
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



3. Дозвола за рад издата Природно-математичком факултету мења се везано за 

обим односно трајање студија: 

Основне академске студије - Информатика, су једногодишње студије (60 ЕСПБ) 
уместо ранијих трогодишњих (180 ЕСПБ) 

Основне академске студије - Биологија, су четворогодишње студије (240 ЕСПБ) 

уместо ранијих трогодишњих (180 ЕСПБ) 

Мастер академске студије - Биологија, су једногодишње студије (60 ЕСПБ) 

уместо ранијих двогодишњих (120 ЕСПБ)  

О б р а з л о ж е њ е  

3аконом о високом образовању, чланом 42., прописан је поступак измене и 

допуне дозволе за рад по захтеву високошколске установе, о ком одлучује министарство 

надлежно за послове високог образовања и доноси Одговарајуће решење, у складу са тим 

законом и Законом о општем управном поступку. 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу поднео је 

Министарству захтев број: 8/88 од 09.02.2015. године за издавање Решења о допуни и измени 

Дозволе за рад за акредитоване студијске програме: Основне академске етудије - 

Екологија, Мастер академске студије Екологија, за измене броја етудената који се могу 

уписати у прву годину студија за акредитоване студијске програме Основне академске 

студије: Информатика и Биологија, Мастер академске студије - Хемија и Биологија и за 

измене везане за обим односно трајање студија за студијске програме Основне академске 

студије: Информатика и Биологија и Мастер академске студије - Биологија. 

У прилогу захтева Факултет је доставио одговарајућу документацију, уверења 

о акредитацији које је у поступку редовне акредитације издала Комисија за 

акредитацију и проверу квалитета, између Осталих и уверења о акредитацији од значаја 

за допуну и измене Дозволе за рад, и то: 

Уверење број 612-00-00658/2013-04 од 09.05.2014. године о акредитацији 

високошколске установе Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу, 

Уверење број 612-00-02092/2011-04 од 08.06.2012. године о акредитацији 

студијског програма: Основне академске студије - Екологија, на који се може уписати 

40 (четрдесет) студента у прву годину студија у седишту установе, 

Уверење број 612-00-02092/2011-04 Од 26.10.2012. године о акредитацији студијског 
програма: Мастер академске студије - Екологија, на који се може уписати 20 

(двадесет) студента у прву годину студија у седишту установе, 

Допуну Уверења број 612-00-02366/2014-04 од 12.12.2014. године о акредитацији  
студијског програма: Основне академске студије - Информатика, као четворогодишњих 
студија (240 ЕСПБ) уместо ранијих трогодишњих (180 ЕСПБ), на који се може уписати 70 
(седамдесет) студента, уместо 35 (тридесетпет) студената, у прву годину студија у седишту  
установе, 

Уверење број 612-00-02092/2011-04 од 08.06.2012. године о акредитацији студијског 
програма: Основне академске студије - Биологија, као четворогодишњих студија (240 

ЕСПБ) уместо ранијих трогодишњих (180 ЕСПБ), на који се може уписати 35 (тридесетпет) 

студента, уместо 75 (седамдесетпет) студената, у прву годину студија у седишту установе, 



Уверење број 612-00-00658/2013-04 од 08.11.2013. годике о акредитацији студијског 

програма: Мастер академеке етудије — Хемија, на који се може уписати 50 (педесет) 

студента, уместо 30 (тридесет) студената, у прву годину студија у седишту установе, 

Уверење број 612-00-02092/2011-04 од 08.06.2012. године о акредитацији студијског 

програма: Мастер академске студије — Биологија, као једногодишњих студија (60 ЕСПБ) 

уместо ранијих двогодишњих (120 ЕСПБ), на који се може уписати 20 (двадесет) студента, 

уместо 30(тридесет) студената, у прву годину студија у седишту установе. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-00762/2010-04 од 30.12.2010. године нису обухваћени 

акредитовани студијски програми: 4сновне академеке студије - Екологија, Мастер академске 

етудије — Еколоrија, Измене броја студената који се могу уписати у прву годину студија за 

акредитоване етудијске програме Основке академске студије: Информатика и Биологија и 

Мастер академске студије -- Хемија и Биологија и Измене везане за обим односно трајање 

студија за студијске програме Основне академеке етудије: Информатика и Биологија и Мастер 

академске студије — Биологија, донето је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и 

против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду Србије у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

- Архиви 

 


