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 На основу члана 53 став 1. тачка 1) Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“ бр. 76/05, 100/07,  97/08 и 44/10), Савет Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу на седници одржаној дана 18. 03. 2011. године донео је 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ 
 
 

Члан 1. 
 

 У Статуту Природно-математичког факултета у Крагујевцу донетом на 
седницама Савета факултета одржаним дана 21. 09. 2006. године, 31. 01. 2008. године, 
27. 03. 2008. године и 13. 04. 2009. године (у даљем тексту: Статут) мења се члан 5 
Статута тако да гласи: 
 
 "Основна делатност Факултета је: 
 Остваривање студијских програма на основним академским студијама за 
стицање првог степена високог образовања и следећег стручног назива: 
 

а) У Институту за математику и информатику 
 

 1. дипломирани математичар (240 ЕСПБ) 
 2. дипломирани информатичар (240 ЕСПБ) 
 

б) У Институту за хемију 
 

 3. дипломирани хемичар (240 ЕСПБ) 
 

в) У Институту за физику 
 

 4. дипломирани физичар (240 ЕСПБ) 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 5. дипломирани биолог (240 ЕСПБ) 
 6. дипломирани еколог (240 ЕСПБ)................................... шифра 85.42; 
 
 - остваривање студијских програма на основним струковним студијама за 
стицање првог степена високог образовања и следећих стручних назива: 
 
 



а) У Институту за математику и информатику 
 

1. струковни математичар (180 ЕСПБ), 
2. струковни информатичар (180 ЕСПБ), 

 
б) У Институту за хемију 

 
 3. струковни хемичар (180 ЕСПБ), 
 

в) У Институту за физику 
 

 4. струковни физичар (180 ЕСПБ), 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 5. струковни биолог (180 ЕСПБ), 
 6. струковни еколог (180 ЕСПБ)................................................ шифра 85.42; 
 
 - остваривање студијских програма на мастер академским студијама за 
стицање другог степена високог образовања и следећих академских назива: 
 

а) У Институту за математику и информатику 
 

 1. мастер математичар (60 ЕСПБ односно укупно са  
    основним студијама 300 ЕСПБ), 

 2. мастер информатичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     основним студијама 300 ЕСПБ), 
 

б) У Институту за хемију 
 

 3. мастер хемичар (60 ЕСПБ односно укупно са  
    основним студијама 300 ЕСПБ), 

 
в) У Институту за физику 

 
 4. мастер физичар (60 ЕСПБ односно укупно са  

    основним студијама 300 ЕСПБ), 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 5. мастер биолог (60 ЕСПБ односно укупно са  
    основним студијама 300 ЕСПБ), 

 6. мастер еколог (60 ЕСПБ односно укупно са основним 
     студијама 300 ЕСПБ)................................................................. шифра 85.42; 
 
 
 - остваривање студијских програма на специјалистичким струковним 
студијама за стицање другог степена високог образовања и следећих стручних 
назива: 
 
 



а) У Институту за математику и информатику 
 

 1. специјалиста струковни математичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     основним студијама 240 ЕСПБ), 
 2. специјалиста струковни информатичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     основним студијама 240 ЕСПБ), 
 

б) У Институту за хемију 
 

 3. специјалиста струковни хемичар (60 ЕСПБ односно укупно са  
                основним студијама 240 ЕСПБ), 
 

в) У Институту за физику 
 

 4. специјалиста струковни физичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     основним студијама 240 ЕСПБ), 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 5. специјалиста струковни биолог (60 ЕСПБ односно укупно са  
     основним студијама 240 ЕСПБ), 
 6. специјалиста струковни еколог (60 ЕСПБ односно укупно са основним 
     студијама 240 ЕСПБ)................................................................ шифра 85.42; 
 
 - остваривање студијских програма на специјалистичким академским 
студијама за стицање другог степена високог образовања и следећих стручних 
назива: 
 

а) У Институту за математику и ифнорматику 
 

 1. специјалиста математичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     дипломским академским студијама 360 ЕСПБ), 
 2. специјалиста информатичар (60 ЕСПБ односно укупно са 
     дипломским академским студијама 360 ЕСПБ), 
 

б) У Институту за хемију 
 

3. специјалиста хемичар (60 ЕСПБ односно укупно  
    са   дипломским академским студијама 360 ЕСПБ), 

 
в) У Институту за физику 

 
 4. специјалиста физичар (60 ЕСПБ односно укупно  

    са дипломским академским студијама 360 ЕСПБ), 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 5. специјалиста биолог (60 ЕСПБ односно укупно са дипломским 
     академским студијама 360 ЕСПБ), 
 6. специјалиста еколог (60 ЕСПБ односно укупно са дипломским 
     академским студијама 360 ЕСПБ)......................................... шифра 85.42; 



 
 - остваривање студијских програма на докторским академским студијама за 
стицање трећег степена високог образовања и следећих научних назива: 
 

а) У Институту за математику и информатику 
 

 1. доктор наука-математичке науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер  
     академским студијама 480 ЕСПБ), 
 
 2. доктор наука – рачунарске науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер 
     академским студијама 480 ЕСПБ), 
 3. доктор наука –методика наставе математике (180 ЕСПБ односно укупно  

    са мастер академским студијама 480 ЕСПБ); 
 

б) У Институту за хемију 
 

 4. доктор наука – хемијске науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер 
     академским студијама 480 ЕСПБ), 
 

в) У Институту за физику 
 

 5. доктор наука – физичке науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер 
     академским студијама 480 ЕСПБ); 
 

г) У Институту за биологију и екологију 
 

 6. доктор наука – биолошке науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер 
     академским студијама 480 ЕСПБ), 
 7. доктор наука - еколошке науке (180 ЕСПБ односно укупно са мастер 
     академским студијама 480 ЕСПБ)........................................   шифра 85.42; 
 
 - остало образовање ...................................................................... шифра 85.59 
 - истраживање и експериментални развој у природним и 
   техничко-технолошким наукама............................................. шифра 72.1 
 - издавање књига, часописа и друге издавачке делатности . шифра 58.11 
 - издавање часописа и периодичних издања............................ шифра 58.14 
 - остала издавачка делатност...................................................... шифра 58.19 
 - рачунарско програмирање, консултантске и с тим 
   повезане делатности.................................................................... шифра 62 
 - делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита 
   природних вредности.................................................................. шифра 91.04. 
 
 Факултет поред основне делатности може обављати и споредне делатности 
под условима одређеним законом. 
 Делатности утврђене ставом 1 и 2 овог члана уписују се у регистар надлежног 
суда у Крагујевцу.". 
 

Члан 2. 
 

 У члану 12 Статута речи "дипломске академске студије - мастер" замењују се 
речима "мастер академске студије". 



 
Члан 3. 

 
 У члану 17 Статута Факултета мења се став 1 и тако да гласи: 
 "Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и трају четири школске 
године односно осам семестара". 
 У истом члану мења се став 5 тако да гласи: 
 "Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова и трају  једну школску 
годину односно два семестара с тим да се могу уписати када су претходно завршене 
основне академске студије уз остварен обим основних академских студија од 240 
ЕСПБ бодова". 
 

Члан 4. 
 

 У члану 25 став 1 Статута после речи "биологија" додају се речи "с тим да 
кандидати за упис на струковне студије полажу и тест из опште културе". 
 

Члан 5. 
 

 У члану 31 Статута мења се став 1 тако да гласи: 
 "Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, августовски, септембарски 
и октобарски.". 
 

Члан 6. 
 

 У члану 38 Статута додају се нови ставови 2 и 3 који гласе: 
 "Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде 
завршног рада. 
 Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских 
студија". 
 Досадашњи ставови 2, 3, 4 и 5 постају ставови 4, 5, 6 и 7. 
 

Члан 7. 
 

 У члану 48 Статута у ставу 1 број "48" замењује се бројем "47". 
 У истом члану мења се став 2 тако да гласи: 
 "На основу пријаве из става 1 овог члана, Наставно-научно већа Факултета у 
складу са ставом Већа Катедре одговарајућег Института утврђује предлог комисије 
за оцену подобности теме и кандидата и доставља га надлежном Стручном већу 
Универзитета које одређује комисију за оцену подобности теме и кандидата". 
 У истом члану у ставу 4 број "45" замењује се бројем "30". 
 
 

Члан 8. 
 

 У члану 69 Статута додаје се нови став 2 који гласи: 
 "Факултет може посебно организовати одржавање наставе за лица који су 
свршени студенти Факултета, односно сродних факултета како би стекла 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина неопходно за 
обављање послова наставника у установи образовања и васпитања." 
 



Члан 9. 
 

 У члану 79 Статута досадашњи став 3 постaје став 2, а у досадашњем ставу 2 
који постаје став 3 после броја "1" додаје се везник и број "и 2". 

Члан 10. 
 

 После члана 80 Статута испод поднаслова "Услови за избор наставника" 
додаје се нови члан 80а који гласи: 
 
 "Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звањe 
наставника, односно сарадника. 
 Ако лице из става 1. овог члана има стечено звање наставника, односно 
сарадника, Сенат Универзитета доноси одлуку о забрани обављања послова 
наставника, односно сарадника. 
 Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са законом." 
 

Члан 11. 
 

 Члан 84 Статута мења се и гласи: 
 
 "Приликом избора у звања наставника цене се следећи елементи: 
 1) резултати научно-истраживачког рада кандидата; 
 2) резултати педагошког рада кандидата и ангажовање кандидата у развоју 
     наставе, односно оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању 
     научно-наставног подмлатка, тј. менторство; 
 3) оцена резултата рада кандидата постигнутих у оквиру струке; 
 4) учешће у стручним организацијама и другим делатностима од значаја за 
     развој научно-наставне области и допринос академској, локалној и широј 
заједници. 
 
 Објављени научни радови морају бити претежно из уже научне области за 
коју се кандидат бира. 
 Приликом избора у звања наставника узимају се у обзир само објављени 
радови, односно резултати научно-истраживачког рада у периоду од последњег 
избора, осим у случају избора у звање редовног професора, када се оцењује и 
целокупан кандидатов опус. 
 Радови из става 3. овог члана морају имати барем потврду да су прихваћени 
за објављивање до момента пријаве на конкурс, а морају бити објављени до момента 
избора, изузев у случају радова прихваћених за објављивање од стране водећих 
међународних часописа. 
 Оцена резултата педагошког рада кандидата даје се на основу резултата које 
је показао у раду са студентима, у складу с општим актом који доноси Сенат 
Универзитета. 
 Уколико кандидат за избор у звања наставника нема педагошког искуства, 
способност за наставни рад оцењује се на основу квалитета приступног јавног 
предавања, коме присуствују чланови комисије за писање реферата. 
 Декан одређује термин предавања из става 6. овог члана и обавештава 
кандидата и чланове комисије за писање реферата о термину најкасније седам дана 
раније. 



 Оцену о резултатима ангажовања у развоју наставе и других делатности 
факултета и оцену о резултатима постигнутим у обезбеђивању научно-наставног 
подмлатка даје Наставно-научно веће Факултета.   
 Оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од 
значаја за развој научне области и допринос академској, локалној и широј 
друштвеној заједници, формира се на основу података које доставља кандидат. 
 Ближи услови за избор у одговарајуће звање наставника утврђују се општим 
актом Универзитета, односно Факултета, у складу са препорукама Националног 
савета." 

Члан 12. 
 

 У члану 88а Статута после речи "чланом" додаје се број "79,". 
 

Члан 13. 
 

 После члана 94 Статута додаје се нов поднаслов који гласи: 
 
 "Поступак избора у звање и заснивање радног односа" 
 

Члан 14. 
 

 У члану 95 Статута бришу се ставови 2, 3 и 4. 
 

Члан 15. 
 

 После члана 95 додаје се нов члан 95а који гласи: 
 
 "Наставници и сарадници стичу звања и заснивају радни однос у следећем 
трајању: 
 1) редовни професор - на неодређено време; 
 2) ванредни професор, доцент, професор струковних студија и предавач - 
     на пет година; 
 3) наставник страног језика - на четири године; 
 4) асистент - на три године, са могућношћу продужења за још три године; 
 5) сарадник у настави - на годину дана, са могућношћу продужења за још 
     једну годину у току трајања академских дипломских или специјалистичких 
     студија, а најдуже до краја школске године у којој се те студије завршавају. 
 
 Конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника и сарадника 
за ужу научну област Факултет може расписати само ако је то радно место 
предвиђено одговарајућим општим актом и ако су средства за његово финансирање 
обезбеђена. 
 Факултет расписује конкурс за заснивање радног односа и избор у звање 
наставника и сарадника по потреби, водећи рачуна да се наставни процес организује 
на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 
 Ако се ради о конкурсу за избор наставника на који се може пријавити и лице 
које се налази у радном односу на одређено време у звању наставника, односно 
асистента, конкурс се расписује најкасније шест месеци пре истека времена за које 
је наставник, односно асистент биран. 
 Изузетно, конкурс се може расписати и раније, под условима предвиђеним 
општим актом о утврђивању ближих услова за избор у звања наставника. 



 Ако се ради о конкурсу за избор сарадника на који се може пријавити и лице 
које се налази у радном односу на одређено време у звању сарадника, конкурс се 
расписује најкасније три месеца пре истека времена за које је сарадник биран. 
 Избор у звање и заснивање радног односа наставника обавља се најкасније у 
року од шест месеци од дана објављивања конкурса, а избор у звање и заснивање 
радног односа сарадника најкасније у року од три месеца од дана објављивања 
конкурса. 
 Начин и поступак избора у звање наставника и заснивање радног односа 
ближе се  уређује општим актом Универзитета, који доноси Сенат, док се начин и 
поступак избора у звање сарадника и заснивања радног односа ближе уређује овим 
Статутом и општим актом Факултета." 
 

Члан 16. 
 

 У члану 103 Статута додаје се нови став 2 који гласи: 
 
 "Извештај комисије у поступку избора у научно односно истраживачко звање 
ставља се на увид јавности 30 дана, објављивањем на сајту Универзитета." 
 

Члан 17. 
 

 У члану 106 Статута у ставу 2 после речи предлог додају се речи "Већа 
Катедре". 
 У истом члану у ставу 3 после речи "Факултета" додају се речи "и то по 
правилу из реда професора Факултета.". 
  

Члан 18. 
 

 Ове Измене и допуне Статута по доношењу на седници Савета Факултета 
ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењују се по добијеној 
сагласности од надлежног органа Универзитета у Крагујевцу. 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
           САВЕТА ФАКУЛТЕТА 
 
         Проф. др Љиљана Чомић 
 
Службена белешка: Ове Измене и допуне истакнуте су на огласној табли 
     Факултета дана 18. 03. 2011. године. 
 
 
        О В Е Р А В А 
          СЕКРЕТАР 
 
 
          Небојша Ђусић,дипл.прав. 
 


