obavezi da u narednih 30
dana donese odluku i sprovede postupak propisan stavom 1. ovog ~lana.
^lan 107.
Po isteku roka od 30 dana, u kome je izve{taj bio na uvidu javnosti nadle`ni stru~ni
organ Univerziteta donosi odluku o izboru u zvawe nastavnika, na predlog Ve}a
Fakulteta.
Ve}e Fakulteta pristupa utvr|ivawu predloga za izbor kandidata u zvawe nastavnika ako
je prisutno najmawe dve tre}ine ~lanova koji imaju pravo da odlu~uju.
Odluku o utvr|ivawu predloga kandidata za izbor u zvawe nastavnika donose ~lanovi
Ve}a iz reda nastavnika u istom ili vi{em zvawu.
Odluka iz stava 3. ovog ~lana donosi se ve}inom glasova ukupnog broja ~lanova koji imaju
pravo da odlu~uju.
Pre dono{ewa odluke o izboru konstatuje se da li je bilo primedbi na izve{taj i da li
lice koje se predla`e ispuwava uslove propisane zakonom, statutom i op{tim aktom
Univerziteta i Fakulteta.
Ukoliko je na izve{taj bilo primedbi, nadle`ni stru~ni organ Univerziteta o wima
pribavqa stav Ve}a Fakulteta.
^lan 108.
Odluku o izboru u zvawe redovnog profesora donosi Senat Univerziteta.
Odluku o izboru u zvawe nastavnika, izuzev redovnog profesora, donose ~lanovi
nadle`nog stru~nog ve}a Univerziteta koji su u istom ili vi{em zvawu od zvawa u koje se
nastavnik bira.
Odlu~ivawu iz stava 2. ovog ~lana mo`e se pristupiti ukoliko sednici nadle`nog
stru~nog ve}a prisustvuje najmawe dve tre}ine ~lanova koji imaju pravo da odlu~uju.
Izuzetno, ukoliko nadle`no stru~no ve}e u svom sastavu nema bar polovinu nastavnika
koji imaju pravo da odlu~uju, u skladu sa stavom 3. ovog ~lana, ili kada je u pitawu izbor
u zvawe redovnog profesora, tada po dobijenom predlogu Ve}a Fakulteta nadle`no
stru~no ve}e dostavqa mi{qewe Senatu Univerziteta koji donosi odluku o izboru
nastavnika.
^lan 109.
Predlo`eni kandidat koji nije izabran u odgovaraju}e zvawe nastavnika ima pravo
podno{ewa prigovora Senatu Univerziteta u roku od 15 dana, od dana prijema
obave{tewa da nije izabran.
Odluka Senata Univerziteta o izboru u zvawe je kona~na.
^lan 110.
Sa licem izabranim u zvawe nastavnika dekan zakqu~uje ugovor o radu.
Lice izabrano u zvawe nastavnika stranog jezika odnosno ve{tina, docenta i vanrednog
profesora sti~e zvawe i zasniva radni odnos na period od 5 godina.
Lice izabrano u zvawe redovnog profesora zasniva radni odnos na neodre|eno vreme.
6. GOSTUJU]I PROFESOR
^lan 111.
Dekan Fakulteta, na predlog Nastavno-nau~nog ve}a, a po inicijativi katedre, mo`e
anga`ovati nastavnika sa drugog Univerziteta van teritorije Republike, za izvo|ewe
nastave, u zvawu gostuju}eg profesora.
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Gostuju}i profesor anga`uje se bez raspisivawa konkursa.
Prava i obaveze lica koje je izabrano u zvawe gostuju}eg profesora ure|uje se ugovorom
o anga`ovawu za izvo|ewe nastave
7. PROFESOR EMERITUS
^lan 112.
Univerzitet mo`e, na predlog fakulteta, dodeliti zvawe profesora emeritusa
redovnom profesoru, penzionisanom posle stupawa na snagu Zakona o visokom
obrazovawu, koji se posebno istakao svojim nau~nim radom, stekao me|unarodnu
reputaciju i postigao rezultate u obezbe|ivawu nastavno-nau~nog podmlattka u oblasti za
koju je izabran.
Profesor emeritus mo`e u~estvovati u izvo|ewu svih oblika nastave na akademskim
studijama drugog i tre}eg stepena, u u`oj oblasti za koju je izabran.
Postupak i uslovi dodele zvawa i prava lica iz stava 1. ovog ~lana bli`e se ure|uju
opštim aktom Univerziteta.
Prava i obaveze lica koje je izabrano u zvawe iz stava 1. ovog ~lana ure|uju se ugovorom
o anga`ovawu za izvo|ewe nastave. Ukupan broj profesora emeritusa ne mo`e biti ve}i
od 3% od ukupnog broja nastavnika Univerziteta.
8. ISTRA@IVA^
^lan 113.
Lice izabrano u nau~no zvawe na na~in i po postupku propisanim zakonom kojim je
regulisana nau~noistra`iva~ka delatnost, mo`e da izvodi nastavu na doktorskim
studijama, u skladu sa zakonom i op{tim aktom Univerziteta.
9. POSTUPAK IZBORA SARADNIKA
^lan 114.
Saradnik sti~e zvawe i zasniva radni odnos na Fakultetu na osnovu javnog konkursa.
Konkurs iz stava 1. ovog ~lana objavquje dekan, na predlog Ve}a Fakulteta pod uslovom da
je predlog donet u skladu sa utvr|enim planom zapo{qavawa i anga`ovawa nastavnika i
saradnika.
Konkurs se objavquje najkasnije {est meseci pre isteka vremena za koje je saradnik
biran.
^lan 115.
Konkurs sadr`i naziv u`e nau~ne oblasti i uslove za rad na radnom mestu saradnika, u
skladu sa aktom o sistematizaciji poslova, zvawe u koje se saradnik bira, vreme trajawa
i na~in objavqivawa konkursa.
Po objavqivawu konkursa iz prethodnog stava, Ve}e Fakulteta na predlog odgovaraju}e
katedre, imenuje ~lanove komisije za pripremu izve{taja o prijavqenim kandidatima.
Komisija iz stava 2. ovog ~lana sastoji se od najmawe tri nastavnika iz nau~ne oblasti za
koju se saradnik bira, od kojih najmawe jedan nije u radnom odnosu na Fakultetu.
^lan 116.
Komisija priprema izve{taj o svim prijavqenim kandidatima i dostavqa ga Ve}u
Fakulteta u roku od 60 dana od dana formirawa.
Izve{taj komisije sadr`i: biografske podatke, pregled i mi{qewe o dosada{wem
nau~nom, stru~nom radu svakog prijavqenog kandidata, podatke o objavqenim radovima,
mi{qewe o ispuwenosti drugih uslova za rad utvr|enih zakonom, statutom i op{tim
aktom Univerziteta i Fakulteta i predlog za dono{ewe odgovaraju}e odluke po
raspisanom konkursu.
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^lan 117.
Ve}e Fakulteta razmatra izve{taj komisije, svojom odlukom o wemu zauzima stav i
stavqa ga na uvid javnosti 30 dana, objavqivawem na sajtu Univerziteta.
^lan 118.
Po isteku roka od 30 dana u kome je izve{taj bio na uvidu javnosti Ve}e Fakulteta
donosi odluku o izboru u zvawe saradnika.
^lan 119.
Odluku o izboru u zvawe saradnika donose svi ~lanovi Ve}a Fakulteta u istom ili
vi{em zvawu od zvawa u koje se saradnik bira.
^lan 120.
Predlo`eni kandidat koji nije izabran u odgovaraju}e zvawe saradnika ima pravo
podno{ewa prigovora Savetu Fakulteta u roku od 15 dana od dana prijema obave{tewa
da nije izabran.
Odluka Saveta o izboru u zvawe je kona~na.
^lan 121.
Sa licem izabranim u zvawe saradnika dekan zakqu~uje ugovor o radu.
Lice izabrano u zvawe saradnika u nastavi sti~e zvawe i zasniva radni odnos na period
od godinu dana, uz mogu}nost produ`ewa ugovora za jo{ jednu godinu u toku trajawa
studija a najdu`e do kraja {kolske godine u kojoj se diplomske akademske ili
specijalisti~ke studije zavr{avaju.
Lice izabrano u zvawe asistenta zasniva radni odnos na odre|eno vreme od tri godine,
sa mogu}no{}u produ`ewa za jo{ tri godine.

X. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH NA FAKULTETU
^lan 122.
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih na Fakultetu primewuje se zakon
kojim se ure|uje rad, ako Zakonom o visokom obrazovawu nije druga~ije odre|eno.
O pojedina~nim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih na Fakultetu odlu~uje
dekan.
O pojedina~nim pravima, obavezama i odgovornostima dekana Fakulteta odlu~uje Savet
fakulteta.
1. RAD NA DRUGIM VISOKO[KOLSKIM USTANOVAMA
^lan 123.
Radi spre~avawa sukoba interesa, nastavnik odnosno saradnik Fakulteta mo`e zakqu~iti
ugovor kojim se radno anga`uje na drugoj visoko{kolskoj ustanovi samo uz prethodno
odobrewe Ve}a Fakulteta.
Op{tim aktom Univerziteta ure|uju se uslovi i postupak davawa saglasnosti za
anga`ovawe nastavnika na drugoj visoko{kolskoj ustanovi.
2. PLA]ENO ODSUSTVO
^lan 124.
Nastavniku posle pet godina provedenih u nastavi na Fakultetu mo`e biti odobreno
pla}eno odsustvo u trajawu do jedne {kolske godine radi stru~nog i nau~nog usavr{avawa
ili pripremawa nau~nog rada, pod uslovom da se ne remeti ostvarivawe nastave.
Odluku iz stava 1. ovog ~lana donosi Ve}e, po pribavqenom mi{qewu Katedre.
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3. MIROVAWE RADNOG ODNOSA I IZBORNOG PERIODA
^lan 125.
Nastavniku i saradniku koji se nalaze na odslu`ewu vojnog roka, porodiqskom odsustvu,
odsustvu radi nege deteta, odsustvu sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe,
ili bolovawu du`em od {est meseci izborni period i radni odnos se produ`ava za to
vreme.
Pravo iz stava 1 ovog ~lana ostvaruje se na li~ni zahtev, uz koji se dostavqa dokaz o
razlogu za produ`avawe.
Re{ewe o produ`avawu izbornog perioda donosi dekan Fakulteta.
^lan 126.
Nastavnik u okviru 40-~asovne radne sedmice ostvaruje sve oblike obrazovnog i nau~nog
rada koji su utvr|eni studijskim programom.
Mentorstvo mo`e obavqati samo nastavnik koji je u radnom odnosu na Fakultetu s punim
ili nepunim radnim vremenom.
Saradnik u okviru 40-~asovne radne sedmice izvodi ve`be, kolokvijume i druge oblike
nastave.
4. PRESTANAK RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA
^lan 127.
Nastavniku prestaje radni odnos na kraju {kolske godine u kojoj je navr{io 65 godina
`ivota i najmawe 15 godina sta`a osigurawa.
Nastavniku iz stava 1. ovog ~lana mo`e biti produ`en radni odnos, najdu`e do dve
{kolske godine, ako su ispuwena bar dva od slede}ih uslova:
1. da je Ve}e Fakulteta ocenilo da nastavnik ostvaruje zna~ajne rezultate u nau~nom i
pedago{kom radu i time zna~ajno doprinosi radu, ugledu i afirmaciji Fakulteta
i Univerziteta;
2. da Fakultet nema dovoqan broj nastavnika izabranih u zvawe za istu u`u nau~nu
oblast za nesmetano i kvalitetno obezbe|ivawe svih oblika nastave;
3. da bi nastavniku, zbog odlaska u penziju, prestalo pravo nosioca nau~nog projekta
me|unarodnog ili nacionalnog karaktera, odnosno od posebnog zna~aja za
Univerzitet ili Fakultet.
Anga`ovawe nastavnika iz stava 1. ovog ~lana mora biti u skladu sa utvr|enim planom
zapo{qavawa i anga`ovawa nastavnika i saradnika za tu {kolsku godinu.
^lan 128.
Odluku o produ`ewu radnog odnosa nastavnika iz prethodnog ~lana, donosi dekan
Fakulteta, na predlog Ve}a Fakulteta.
Inicijativu za produ`ewe radnog odnosa mo`e da podnese nastavnik koji je ispunio
uslove za prestanak radnog odnosa.
Dekan Fakulteta donosi odluku o produ`ewu radnog odnosa za jednu {kolsku godinu, uz
mogu}nost da po istom postupku donese odluku o produ`ewu radnog odnosa za jo{ jednu
{kolsku godinu.
Dekan Fakulteta je u obavezi da u okviru roka iz prethodnog stava, objavi konkurs za to
radno mesto na svakih {est meseci sve do popune tog radnog mesta.
^lan 129.
Nastavnik kome je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju zadr`ava zvawe koje je
imao u trenutku penzionisawa.
Nastavnik kome je prestao radni odnos zbog odlaska u penziju mo`e:
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zadr`ati preuzete obaveze na diplomskim akademskim i doktorskim
studijama kao mentor ili ~lan Komisija u postupku izrade i odbrane
zavr{nih radova odnosno disertacija na tim studijama, najdu`e jo{ dve
{kolske godine;
na osnovu odluke Ve}a mo`e izvoditi sve oblike nastave na diplomskim
akademskim i doktorskim studijama i biti ~lan komisija u postupku izrade
i odbrane zavr{nih radova odnosno disertacija na tim studijama, najdu`e
jo{ dve {kolske godine od odlaska u penziju.

XI. RE@IM STUDIJA
1. JEZIK STUDIJA
^lan 130.
Nastava na Fakultetu se izvodi na srpskom jeziku.
Nastava se mo`e izvoditi na jednom od stranih jezika, u skladu sa dozvolom za rad.
2. ORGANIZACIJA STUDIJA
^lan 131.
Studijski programi na Fakultetu se ostvaruju u toku {kolske godine koja po~iwe
1. oktobra teku}e a zavr{ava se 30. septembra naredne godine.
[kolska godina ima dva semestra - zimski i letwi, od kojih svaki traje 15 nedeqa.
Po~etak i kraj zimskog i letweg semestra, termine odr`avawa ispitnih rokova, kao i
druga pitawa od zna~aja za odr`avawe nastave i ispita ure|uju se Kalendarom rada
Fakulteta.
Nastavno-nau~no ve}e Fakulteta mo`e usled vanrednih okolnosti doneti odluku o
odstupawu od utvr|enog po~etka i zavr{etka semestra.
^lan 132.
Fakultet je u obavezi da organizuje predavawa i druge oblike nastave za sve studente.
Fakultet je u obavezi da na odgovaraju}i na~in informi{e studente:
- o na~inu, vremenu i mestu odr`avawa nastave;
- o ciqevima, metodama i sadr`ajima nastave;
- o sadr`ajima, metodama, kriterijuma i merilima ispitivawa;
- o na~inu obezbe|ivawa javnosti na ispitu;
- o na~inu ostvarivawa uvida u rezultate;
- o drugim pitawima od zna~aja za studente.
^lan 133.
Ukupan broj ~asova aktivne nastave ne mo`e biti mawi od 600 ~asova u toku {kolske
godine.
^lan 134.
Nastava na studijama prvog, drugog i tre}eg stepena se ostvaruje predavawima, ve`bama
(auditorne, samostalne i laboratorijske), seminarima, konsultacijama, samostalnim
radom, stru~nom praksom, mentorskim radom, kolokvijumima, ispitima, izradom
zavr{nih radova, dobrovoqnim radom u lokalnoj zajednici i drugim vidovima
obrazovno-nau~nog rada.
^lan 135.
Oblici nastave ostvaruju se na Fakultetu ili institutu, u ustanovi ili preduze}u kao
nau~no nastavnoj bazi, u skladu sa dozvolom za rad.
Prava i obaveze Fakulteta i druge ustanove, preduze}a ili instituta u kojima se
ostvaruju oblici nastave utvr|uju se ugovorom.
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^lan 136.
Za organizaciju i realizaciju nastavnog procesa na Fakultetu odgovorni su dekan,
prodekan za nastavu, {efovi katedri, predmetni nastavnici i Nastavno-nau~no ve}e.

XII. STUDENTI
1. UPIS NA STUDIJE
^lan 137.
Status studenta sti~e se upisom na akreditovani studijski program koji organizuje
Fakultet.
Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz buxeta ili u statusu studenta
koji se sam finansira.
Svojstvo studenta dokazuje se indeksom.
^lan 138.
Strani dr`avqani se mogu upisati na studijski program pod istim uslovima kao i
doma}i dr`avqani. Poseban uslov za upis stranca u prvu godinu studija je znawe srpskog
jezika, ukoliko se nastava ne izvodi na stranom jeziku.
Proveru znawa srpskog jezika stranog dr`avqanina koji `eli da konkuri{e za upis na
studijski program obavqa posebna komisija koju imenuje dekan.
Stranac pla}a {kolarinu na studijama, osim ako me|unarodnim sporazumom nije
druk~ije odre|eno.
Stranac se mo`e upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.
2. KONKURS
^lan 139.
Pravo u~e{}a na konkursu radi upisa na studije prvog stepena imaju kandidati sa
zavr{enim sredwim obrazovawem u ~etvorogodi{wem trajawu.
^lan 140.
Upis u prvu godinu studija sprovodi se na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet.
Konkurs sadr`i: broj studenata koji se mogu upisati na studijski program, uslove za upis
studenata, merila za utvr|ivawe redosleda kandidata, postupak sprovo|ewa konkursa,
na~in i rokove za podno{ewe `albe na utvr|eni redosled, kao i visinu {kolarine koju
pla}aju studenti ~ije se studirawe ne finansira iz buxeta.
Konkurs se objavquje najkasnije pet meseci pre po~etka {kolske godine.
3. BROJ STUDENATA
^lan 141.
Univerzitet utvr|uje broj studenata koji se mo`e upisati na akreditovani studijski
program koji se organizuje na Fakultetu, a koji ne mo`e biti ve}i od broja utvr|enog u
dozvoli za rad.
Fakultet odnosno Nastavno-nau~no ve}e dostavqa Univerzitetu predlog broja studenata
za upis na studijski program koji se izvodi na Fakultetu.
Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa, koji se finansira
iz buxeta, donosi Vlada.
30

TEHNI^KI FAKULTET U ^A^KU
U narednim godinama studija broj studenata iz stava 3. ovog ~lana mo`e se pove}ati za
najvi{e 20% u odnosu na prethodnu godinu, u skladu sa odlukom Nastavno-nau~nog ve}a
Fakulteta.
4. RANGIRAWE I UPIS KANDIDATA
^lan 142.
Kandidat za upis na studije prvog stepena na Fakultetu, pola`e prijemni ispit iz jednog
predmeta, po izboru, u zavisnosti od toga na koji studijski program konkuri{e, i to:
a) na studijskom programu Elektrotehnika - Matematika, Fizika ili Osnovi
elektrotehnike,
b) na studijskom programu Tehnika i informatika - Matematika ili Informatika,
v) na studijskom programu Industrijski menaxment - Matematika, Informatika ili
Organizacija,
g) na studijskom programu Menaxment-Informatika ili Organizacija.
^lan 143.
Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvr|uje se na osnovu op{teg uspeha
postignutog u sredwem obrazovawu i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Kandidat koji ima polo`enu op{tu maturu ne pola`e prijemni ispit. Umesto prijemnog
ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati op{te mature, u skladu sa op{tim aktom
Univerziteta.
Za sa~iwavawe rang liste prijavqenih kandidata Rektor Univerziteta, na predlog
Nastavno-nau~nog ve}a Fakulteta, formira komisiju za upis na Fakultetu.
Na osnovu kriterijuma iz konkursa, Univerzitet sa~iwava rang liste prijavqenih
kandidata .
Pravo upisa na studije prvog stepena sti~e kandidat koji je na rang listi rangiran u
okviru broja studenata iz ~lana 84. Zakona o visokom obrazovawu.
Student studija prvog stepena druge samostalne visoko{kolske ustanove (Univerziteta),
lice koje ima ste~eno visoko obrazovawe na studijama prvog stepena i lice kome je
prestao status studenta u skladu sa Zakonom, mo`e se upisati na studije prvog stepena,
pod uslovima i na na~in propisan op{tim aktom Univerziteta.
Pravo iz stava 6. ovog ~lana ostvaruje se na li~ni zahtev.
Na studije drugog i tre}eg stepena kandidat se upisuje pod uslovima, na na~in i po
postupku utvr|enim op{tim aktom Univerziteta i konkursom koji raspisuje Univerzitet.
5. PRAVA I OBAVEZE STUDENATA
^lan 144.
Student ima prava i obaveze utvr|ene zakonom, statutom Univerziteta, ovim Statutom i
op{tim aktima Univerziteta i Fakulteta.
Student ima pravo:
1. na upis, kvalitetno {kolovawe i objektivno ocewivawe;
2. na blagovremeno i ta~no informisawe o svim pitawima koja se odnose na studije;
3. na aktivno u~estvovawe u dono{ewu odluka, u skladu sa zakonom;
4. na samoorganizovawe i izra`avawe sopstvenog mi{qewa;
5. na povlastice koje proizilaze iz statusa studenta;
6. na podjednako kvalitetne uslove studija za sve studente;
7. na obrazovawe na jeziku nacionalne mawine, u skladu sa zakonom;
8. na razli~itost i za{titu od diskriminacije;
9. da bira i da bude biran u Studentski parlament i druge organe Fakulteta i
Univerziteta.
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Student je du`an da:
1. ispuwava nastavne i predispitne obaveze;
2. po{tuje op{te akte Univerziteta i Fakulteta;
3. po{tuje prava zaposlenih i drugih studenata na Fakultetu;
4. u~estvuje u dono{ewu odluka u skladu sa zakonom.
Student ima pravo na `albu u skladu sa Statutom Univerziteta i Fakulteta ukoliko
Fakultet prekr{i neku od obaveza iz stava 2. ta~ka 1) – 3) ovog ~lana.
^lan 145.
@alba iz prethodnog ~lana stav 4. ovog Statuta podnosi se dekanu u roku od 8 dana od
dana saznawa za povredu prava.
Dekan odlu~uje po `albi u roku od 15 dana od dana prijema `albe.
Odluka po `albi je kona~na.
6. PRAVILA STUDIJA
^lan 146.
Pri upisu svake {kolske godine student se opredequje za predmete iz studijskog
programa.
Studijskim programom se propisuje koji su predmeti obavezni za odre|enu godinu
studija.
Student koji se finansira iz buxeta opredequje se za onoliko predmeta koliko je
potrebno da se ostvari najmawe 60 ESPB bodova.
Student koji se sâm finansira opredequje se u skladu sa studijskim programom za
onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmawe 37 ESPB bodova.
Student koji se sam finansira pla}a deo {kolarine obra~unat prema predmetima za koje
se opredelio.
Polagawem ispita student sti~e odre|eni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim
programom.
Student koji ne polo`i ispit iz obaveznog predmeta do po~etka naredne {kolske godine,
upisuje isti predmet.
Student koji ne polo`i izborni predmet, mo`e ponovo upisati isti ili se opredeliti za
drugi izborni predmet.
Pravila studija bli`e }e se urediti op{tim aktom Univerziteta ili Fakulteta.
7. STATUS STUDENTA
^lan 147.
Student koji se finansira iz buxeta i koji je u toku {kolske godine u okviru upisanog
studijskog programa, po polo`enim ispitima, stekao 60 ESPB bodova ima pravo da se i u
narednoj {kolskoj godini finansira iz buxeta.
Student koji se finansira iz buxeta i koji u toku {kolske godine ostvari mawe od 60
ESPB bodova, mo`e nastaviti studije u statusu studenta koji sâm finansira studije.
Student koji se sâm finansira i koji u toku {kolske godine ostvari 60 ESPB bodova iz
teku}e godine studijskog programa, mo`e da se u narednoj {kolskoj godini finansira iz
buxeta.
Pravo iz stava 3. ovog ~lana student ostvaruje ako se rangira u okviru broja studenata
~ije se studije finansiraju iz buxeta, na na~in i po postupku utvr|enim op{tim aktom
Fakulteta.
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Student koji se finansira iz buxeta mo`e u tom statusu da ima upisan samo jedan
odobren odnosno akreditovan studijski program na istom nivou studija.
8. OCEWIVAWE STUDENATA
^lan 148.
Uspe{nost studenta u savla|ivawu pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom
nastave i izra`ava se poenima.
Ispuwavawem predispitnih obaveza i polagawem ispita student mo`e ostvariti najvi{e
100 poena.
Studijskim programom utvr|uje se srazmera poena ste~enih u predispitnim obavezama i
na ispitu, pri ~emu predispitne obaveze u~estvuju sa najmawe 30 a najvi{e 70 poena.
Uspeh studenta na ispitu izra`ava se ocenom od 5 (nije polo`io) do 10 (odli~an).
Pri utvr|ivawu ocene o ispitu uzimaju se u obzir i rezultati studenata u ispuwavawu
predispitnih obaveza, tj. rezultati koje je postigao na ve`bama, kolokvijumima,
seminarima i drugim oblicima nastave.
Ocenu daje nastavnik, odnosno ispitna komisija.
Ocena utvr|ena na ispitu unosi se u: indeks, ispitnu prijavu, zapisnik i mati~nu kwigu
studenata, osim ocene 5 (pet), koja se ne upisuje u indeks i mati~nu kwigu.
Ispitna prijava i zapisnik se dostavqaju Slu`bi za studentska pitawa u roku od tri dana
od dana polagawa ispita.
Op{tim aktom visoko{kolske ustanove bli`e se ure|uje na~in polagawa ispita i
ocewivawe na ispitu.
9. ISPITI
^lan 149.
Provera znawa studenta obavqa se na ispitu iz svakog nastavnog predmeta.
Student sti~e pravo da pola`e ispit iz nastavnog predmeta posle izvr{enih svih
predispitnih obaveza koje su utvr|ene studijskim programom a mogu da obuhvate:
predavawa, ve`be (auditorne, samostalne, laboratorijske), seminare, mentorski rad,
stru~nu praksu, kolokvijume i sli~no.
Ispit je jedinstven i pola`e se usmeno, pismeno, odnosno prakti~no, {to se utvr|uje
studijskim programom svakog predmeta.
Ispit se pola`e u sedi{tu Fakulteta, osnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.
Student pola`e ispit neposredno po okon~awu nastave iz tog predmeta.
Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.
Ukoliko student ne polo`i ispit u ovom roku ima pravo da pola`e ispit jo{ dva puta u
toku iste {kolske godine.
Izuzetno student kome je preostao jo{ jedan nepolo`eni ispit iz studijskog programa
upisane godine ima pravo da taj ispit pola`e u naknadnom ispitnom roku do po~etka
{kolske godine.
Student sa hendikepom ima pravo da pola`e ispit na na~in prilago|en wegovim
mogu}nostima, u skladu sa op{tim aktom.
^lan 150.
Na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta isti~u se obave{tewa o vremenu prijavqivawa ispita
i raspored polagawa ispita po nastavnim predmetima.
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^lan 151.
Ispit je javan i pola`e se pred predmetnim nastavnikom.
Izuzetno, student kome je preostao jedan nepolo`eni ispit iz studijskog programa
upisane godine ima pravo da na li~ni zahtev taj ispit pola`e u naknadnom ispitnom roku
pred ispitnom komisijom.
^lan 152.
Usmeni deo ispita ne mo`e trajati du`e od jednog {kolskog ~asa a pismeni deo ispita
du`e od 4 sata.
^lan 153.
Predmetni nastavnik organizuje ispit i u potpunosti je odgovoran za wegovo sprovo|ewe
prema studijskom programu predmeta.
^lan 154.
Uspe{nost studenta u savla|ivawu pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom
nastave i izra`ava se poenima.
Ispuwavawem predispitnih obaveza i polagawem ispita student mo`e ostvariti najvi{e
100 poena.
Studijskim programom utvr|uje se srazmera poena ste~enih u predispitnim obavezama i
na ispitu, pri ~emu predispitne obaveze u~estvuju sa najmawe 30 a najvi{e 70 poena.
Uspeh studenata na ispitu izra`ava se ocenom od 5 (nije polo`io) do 10 (odli~an).
Uspeh studenta na ispitu izra`ava se ocenama:
10 – odli~an-izuzetan
9 – odli~an
8 – vrlo dobar
7 – dobar
6 – dovoqan
5 – nedovoqan- nije polo`io.
U evidenciju i indeks studenta unose se prelazne ocene a ocena 5 (nije polo`io) upisuje
se samo u evidenciju.
10. PRIGOVOR
^lan 155.
Student ima pravo da dekanu Fakulteta podnese prigovor na dobijenu ocenu ako smatra
da ispit nije obavqen u skladu sa zakonom i op{tim aktom, u roku od 36 ~asova od
dobijene ocene.
Dekan u roku od 24 ~asa od dobijawa prigovora, u skladu sa odredbama op{teg akta
Univerziteta, razmatra prigovor i donosi odluku po prigovoru.
Ukoliko se usvoji prigovor studenta, student ponovo pola`e ispit u roku od tri dana od
dana prijema odluke iz stava 2. ovog ~lana.
11. MIROVAWE PRAVA I OBAVEZA STUDENTA
^lan 156.
Studentu se, na wegov zahtev, odobrava mirovawe prava i obaveza u slu~aju te`e bolesti,
upu}ivawa na stru~nu praksu u trajawu od najmawe {est meseci, odslu`ewa i doslu`ewa
vojnog roka, nege deteta do godinu dana `ivota, odr`avawa trudno}e i u drugim
slu~ajevima predvi|enim op{tim aktom.
Student kome miruju prava i obaveze, ima pravo da pola`e ispite iz nastavnih predmeta
iz kojih je ispunio predispitne obaveze utvr|ene nastavnim programom.
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Student koji je bio spre~en da pola`e ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stru~nog
usavr{avawa u trajawu od najmawe tri meseca, mo`e polagati ispit u prvom narednom
ispitnom roku u skladu sa op{tim aktom Fakulteta.
12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST STUDENATA
^lan 157.
Student odgovara za povredu obaveze, koja je u vreme izvr{ewa bila predvi|ena
Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Kragujevcu.
Za te`u povredu obaveze studentu se mo`e izre}i i mera iskqu~ewa sa studija na
Fakultetu.
Disciplinski postupak se ne mo`e pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznawa za
povredu obaveze i u~inioca, a najkasnije {est meseci od dana kada je povreda u~iwena.
Na~in pokretawa disciplinskog postupka, imenovawe komisija prvog i drugog stepena
disciplinskog postupka i wene nadle`nosti, kao i kompletan disciplinski postupak
ure|uje se Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata na Univerzitetu u
Kragujevcu.
13. PRESTANAK STATUSA STUDENTA
^lan 158.
Status studenta prestaje u slu~aju:
1. ispisivawa sa studija;
2. zavr{etka studija;
3. neupisivawa {kolske godine;
4. kad ne zavr{i studije do isteka roka koji se odre|uje u dvostrukom broju {kolskih
godina potrebnih za realizaciju studijskog programa;
5. izricawa disciplinske mere iskqu~ewa sa studija.
Studentu se na li~ni zahtev mo`e produ`iti rok za zavr{etak studija u skladu sa op{tim
aktom.
U rok iz stava 1.ta~ka 4. ovog ~lana ne ra~una se vreme mirovawa prava i obaveza,
odobreno studentu u skladu sa zakonom i statutom.
Prestanak statusa studenta zbog neblagovremenog zavr{etka studija konstatuje dekan
re{ewem sa dejstvom od prvog narednog dana po isteku roka za zavr{etak studija.
^lan 159.
Student koji u prve dve godine osnovnih studija postigne prose~nu ocenu najmawe 8,5
(osam i po) ima pravo da zavr{i studije u kra}em roku od predvi|enog ovim Statutom.
Nau~no-nastavno ve}e je du`no da studentu iz stava 1. ovog ~lana odredi mentora iz reda
nastavnika i odlukom utvrdi nastavne predmete koje student mo`e da pola`e u
apsolventskim ispitnim rokovima.
14. PRELAZ SA DRUGIH FAKULTETA
^lan 160.
Student drugog srodnog fakulteta mo`e u toku osnovnih studija pre}i na Tehni~ki
fakultet, odnosno sa jednog na drugi studijski program Fakulteta.
Student iz stava 1 ovog ~lana zadr`ava ste~eni status u pogledu pla}awa studija. Student
ne mo`e pre}i sa drugog fakulteta u prvoj godini studija.
Zahtev za prelaz sa drugog fakulteta, ili sa jednog na drugi studijski program podnosi
se dekanu Fakulteta.
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15. STRU^NI, AKADEMSKI I NAU^NI NAZIVI
^lan 161.
Lice koje zavr{i osnovne akademske studije sti~e stru~ni naziv sa naznakom prvog
stepena akademskih studija iz odgovaraju}e oblasti.
Lice koje zavr{i osnovne strukovne studije sti~e stru~ni naziv sa naznakom zvawa
prvoga stepena strukovnih studija iz odgovaraju}e oblasti.
Lice koje zavr{i specijalisti~ke akademske studije sti~e stru~ni naziv specijalista sa
naznakom zvawa drugog stepena akademskih studija iz odgovaraju}e oblasti.
Lice koje zavr{i diplomske akademske studije sti~e akademski naziv diplomirani, sa
naznakom zvawa stepena diplomskih akademskih studija iz odgovaraju}e oblasti - master.
Lice koje zavr{i doktorske, odnosno, akademske studije tre}eg stepena, sti~e nau~ni
naziv doktor nauka, odnosno, sa naznakom oblasti.
Skra}enica stru~nog naziva se stavqa iza imena i prezimena, a skra}enica akademskog
naziva ispred imena i prezimena.
16. STRU^NI, AKADEMSKI I NAU^NI NAZIVI NA FAKULTETU
^lan 162.
Student koji polo`i sve ispite utvr|ene studijskim programom osnovnih akademskih
studija i odbrani zavr{ni rad sti~e visoko obrazovawe i stru~ni naziv, saglasno ~l.
183. ovog Statuta.
Fakultet mo`e da izda studentu uverewe na propisanom obrascu o polo`enim ispitima
i zavr{nom ispitu, kao i o izvr{enim drugim obavezama iz studijskog programa.
Diploma i dodatak diplomi, o ste~enom visokom obrazovawu, izdaje se na srpskom
jeziku, }irili~nim pismom i na engleskom jeziku.
Diplomu potpisuju dekan Fakulteta i rektor Univerziteta u Kragujevcu.
Diploma se overava suvim `igom Univerziteta.

XII. OBRAZOVAWE TOKOM ^ITAVOG @IVOTA
1. PROGRAMI STALNOG USAVR[AVAWA
^lan 163.
Fakultet mo`e samostalno ili u saradwi sa drugim visoko{kolskim ustanovama
realizovati programe obrazovawa tokom ~itavog `ivota, van okvira studijskih programa
za koje je dobio dozvolu za rad.
Nastavno-nau~no ve}e Fakulteta donosi programe obrazovawa tokom ~itavog `ivota –
program kontinuirane edukacije i programe inovacije znawa.
Programi obrazovawa tokom ~itavog `ivota se realizuju putem kurseva, seminara,
radionica, stru~nih i nau~nih savetovawa i drugih oblika usavr{avawa na kojima se
polaznici upoznaju sa pojedinim oblastima struke i nauke radi pro{irivawa i
produbqivawa ste~enog znawa i uspe{nog rada u praksi.
Fakultet javnim ogla{avawem informi{e zainteresovana lica o vremenu i na~inu
organizovawa programa obrazovawa tokom ~itavog `ivota.
Uslovi, na~in i postupak realizacije programa iz stava 1. ovog ~lana regulisa}e se
posebnim aktom.
Licu koje savlada program za inovaciju znawa ili program stalnog stru~nog obrazovawa i
usavr{avawa fakultet izdaje odgovaraju}e uverewe.
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XIII. NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD
^lan 164.
Na Fakultetu obavqa se nau~noistra`iva~ki rad u ciqu razvoja nauke i stvarala{tva,
unapre|ivawa delatnosti visokog obrazovawa, odnosno unapre|ivawa kvaliteta nastave,
usavr{avawa nau~nog podmlatka, uvo|ewa studenata u nau~noistra`iva~ki rad, kao i
stvarawa materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.
^lan 165.
Nau~noistra`iva~ki rad na Fakultetu organizuje se i obavqa kroz osnovna, primewena i
razvojna instra`ivawa, u skladu sa zakonom.
Nau~noistra`iva~ki rad je osnovno pravo i obaveza nastavnika, istra`iva~a i saradnika
utvr|eno Zakonom kojim se ure|uje nau~no-istra`iva~ka delatnost i sa aktima
Univerziteta i Fakulteta.
^lan 166.
Nau~noistra`iva~ki rad nastavnika, istra`iva~a i saradnika ostvaruje se:
 preuzimawem ugovornih obaveza i anga`manom na nau~noistra`iva~kim
projektima, ekspertizama i sli~no;
 individualnim istra`ivawem i stvarala{tvom.
Op{tim aktom }e se detaqnije regulisati uslovi i na~in ugovarawa nau~noistra`iva~kih
projekata, ekspertiza i druga pitawa od zna~aja za obavqawe nau~noistra`iva~kog rada.
1. ZVAWA ISTRA@IVA^A
^lan 167.
Zvawa istra`iva~a na fakultetu su: istra`iva~-pripravnik, istra`iva~-saradnik,
nau~ni saradnik, vi{i nau~ni saradnik i nau~ni savetnik.
Uslovi i postupak za sticawe istra`iva~kih i nau~nih zvawa ure|uju se posebnim
zakonom.

XIV. UNUTRA[WA ORGANIZACIJA FAKULTETA
^lan 168.
Organizacija Fakulteta ure|uje se u zavisnosti od wegovih poslova i radnih zadataka u
nastavno-nau~noj, nau~noistra`iva~koj i stru~noj delatnosti, kao i obavqawem
zajedni~kih poslova od interesa za delatnost Fakulteta (stru~no-administrativni, op{ti
i tehni~ki poslovi) i od drugih procesa rada.
Obrazovna i nau~noistra`iva~ka delatnost Fakulteta organizuju se kao me|usobno
povezane delatnosti gde se u okviru jedinstvenog procesa rada nastavnici i saradnici
Fakulteta istovremeno bave obrazovnim i nau~no istra`iva~kim radom.
Organizacija Fakulteta povremeno se uskla|uje radi prilago|avawa novim zahtevima i
novim saznawima u oblasti organizacije obrazovnog i nau~noistra`iva~kog rada i
saradwe sa privredom.
^lan 169.
Radi racionalnog, ekonomi~nog i uspe{nog obavqawa celokupne delatnosti na Fakultetu
poslovi i radni zadaci se grupi{u u organizacione jedinice, i to:
1. nastavna jedinica,
2. nau~noistra`iva~ka jedinica i
3. jedinica za stru~no-administrativne i op{te poslove-Sekretarijat.
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^lan 170.
Nastavna jedinica:
1. obavqa organizaciju i izvo|ewe nastave na osnovnim, specijalisti~kim,
diplomskim i doktorskim studijama, kao i stalno stru~no obrazovawe i
usavr{avawe,
2. obezbe|uje uslove i pru`a pomo} u izradi zavr{nih radova i doktorskih
disertacija,
3. obezbe|uje uslove za podizawe nastavnog i nau~nog podmlatka na Fakultetu,
4. prati, unapre|uje i razvija kvalitet studijskih programa, nastave i uslova rada,
5. obavqa nau~noistra`iva~ki rad.
Poslove iz stava 1. ovog ~lana Nastavna jedinica ostvaruje preko katedri.
Rad Nastavne jedinice neposredno organizuje i koordinira prodekan za nastavu.
^lan 171.
U Nau~noistra`iva~ku jedinicu, organizaciono su ukqu~eni:
1. Inovacioni centar,
2. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovawu,
3. Laboratorije,
4. Katedre,
6. [tamparija i
7. Biblioteka.
Rad nau~noistra`iva~ke jedinice je regulisan Pravilnikom o nau~noistra`iva~koj
delatnosti Fakulteta.
Rad nau~noistra`iva~ke jedinice neposredno organizuje i koordinira prodekan za nauku
i me|unarodnu saradwu.
^lan 172.
Jedinica za stru~no-administrativne i op{te poslove-Sekretarijat, obavqa poslove od
zajedni~kog interesa za Fakultet (studentska pitawa, op{ti, pravni, kadrovski,
materijalno-finansijski poslovi, poslovi odr`avawa i obezbe|ewa, i dr.).
Sekretarijat ~ine slede}e stru~ne slu`be:
1. Slu`ba za organizaciju nastave i studentska pitawa; (Studentska slu`ba)
2. Slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove; (Op{ta slu`ba)
3. Slu`ba za materijalno-finansijske poslove; (Ra~unovodstvo)
4. Slu`ba za tehni~ke poslove i odr`avawe.
Poslove u Sekretarijatu obavqa nenastavno osobqe.
^lan 173.
Sekretar Fakulteta rukovodi i koordinira radom Sekretarijata kao organizacionom
jedinicom Fakulteta.
^lan 174.
Bli`e odredbe o sastavu, delatnosti, na~inu rada i funkcionisawu organizacione
celine za zajedni~ke poslove utvr|uje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mesta.
^lan 175.
Na Fakultetu se organizuju katedre za pojedine grupe srodnih nastavnih predmeta
osnovnih, specijalisti~kih, diplomskih i doktorskih studija, u skladu sa op{tim aktom
Fakulteta o u`im nau~nim oblastima.
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^lan 176.
Radom katedre rukovodi {ef katedre.
[efa katedre predla`e Katedra iz reda nastavnika, a imenuje ga Nastavno-nau~no ve}e,
na period od tri godine.
[ef katedre mo`e biti razre{en pre isteka perioda na koji je imenovan, u skladu sa
zakonom i ovim statutom.
Administrativne poslove na katedri vr{i sekretar katedre.
Sekretara katedre imenuje {ef katedre na period od tri godine.

XV. OBAVE[TAVAWE ZAPOSLENIH I STUDENATA
^lan 177.
Studenti i zaposleni na Fakultetu imaju pravo na ta~ne, potpune, pravovremene i jasne
informacije o radu Fakulteta, radu stru~nih i upravnih organa Fakulteta, kao i o svim
drugim pitawima neophodnim za wihov rad, obrazovawe, ostvarivawe prava izvr{avawe
obaveza i zadataka.
Studenti imaju pravo da se slobodno informi{u o ostvarivawu, organizaciji i na~inu
izvo|ewa nastave i pravilima studirawa na Fakultetu.
^lan 178.
Dekan i predsednik Saveta fakulteta su du`ni da obezbede redovno, blagovremeno,
istinito i po sadr`ini i po obliku pristupa~no obave{tavawe zaposlene o celokupnom
poslovawu Fakulteta a naro~ito o razvojnim programima i planovima Fakulteta.
^lan 179.
Obave{tavawe studenata, zaposlenih i javnosti vr{i se:
 objavqivawem informacija na sajtu Fakulteta;
 objavqivawem informacija na oglasnim tablama;
 organizovawem konferencija za novinare;
 izdavawem posebnih izdawa (biltena, informatora i dr.);
 izdavawem posebnih saop{tewa;
 blagovremenim objavqivawem nacrta i predloga op{tih akata kao i predloga mera
od ve}eg zna~aja za rad Fakulteta kako bi se obezbedilo stavqawe primedbi i
predloga pre usvajawa;
 na drugi pristupa~an na~in.
^lan 180.
Za obave{tavawe zaposlenih odgovoran je dekan i predsednik Saveta fakulteta.

XVI. POSLOVNA TAJNA
^lan 181.
Poslovnu tajnu predstavqaju dokumenta i podaci:
 koje Savet Fakulteta ili dekan posebnom odlukom proglase poslovnom
tajnom;
 koji se odnose na mere i na~in postupawa u vanrednim okolnostima;
 koje nadle`ni dr`avni organ proglasi poverqivim.
Saop{tavawe podataka i davawe isprava koje su progla{ene poslovnom tajnom
neovla{}enom licu, bilo bi protivno poslovawu Fakulteta i {tetilo bi wegovim
interesima i poslovnom i nau~nom ugledu.
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Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili
isprave i podaci o kr{ewu Zakona, dobrih poslovnih obi~aja i na~ela poslovnog morala.
^lan 182.
Na~in ~uvawa poslovne tajne i odgovornost zaposlenih za ~uvawe poslovne tajne ure|uje
se odlukom iz prethodnog ~lana ili dokumentom o progla{ewu poslovne tajne.
Isprave i podatke koji su poslovna tajna Fakulteta obavezna su da ~uvaju i lica izvan
Fakulteta ako su znala ili su s obzirom na prirodu tih isprava i podataka morala znati
da su poslovna tajna.
Du`nost ~uvawa poslovne tajne traje i posle prestanka mandata ~lana organa Fakulteta i
prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XVII. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE
1. EVIDENCIJA
^lan 183.
Fakultet vodi mati~nu kwigu studenata, evidencije o izdatim diplomama i dodacima
diploma i zapisnik o polagawu ispita, na srpskom jeziku, }irili~nim pismom.
Mati~na kwiga studenata se trajno ~uva.
Podaci iz evidencije koriste se na na~in kojim se obezbe|uje za{tita identiteta
studenata, u skladu sa zakonom.
2. JAVNE ISPRAVE
^lan 184.
Na osnovu podataka iz evidencije Fakultet izdaje javne isprave: studentska kwi`ica
(indeks), diploma o ste~enom visokom obrazovawu i dodatak diplomi.
Fakultet izdaje javne isprave na srpskom jeziku, }irili~nim pismom.
Na zahtev studenta Univerzitet izdaje javnu ispravu o savladanom delu studijskog
programa, koja sadr`i podatke o nivou, prirodi i sadr`aju studija, kao i postignute
rezultate.
^lan 185.
Diploma i dodatak diplomi izdaju se i na engleskom jeziku.
Dodatak diplomi obavezno se izdaje uz diplomu.
Diplomu i dodatak diplomi potpisuju rektor i dekan Fakulteta
Sadr`aj javne isprave propisuje ministar.
^lan 186.
U toku studija ili po diplomirawu, do izdavawa diplome, studentu se na wegov zahtev
mo`e izdati uverewe o upisanoj godini studija, statusu studenta, diplomirawu ili
drugim pravima koja proizilaze iz statusa studenta, a o kojima se vodi propisana
evidencija.
3. IZDAVAWE NOVE JAVNE ISPRAVE
^lan 187.
Fakultet novu javnu ispravu izdaje posle progla{ewa originala javne isprave neva`e}im
u "Slu`benom glasniku Republike Srbije", na osnovu podataka iz evidencije koju vodi.
Na javnu ispravu iz stava 1. ovog ~lana stavqa se naznaka da se radi o novoj javnoj ispravi
koja je izdata posle progla{ewa originala javne isprave neva`e}im.
Javna isprava iz stava 1. ovog ~lana ima zna~aj originalne javne isprave.
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4. OGLA[AVAWE NI[TAVIM
^lan 188.
Fakultet ogla{ava ni{tavom diplomu odnosno dodatak diplomi o ste~enom visokom
obrazovawu:
- ako je potpisana od neovla{}enog lica;
- ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na na~in i po postupku
utvr|enim zakonom i studijskim programom Fakutleta.
^lan 189.
Fakultet ogla{ava ni{tavom diplomu o ste~nom akademskom nazivu magistra nauka, ako
utvrdi da zavr{ni rad nije rezultat samostalnog nau~nog rada kandidata.
Fakultet ogla{ava ni{tavom diplomu o ste~enom nau~nom nazivu doktora nauka, ako
utvrdi da doktorska disertacija ne predstavqa originalan nau~ni rezultat rada
kandidata u odre|enoj nau~noj oblasti.

XVIII. PRIZNAVAWE STRANIH VISOKO[KOLSKIH ISPRAVA I
VREDNOVAWE STRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA
^lan 190.
Priznavawe stranih visoko{kolskih isprava je postupak kojim se imaocu te isprave
utvr|uje pravo u pogledu nastavka obrazovawa odnosno u pogledu zapo{qavawa.
Postupak priznavawa se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovawu i
Pravilnikom o priznavawa stranih visoko{kolskih isprava i vrednovawe stranih
studijskih programa Univerziteta u Kragujevcu.
Postupak priznavawa se ne sprovdi kada je javna isprava ste~ena na teritoriji SFRJ do
27. aprila 1992. godine.
Priznavawe iz st. 1 ovog ~lana obavqa Univerzitet.

XIX. IZDAVA^KA DELATNOST
^lan 191.
Fakultet mo`e izdavati uxbenike, pomo}ne uxbenike, zbirke zadataka, skripte,
monografije, stru~ne ~asopise i ostale publikacije koje su od zna~aja za obavqawe
osnovne nau~no-obrazovne delatnosti i razvoja i unapre|ewa nauke.
^lan 192.
Izdava~ka delatnost Fakulteta bli`e je definisana Pravilnikom o izdava~koj
delatnosti, gde su utvr|eni zadaci, uslovi rada, organizacija izdava~ke delatnosti i
druga pitawa iz ove oblasti, u skladu sa zakonom.

XX. OP[TI AKTI FAKULTETA
^lan 193.
Statut je osnovni op{ti akt Fakulteta koji donosi Savet fakulteta, na predlog Nastavnonau~nog ve}a.
Statut Fakulteta mora biti u saglasnosti sa Statutom Univerziteta.
Na Statut Fakulteta saglasnost daje Univerzitet u Kragujevcu.
Drugi op{ti akti Fakulteta moraju biti u saglasnosti sa Statutom.
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^lan 194.
Na Fakultetu se donose i slede}i op{ti akti:
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova na Tehni~kom fakultetu;
- Kolektivni ugovor Fakulteta ili Pravilnik o radu;
- Pravilnik o pripremi i odbrani zavr{nog rada i specijalisti~kog rada;
- Pravilnik o utvr|ivawu u`ih nau~nih oblasti i podeli nastavnih predmeta;
- Pravilnik o nau~noistra`iva~koj delatnosti;
- Pravilnik o ra~unovodstvu;
- Pravilnik o za{titi od po`ara;
- Pravilnok o bezbednosti i zdravqu na radu;
- Pravilnik o izdava~koj delatnosti Fakulteta;
- Pravilnik o fizi~ko-tehni~kom obezbe|ewu imovine fakulteta;
- Pravilnik o radu i kori{}ewu kwi`nog fonda biblioteke Fakulteta;
- Pravilnik o dodeli javne nabavke male vrednosti;
- Pravilnik o Studentskom parlamentu Fakulteta;
- Poslovnik o radu saveta Fakulteta;
- Poslovnik o radu Nastavno-nau~nog ve}a;
- Poslovnik o radu Katedri;
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovawu.
Pored op{tih akata iz stava 1 ovog ~lana Fakultet mo`e doneti i druge op{te akte ~ije
dono{ewe je propisano zakonom ili ovim Statutom.
^lan 195.
Inicijativu za dono{ewe, izmenu i dopunu op{tih akata mo`e dati stru~ni organ ili
organ upravqawa, sindikat, dekan Fakulteta ili svaki zaposleni.
^lan 196.
Pojedina~ni akti koje donose organi i ovla{}eni pojedinci na Fakultetu moraju biti u
skladu sa op{tim aktima Fakulteta.
^lan 197.
Svi op{ti akti Fakulteta obavqaju se isticawem na oglasnoj tabli Fakulteta, a stupaju na
snagu osmog dana od dana objavqivawa.

XXI. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
1. ORGANI FAKULTETA
^lan 198.
Mandat dekana i prodekana Fakulteta imenovanih do stupawa na snagu Zakona o visokom
obrazovawu, traje do 1. decembra 2006. godine.
^lan 199.
Konstituisawe Saveta, Nastavno-nau~nog ve}a i Studentsskog parlamenta, kao i izbor
dekana i prodekana Fakulteta, u skladu sa Zakonom, izvr{i}e se u roku od tri meseca od
dana dono{ewa akta reorganizaciji Univerziteta.
Konstituisawem Saveta, Nastavno-nau~nog ve}a i Studentskog parlamenta, kao i izborom
dekana i prodekana Fakulteta iz stava 1. ovog ~lana, prestaje mandat ~lanovima Saveta i
Nastavno-nau~nog ve}a konstituisanih po propisima koji su va`ili do stupawa na snagu
Zakona, kao i mandat dekana i prodekana Fakulteta izabranih po tim propisima.
Dekan Fakulteta imenuje Komisiju za sprovo|ewe izbora za Studentski parlament, koja
utvr|uje postupak izbora i sprovodi izbore, u roku od dva meseca od dana dono{ewa
akta o reorganizaciji Univerziteta.
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2. STUDENTI
^lan 200.
Studenti upisani na osnovne studije do stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu i
ovog Statuta, mogu završiti ove studije po zapo~etom nastavnom planu i programu,
uslovima i pravilima studija, najdu`e za dve godine po isteku redovnog trajawa studija.
Studenti upisani na osnovne studije do stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu,
ukoliko ispune sve uslove, mogu ste}i diplomu prvog stepena visokog obrazovawa,
najdu`e do kraja {kolske 2006/2007. god.
Studenti upisani na magistarske studije do stupawa na snagu Zakona o visokom
obrazovawu i ovog Statuta, imaju pravo da završe studije po zapo~etom nastavnom planu
i programu, uslovima i pravilima studija, najdu`e za pet godina od stupawa na snagu
Zakona o visokom obrazovawu.
Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku
disertaciju do stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu i ovog Statuta, imaju
pravo da završe studije po zapo~etom nastavnom planu i programu, uslovima i
pravilima studija, odnosno da steknu nau~ni stepen doktora nauka, najdu`e za pet godina
od stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu.
Studenti iz stava 1. ovog ~lana imaju pravo da nastave zapo~ete studije po studijskom
programu koji je donet u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovawu, na na~in i
po postupku utvr|enim ovim Statutom i drugim opštim aktima visokoškolske ustanove.
^lan 201.
U postupku uvo|ewa i primene ESPB bodova Fakultet je du`an da prati rezultate
postignute na ispitu, kao i druge odgovaraju}e pokazateqe optere}ewa studenata i da
pribavi mišqewe studenata o efektivnom optere}ewu u savla|ivawu programskih
sadr`aja.
Na osnovu pokazateqa iz stava 1. ovog ~lana, Fakultet prilago|ava vrednost bodova
dodeqenih pojedinim predmetima.
^lan 202.
Licu koje je steklo ili stekne pravo na javnu ispravu prema propisima koji su va`ili do
dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu i ovog Statuta, Fakultet izdaje javnu
ispravu na obrascu propisanom do stupawa na snagu ovog zakona.
Na javne isprave iz stava 1. ovog ~lana primewuju se odredbe ~lana 101-103. Zakona o
visokom obrazovawu.
3. STICAWE DOKTORATA
^lan 203.
Lica koja su prema propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu Zakona o visokom
obrazovawu stekla akademski naziv magistra nauka mogu ste}i akademski naziv doktora
nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su va`ili do stupawa na
snagu ovog zakona, najkasnije u roku od sedam godina od dana stupawa na snagu Zakona o
visokom obrazovawu.
4. STATUS NASTAVNIKA I SARADNIKA
^lan 204.
Nastavnici i saradnici izabrani po propisima koji su va`ili do stupawa na snagu
Zakona o visokom obrazovawu i ovog Statuta, obavqa}e poslove nastavnika, odnosno
saradnika, do isteka vremena na koje su birani.
Lica izabrana u zvawe asistenta pripravnika, odnosno asistenta, po propisima koji su
va`ili do stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu, imaju pravo da budu ponovo
izabrana u isto zvawe na period u trajawu od tri godine.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1982/6
10. септембар 2008. год.
ЧАЧАК
На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању («Сл.
гласник РС», бр. 76/2005) и члана 52. став 1. тачка 1. Статута Техничког факултета,
на предлог Наставно-научног већа Факултета, бр. XXVII-1983/3 од 10. септембра
2008. год., Савет Техничког факултета на седници одржаној 10. септембра 2008.
год. донео је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Техничког факултета у Чачку
број 1825/3 од 10. 10. 2006. године
Члан 1.
У Статуту Техничког факултета у Чачку, бр. 1825/3 од 10. 10. 2006. год. и
бр. 512/4 од 14. 03. 2008. год., у чл. 14. ст. 1., тач. 1, речи: «и основне струковне»
бришу се.
У истом члану тачка 3. мења се и гласи:
«Изводи интегрисане академске студије».
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 14. ГЛАСИ:
Члан 14.
У оквиру своје делатности Факултет обавља следеће послове:
1. изводи основне академске студије;
2. изводи дипломске академске студије-мастер;
3. изводи интегрисане академске студије;
4. изводи докторске академске студије;
5. спроводи законску процедуру у циљу стицања доктората техничких
наука;
6. припрема и реализује семинаре стручног образовања и усаврашавања и
организује стручне и научне скупове;
7. организује основна, развојна и примењена научна истраживања;
8. организује научне и стручне симпозијуме, скупове и семинаре;
9. обавља услуге за примену прописа и мера у области заштите на раду;
10. издаје атесте, стручне налазе, сертификате за оруђа за рад и унапређење
машинских конструкција и материјала;
11. публикује достигнућа из научних подручја програмске оријентације;
12. врши израду прединвестиционе, инвестиционе студије и развојне
програме;
13. организује и спроводи стручно усавршавање радника;
14. стара се о подизању научног и наставног подмлатка и оспособљавању
студената за бављење научним радом;
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15. обавља техничку контролу, испитивања, атестирање и издавање
сертификата квалитета за машине, склопове и елементе, индустријска
постројења, инсталације, склоништа и друге заштитне објекте;
16. пројектовање технологија и процеса, обрадних система, алата и прибора;
17. реинжењеринг у производним системима у области одржавања
ефективности система и управљања квалитетом;
18. пројектује и израђује технолошку документацију за ревитализацију
производне опреме и система квалитета;
19. врши израду елабората за оснивање малих и средњих предузећа (МСП);
20. врши израду научне документације, стандардизација, метрологија,
патентна документација;
21. пружање услуга судског вештачења из области електротехнике,
машинства и др.;
22. врши израду техничке документације (пројектовање), осим грађевинске;
23. појединачно или малосеријски производи машинске, електро-машинске
и друге конструкционе елементе, склопове, машине, уређаје и опрему;
24. издаје књиге, часописе и друге публикације;
25. пружање савета у вези са рачунарском опремом и израда рачунарских
програма;
26. врши израду софтвера за производне и информационе технологије за
развој МСП;
27. трансфер технологија и знања и обука за увођење ИТ технологија;
28. физибилити студије за разне врсте пројеката;
29. реструктурирање и стратешко партнерство у земљи и иностранству;
30. организује савремене облике међународне сарадње МСП и локалне
самоуправе по принципу еуропартнеријата, преноса и искустава добре
праксе из земаља ЕY;
31. ради консалтинг послове из области индустријског, општег,
финансијског и кризног менаЏмента;
32. организује израду аналитичких и студијских основа за кластерско
организовање локалне привреде, индустријско-технолошких паркова,
предузетничких инкубатора и савремених облика финансирања локалне
привреде;
33. континуирано врши истраживање и анализу развоја регионалне
привреде и локалне самоуправе и унапређује садржаје консалтинга,
пројектовања и образовања у складу са тим потребама;
34. као активан учесник у конципирању и имплементацији локалног развоја,
перманентно учествује у реализацији планираних активности и са
партнерима из земље и иностранства развија најсавременије приступе
стратегији локалног развоја;
35. развија и уводи међународне серије стандарда из менаЏмента
квалитетом, производа, управљачких система, интелектуалне својине,
географског порекла и знака "СЕ", за које потребе оснива властите
лабораторије или у сарадњи са државним и међународним партнерима;
36. обавља и друге послове који су од значаја за квалитетно обављање
основне делатности Факултета, у складу са Законом и Статутом.
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Члан 2.
Члан 22. мења се и гласи:
«На Факултету се изводе академске студије на основу одобрених односно
акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.
Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену
научних и стручних достигнућа.
Академске студије се организују и изводе као:
1. основне академске студије које трају 4 године и чијим се завршетком
стиче 240 ЕСПБ бодова,
2. основне академске студије које трају 3 године и чијим се завршетком
стиче 180 ЕСПБ бодова,
3. дипломске академске студије – master које трају 1 годину и чијим се
завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова,
4. интегрисане основне и дипломске академске студије које трају 5
година и чијим се завршетком стиче 300 ЕСПБ бодова,
5. докторске академске студије које трају 3 године и чијим се
завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.»
Члан 3.
Члан 23. брише се.
Члан 4.
Члан 28. мења се и гласи:
«Факултет остварује студије у оквиру образовно-научних поља Техничкотехнолошке
науке
и
Интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије, на следећим студијским
програмима:
I Студије првог степена – основне академске студије
1. Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство, који
има 240 бодова и траје 4 школске године, односно 8 семестара
2. Студијски програм Мехатроника, који има 240 бодова и траје 4 школске
године, односно 8 семестара
3. Студијски програм Информационе технологије, који има 180 бодова и
траје 3 школске године, односно 6 семестара
4. Студијски програм Инжењерски менаџмент, који има 180 бодова и траје
3 школске године, односно 6 семестара
5. Студијски програм Предузетнички менаџмент, који има 180 бодова и
траје 3 школске године, односно 6 семестара.
II Студије другог степена – дипломске академске студије – master
1. Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство, који
има 60 бодова и траје 1 школску годину, односно 2 семестра
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2. Студијски програм Мехатроника, који има 60 бодова и траје 1 школску
годину, односно 2 семестра
3. Студијски програм Техника и информатика, који има 60 бодова и траје
1 школску годину, односно 2 семестра, уз претходно остварен обим студија од 240
ЕСПБ бодова
III Студије другог степена – интегрисане академске студије
1. Студијски програм Техника и информатика, који има 300 бодова и
траје 5 школских година, односно 10 семестара.
IV Студије трећег степена – докторске академске студије
1. Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство, који
траје 3 школске године, односно 6 семестара и има 180 бодова, уз претходно
остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и
дипломским академским студијама.
Члан 5.
Члан 29. брише се.
Члан 6.
Члан 30. брише се.
Члан 7.
У називу поглавља V.10. речи: «специјалистички рад» бришу се.
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ НАЗИВА ПОГЛАВЉА V.10. ГЛАСИ:
10. ЗАВРШНИ РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Члан 8.
У члану 33., став 1. речи: « и специјалистичке» бришу се.
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 33. ГЛАСИ:
Члан 33.
Основне студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и
довршавањем осталих студијских обавеза и израдом завршног рада и полагањем
завршног испита.
Дипломске академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених
испита и довршавањем осталих студијских обавеза, израдом завршног рада и
јавним полагањем завршног испита, у складу са студијским програмом.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и
израдом и јавном одбраном докторске дисертације.
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Лица која су стекла академски назив магистра наука према прописима који
су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, могу најкасније
до 10. 12. 2012. године, стећи научни назив доктора наука одбраном докторске
дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона.
Члан 9.
Поглавље «10.2. Специјалистички рад» и чланови 35. и 36. бришу се.
Члан 10.
Члан 37. мења се и гласи:
«Докторске студије завршавају се израдом и одбраном докторске
дисертације.
Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата у
одговарајућој научној области.»
Члан 11.
У члану 38., у ставу 2. после речи «садржи» додају се речи: «биографија
кандидата, радни наслов теме.»
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 38. ГЛАСИ:
Члан 38.
Кандидат подноси пријаву теме докторске дисертације, заједно са доказима о
испуњености услова за пријаву, утврђених студијским програмом.
Предлог теме докторске дисертације мора да садржи: биографију кандидата,
радни наслов теме, предмет и циљ рада, основне хипотезе од којих се полази и
методе које ће се у истраживању применити.
О испуњености услова из претходног става овог члана одлучује Сенат
Универзитета, на предлог Наставно-научног већа Факултета.
Члан 12.
Члан 39. мења се и гласи:
«Наставно-научно веће, по пријему пријаве теме кандидата, одређује
комисију за оцену подобности теме за израду докторске дисертације.
Комисија из става 1. се састоји од најмање три наставника универзитета или
истраживача из одговарајућих ужих области, од којих најмање један није у радном
односу на Универзитету.
Комисија подноси извештај који садржи оцену подобности (научне
заснованости) теме стручном органу Факултета, односно Универзитета у року од
30 дана од дана доношења одлуке о формирању Комисије.
Када Веће Факултета прихвати извештај Комиисије, одобрава рад на изради
докторске дисертације и одређује кандидату ментора из реда наставника
универзитета, водећи рачуна о предлогу кандидата.»
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Члан 13.
Члан 40. брише се.
Члан 14.
Члан 41. брише се.
Члан 15.
Испред члана 73. додаје се поднаслов: «2.2. ДЕКАНСКИ КОЛЕГИЈУМ.».
Члан 73. мења се и гласи:
«Декански колегијум чине Декан и продекани Факултета, а у његовом раду
учествује и секретар Факултета.
Студент продекан учествује у раду деканског колегијума када се разматрају
студентска питања, укључујући и питања режима студија и студијских програма, а
на позив Декана може учествовати и у другим случајевима.
Декански колегијум разматра питања из делокруга Факултета и заузима
ставове о њима.
Ради разматрања питања значајних за рад Факултета Декан може сазвати и
проширени декански колегијум, који поред чланова деканског колегијума чине и
шефови Катедри.»
Члан 16.
После члана 80. додаје се члан 80а. који гласи:
Члан 80a.
«У саставу наставне јединице су следеће катедре:
1) Катедра за математику,
2) Катедра за физику и материјале,
3) Катедра за информационе технологије,
4) Катедра за рачунарску технику, телекомуникације и аутоматику,
5) Катедра за општу електротехнику и електронику,
6) Катедра за електроенергетику,
7) Катедра за индустријски менаџмент,
8) Катедра за производно машинство,
9) Катедра за механику и машинске конструкције,
10) Катедра за опште машинство,
11) Катедра за педагошко-техничке науке.»
Члан 17.
После члана 94. додаје се нови члан 94а. који гласи:
«Члан 94а.
Стицање и расподела прихода Факултета обавља се у складу са
Правилником који доноси Савет Факултета.»
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Члан 18.
У члану 98., став 5., речи: «као и актом о систематизацији» замењују се
речима: «Правилником Факултета о избору у звања наставника и сарадника».
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 98. ГЛАСИ:
Члан 98.
У звање наставника може бити изабрано лице које има одговарајући стручни,
академски, односно научни назив и способност за наставни рад.
За доцента може бити изабрано лице које има:
1. научни назив доктора наука из уже научне области за коју се бира;
2. научне односно стручне радове у одговарајућој области објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама;
3. способност за наставни рад.
За ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 1.
овог члана има:
1. више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области,
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама;
2. оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод и сл.) односно руковођење или учешће у научним пројектима;
3. објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и
4. више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима.
За редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из става 3. овог
члана има:
1. већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој научној
области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама;
2. већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима;
3. објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.) односно руковођење или
учешће у научним пројектима;
4. остварене резултате у развоју наставно-научног подмлатка на Факултету;
5. учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским
академским студијама.
Ближи услови за избор у звање наставника утврдиће се општим актом
Универзитета, а у складу са препорукама Националног савета за високо
образовање, којим ће се ближе регулисати услови за избор у звања наставника и
начин утврђивања испуњености педагошких услова, Правилником Факултета о
избору у звања наставника и сарадника.
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Члан 19.
У члану 113. после става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
«Са лицем из става 1. овог члана Факултет закључује уговор о ангажовању
за извођење наставе.
Лице из става 1. овог члана, на предлог Већа може бити: члан комисије за
оцену и одбрану докторске дисертације односно завршног рада на студијама другог
степена и члан Комисије за избор у звање наставника и сарадника.»
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 113. ГЛАСИ:
Члан 113.
Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом
којим је регулисана научноистраживачка делатност, може да изводи наставу на
докторским студијама, у складу са законом и општим актом Универзитета.
Са лицем из става 1. овог члана Факултет закључује уговор о
ангажовању за извођење наставе.
Лице из става 1. овог члана, на предлог Већа може бити: члан комисије
за оцену и одбрану докторске дисертације односно завршног рада на студијама
другог степена и члан Комисије за избор у звање наставника и сарадника.
Члан 20.
У поглављу Х. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ,
додају се нови чланови 121а. и 121б. који гласе:
«Члан 121а.
Наставници имају право и обавезу да:
1) својим радом и понашањем чувају углед Факултета;
2) у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју
часова, утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе;
3) воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и
постигнутом успеху студента, на начин предвиђен општим актом Факултета;
4) организују и изводе научноистраживачки рад;
5) препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставне предмете из
којих изводе наставу;
6) редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним
испитним роковима;
7) држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног
програма;
8)

предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;

9)

буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
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10) развијају колегијалне односе са другим члановима академске
заједнице;
11) обавезно учествују у раду стручних органа Факултета;
12) омогуће проверу успешности свога рада у настави, у складу с општим
актима које доноси Универзитет и Факултет;
13) обављају и друге послове утврђене Законом, Уредбом, Статутом и
другим општим актима Универзитета, овим Статутом и другим општим актима
Факултета.
Члан 121б.
Сарадници имају право и обавезу да:
1) својим радом и понашањем чувају углед Факултета;
2) припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
3) помажу наставнику у припреми научно-наставног процеса;
4) учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и
планом извођења наставе;
5) обављају консултације са студентима;
6) раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за
самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена,
односно доктората;
7) развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;
8) обавезно учествују у раду стручних органа Факултета;
9) омогуће проверу успешности свога рада у настави, у складу с општим
актима које доноси Универзитет и Факултет;
10) обављају и друге послове у складу са Законом, Уредбом, Статутом
и другим општим актима Универзитета, овим Статутом и другим општим актима
Факултета.»
Члан 21.
Члан 142. мења се и гласи:
«Кандидат за упис на основне академске студије полаже пријемни испит из
једног предмета по избору, у зависности од тога на који студијски програм
конкурише, и то:
а) студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство –
Математика, Физика или Основи електротехнике
б) студијски програм Мехатроника – Математика или Физика
в) студијски програм Информационе технологије – Математика или
Информатика
г) студијски програм Инжењерски менаџмент – Математика,
Информатика или Организација
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д) студијски програм Предузетнички менаџмент – Математика,
Информатика или Организација.»
Члан 22.
У члану 148., став 8. мења се и гласи:
«Наставник је дужан да записник о полагању испита достави Студентској
служби Факултета најкасније у року од 7 дана од дана одржаног усменог дела
испита.»
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 148. ГЛАСИ:
Члан 148.
Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати
током наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити
највише 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним
обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а
највише 70 поена.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
При утврђивању оцене о испиту узимају се у обзир и резултати студената у
испуњавању предиспитних обавеза, тј. резултати које је постигао на вежбама,
колоквијумима, семинарима и другим облицима наставе.
Оцену даје наставник, односно испитна комисија.
Оцена утврђена на испиту уноси се у: индекс, испитну пријаву, записник и матичну
књигу студената, осим оцене 5 (пет), која се не уписује у индекс и матичну књигу.
Наставник је дужан да записник о полагању испита достави Студентској
служби Факултета најкасније у року од 7 дана од дана одржаног усменог дела
испита.
Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и
оцењивање на испиту.
Члан 23.
Члан 152. мења се и гласи:
«Када се испит полаже писмено и усмено, писмени део испита може трајати
највише три школска часа ефективно.»
Члан 24.
У члану 161., ставови 2. и 3. бришу се.
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ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 161. ГЛАСИ:
Члан 161.
Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком
првог степена академских студија из одговарајуће области.
Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив
дипломирани, са назнаком звања степена дипломских академских студија из
одговарајуће области - мастер.
Лице које заврши докторске, односно, академске студије трећег степена, стиче
научни назив доктор наука, односно, са назнаком области.
Скраћеница стручног назива се ставља иза имена и презимена, а скраћеница
академског назива испред имена и презимена.
Члан 25.
Члан 162. мења се и гласи:
«Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски или
научни назив, као и друга права у складу са законом, и то:
1. Студијски програми основних академских студија
а) Електротехничко и рачунарско инжењерство – инжењер
електротехнике и рачунарства
б) Мехатроника – инжењер мехатронике
в) Информационе технологије – инжењер информационих
технологија
г) Инжењерски менаџмент – инжењер менаџмента
д) Предузетнички менаџмент – инжењер менаџмента, с тим што ће
се у додатку дипломи прецизније одредити изучавани садржаји из
области предузетништва.
2. Студијски програми дипломских академских студија – master
а) Електротехничко и рачунарско инжењерство – дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства - master
б) Мехатроника – дипломирани инжењер мехатронике – master
в) Техника и информатика - дипломирани професор технике и
информатике – master
3. Студијски програм интегрисаних академских студија – master
а) Техника и информатика - дипломирани
професор технике и
информатике – master
4. Студијски програм докторских академских студија
а) Електротехничко и рачунарско инжењерство – доктор наука електротехника и рачунарство.»
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Члан 26.
После члана 162. додаје се нови члан 162а. који гласи:
«Члан 162а
Факултет може да изда студенту уверење на прописаном обрасцу о
положеним испитима и завршном испиту, као и о извршеним другим обавезама из
студијског програма.
Диплома и додатак дипломи, о стеченом високом образовању издаје се на
српском језику, ћириличним писмом и на енглеском језику.
Диплому потписују декан Факултета и ректор Универзитета у Крагујевцу.
Диплома се оверава сувим жигом Универзитета.»
Члан 27.
У члану 171, став1., после тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи:
«8. Рачунски центар.»
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 171. ГЛАСИ:
Члан 171.
У Научноистраживачку јединицу, организационо су укључени:
1. Иновациони центар,
2. Центар за професионални развој запослених у образовању,
3. Лабораторије,
4. Катедре,
6. Штампарија и
7. Библиотека
8. Рачунски центар
Рад
научноистраживачке
јединице
је
научноистраживачкој делатности Факултета.

регулисан

Правилником

о

Рад научноистраживачке јединице непосредно организује и координира продекан
за науку и међународну сарадњу.
Члан 28.
Члан 172. мења се и гласи:
«Секретаријат Факултета је организациона јединица Факултета коју чине
запослени који немају звање наставника и сарадника /ненаставно особље/, а
обављају правне, материјално-финансијске, административно-стручне, кадровске,
опште, техничке и помоћно-техничке послове, у циљу обезбеђења несметаног
обављања делатности Факултета и стварања услова за несметан рад запослених и
студената Факултета.
У оквиру Секретаријата Факултета послове обављају:
1. Секретар Факултета,
2. Служба за опште и правне послове,
3. Студентска служба,
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4. Служба за материјално-финансијске послове и
5. Техничка служба.»
Члан 29.
У члану 191. додаје се став 2. који гласи:
«Начин избора, обезбеђивање и издавање уџбеника и других наставних
публикација на Факултету утврђено је Правилником о уџбеницима и другим
наставним публикацијама.»
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ЧЛАНА 191. ГЛАСИ:
Члан 191.
Факултет може издавати уџбенике, помоћне уџбенике, збирке задатака, скрипте,
монографије, стручне часописе и остале публикације које су од значаја за
обављање основне научно-образовне делатности и развоја и унапређења науке.
Начин избора, обезбеђивање и издавање уџбеника и других наставних
публикација на Факултету утврђено је Правилником о уџбеницима и другим
наставним публикацијама.
Члан 30.
Члан 194. мења се и гласи:
«Осим Статута, Факултет има следеће опште акте:
1. Правилник о систематизацији послова и радних места
2. Правилник о раду
3. Правилник о упису студената на студијске програме
4. Правилник о ужим научним областима
5. Правилник о правилима студија
6. Правилник о заштити од пожара
7. Правилник о безбедности и здрављу на раду
8. Правилник о раду библиотеке
9. Правилник о издавачкој делатности
10. Правилник о уџбеницима и другим наставним публикацијама
11. Правилник о самовредновању
12. Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и
сарадника
13. Правилник о полагању завршног испита на основним и дипломским
академским – мастер студијама
14. Правилник о обављању стручне праксе студената
15. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
16. Правилник о стицању и расподели прихода
17. Правилник о научноистраживачкој и стручној делатности
18. Правилник о усклађивању стручних, академских, одн. научних назива
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