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- Услуге припреме за штампу - шифра 18.13 

- Производња осталих основних неорганских хемикалија - шифра 20.13 

- Производња осталих основних органских хемикалија - шифра 20.14 

- Производња фармацеутских препарата - шифра 21.20 

- Производња етеричних уља - шифра 20.53 

- Производња осталих хемијских препарата - шифра 20.59 

- Трговина на велико цвећем и садницама - шифра 46.22 

- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама - шифра 47.61 

- Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим 

продавницама - шифра 47.62 

- Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – 

апотекама - шифра 47.73 

- Трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама - шифра 47.78   

- Трговина на мало посредством поште или преко интернета - шифра 47.91 

- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката - шифра 56.10 

- Услуге припремања и послуживања пића - шифра 56.30 

- Издавање књига - шифра 58.11 

- Издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14 

- Остала издавачка делатност - шифра 58.19 

- Издавање осталих софтвера - шифра 58.29 

- Снимање и издавање звучних записа и музике - шифра 59.20   

- Рачунарско програмирање - шифра 62.01  

- Консултантске делатности у области информационе технологије - шифра 62.02   

- Управљање рачунарском опремом - шифра 62.03 

- Остале услуге информационе технологије - шифра 62.09 

- Обрада података, хостинг и сл. - шифра 63.11 

- Веб портали - шифра 63.12 

- Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте - шифра 63.99 

- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима - шифра 

68.20 

- Делатност комуникација и односа с јавношћу - шифра 70.21 

- Техничко испитивање и анализа - шифра 71.20 

- Научно истраживање и развој - щифра 72 

- Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама 

- шифра 72.19; 

- Медијско представљање - шифра 73.12 

- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења - шифра 73.20 

- Остале стручне, научне и техничке делатности - шифра 74.90   

- Услуге уређивања и одржавања околине - шифра 81.30 

- Организовање састанака и сајмова - шифра 82.30 

- Делатност библиотека и архива - шифра 91.01   

- Делатност музеја, галерија и збирки - шифра 91.02 

- Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - шифра 

91.04.“ 

 

Члан 2. 

 У Статуту Факултета мења се члан 15. став 1. и то тако да гласи:  
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„Студијски програми утврђени су општим актом Факултета и исти садрже: 
 

1) називе и циљеве студијског програма; 

2) врсту студија; 

3)  исходе процеса учења у складу са законом који утврђује национални оквир 

квалификација; 

4) стручне, академске, односно научне називе; 

5) услове за упис на студијски програм; 

6)  листе обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 

садржајем; 

7)  начине извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 

8)  бодовне вредности сваког предмета исказане у складу са Европским системом 

преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ); 

9)  бодовне вредности завршног рада на основним, специјалистичким и мастер 

студијама, односно докторске дисертације, исказане у ЕСПБ; 

10) предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

11) начине избора предмета из других студијских програма; 

12)  услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних 

области студија; 

13) друга питања од значаја за извођење студијског програма.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 24. став 5. Статута после речи „студената“ бришу се речи „из члана 99. Закона 

о високом образовању и члана 162 Статута Универзитета“ и додају се речи „који је утврђен у 

дозволи за рад Факултета.“ 

Члан 4. 

У члану 28. став 1. Статута Факултета после речи „програмом“ бришу се речи „и то 

пошто претходно добије потписе свих предметних наставника наставних предмета које је 

слушао у току семестра.“ 

 

Члан 5. 

У члану 33. став 1. и 4. Статута Факултета реч „Универзитета“ мења се речју 

„Факултета“. 

 

Члан 6. 

У члану 47. Статута реч „Универзитета“ мења се речју „Факултета“ 

Члан 7. 

У члану 63. став 7. Статута Факултета бројеви и речи „из члана 114. став 3. тачка 3) 

Закона о високом образовању“ мењају се речима „у складу са законом који регулише област 

високог образовања“. 
 

 

Члан 8. 
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 У члану 75. Статута Факултета речи и бројеви „чланом 127 Закона о високом 

образовању и чланом 194 Статута Универзитета“ мењају се речима „законом који регулише 

област високог образовања и општим актом Универзитета“. 

 

Члан 9. 

У члану 79. Статута додаје се став 4. тако да гласи: 

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

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

прописима о спречавању сукоба интереса допуштено да обавља наставну делатност и 

научноистраживачки рад као други посао, односно делатност, односно лицем коме је поверено 

јавно овлашћење, Декан Факултета закључује уговор о допунском раду највише до једне 

трећине пуног радног времена, а којим уговором се стичу права и обавезе наставника.“ 

 

Члан 10. 

 У члану 81. Статута Факултета после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове у складу са законом 

којим се регулише област високог образовања, општим актом Универзитета и Факултета.“ 

Досадашњи став 2. постаје члан 81.а. 

 

Члан 11. 

 Члан 88. Статута Факултета мења се тако да гласи: 

 „Универзитет може, на предлог Факултета или друге високошколске установе, доделити 

звање Професор емеритус под условима и по поступку који је предвиђен законом којима се 

регулише област високог образовања, општим актом Универзитета и Факултета.“ 

 

Члан 12. 

 У члану 98. мења се став 1.  Статута тако да сада гласи: 

 „Уколико извештај комисије нема недостатака, исти се упућује на увид јавности са 

издвојеним мишљењем, ако га је било и објављује се на званичној интернет страници 

Универзитета у трајању од 15 дана.“ 

 

Члан 13.  

 У члану 99. став 1. Статута после речи „овог Статута“ додају се речи „и добијања 

обавештења од Универзитета о времену објављивања Извештаја на сајту Универзитета.“ 

 

Члан 14. 
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 У члану 110. став 2. Статута Факултета реч и бројеви „члана 151.“ мења се речју и бројем 

„члана 149.“. 

 

Члан 15. 

 У члану 120. у ставу 1. и 3. после речи „Института“ додају се знак и речи „- шеф 

Kатедре“. 

У члану 120. у ставу 2. после речи „Института“ додају се знак и речи „- шефа Катедре“. 

У члану 120. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Одлуком Декана Факултета, може се именовати Заменик Управника Института – шефа 

Катедре, а на предлог запослених на одговарајућем Институту, уколико на том Институту 

постоји повећан обим послова.  

 

Члан 16. 

 У члану 121. у ставу 1. и 2. после речи „Института“ додају се знак и речи „- шеф 

Катедре“. 

 

Члан 17. 

У члану 128. став 2. речи „службе рачуноводства Факултета“ мењају се речима „Службе 

за финансијско-рачуноводствене послове Факултета“. 

У члану 128. став 2. и 3. речи „Руководилац финансијско-рачуноводствених послова“ 

мењају се речима „Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове“. 

У члану 128. став 4. речи „Руководиоца финансијско-рачуноводствених послова“ 

мењају се речима „Руководиоца службе за финансијско-рачуноводствене послове“. 

 
 
 
 

Члан 18. 

 У Статуту Факултета у члану 129. став 1. тачка 5. речи „перманентно образовање“  

замењују се речима „целоживотно учење“. 

 У Статуту Факултета у члану 129. став 1. тачка 8. речи „преклиничка испитивања 

активних супстанци“  замењују се речима „молекуларну биологију и физиологију“. 

 

 

Члан 19. 

 У члану 131. став 5. речи „Већа катедре за биологију и екологију“ мењају се речима 

„Већа катедре Института за биологију и екологију“. 

Члан 20. 
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 У члану 134. став 5. речи „Већа катедре за биологију и екологију“ мењају се речима 

„Већа катедре Института за биологију и екологију“. 

 

Члан 21. 

 У члану 135. Статута мења се став 1. тако да гласи: 

 „Центар за целоживотно учење у оквиру своје делатности обавља следеће активности: 

- развијање, дефинисање и спровођење обука, радионица и семинара у области 

целоживотног образовања; 

- припрема и организовање стручних обука за студенте и наставно особље Факултета; 

- припремање и организовање стручних обука за наставнике предметне и разредне 

наставе; 

- реализовање програма образовања из појединачних предмета који се изводе на 

Факултету у оквиру акредитованих студијских програма свих нивоа студија; 

- организовање семинара и конференција; 

- унапређење сарадње са привредом кроз припрему и реализацију специфичних 

програма целоживотног образовања у складу са потребама послодаваца/тржишта; 

- публиковање промотивних и наставних материјала за потребе целоживотног учења; 

- истраживање и развој у области целоживотног учења; 

- подршка унапређењу наставног процеса на Факултету и уопште; 

- промоција и креирање културе целоживотног учења.“ 

У Члану 135. Статута брише се став 2. 

Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6. и 7. постају ставови 2, 3, 4, 5. и 6. 

У члану 135. Статута у ставовима 2, 3, 4, 5. и 6. речи „перманентно образовање“  

замењују се речима „целоживотно учење“. 

 

Члан 22. 

 У члану 138. Статута мења се став 1. тако да гласи: 

 „Центар за молекуларну биологију и физиологију у оквиру своје делатности обавља 

следеће активности: 

- учешће у реализацији примењених, научних и едукативних активности; 

- остваривање мултидисциплинарних научноистраживачких пројеката и 

апликативних сарадњи у области молекуларне и ћелијске биологије, 

експерименталне физиологије, молекуларне генетике и биотехнологије;  

- обезбеђивање платформе за програме трансфера знања и вештина; 

- успостављање иновационих и консултантских активности са циљем подршке 

експерименталним истраживањима и начинима њихове примене.“ 

У члану 138. Статута у ставовима 2, 3. и 4. речи „преклиничка испитивања активних 

супстанци“  замењују се речима „молекуларну биологију и физиологију“. 
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Члан 23. 

 У Статуту Факултета у члану 147. став 1. тачка 11. после речи „Факултета“ бришу се 

речи „под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт.“ 

 

 У Статуту Факултета у члану 147. став 1. после тачке 11. додају се тачке 12. и 13. тако 

да гласе: 

 

 „- одлучује о жалби на решење којим се одбија захтев за стицање статуса студентске 

организације; 

 - одлучује о жалби на решење о губитку статуса студентске организације и брисању 

из регистра студентских организација.“ 

 

 Досадашње тачке 12, 13, 14. и 15. постају тачке 14, 15, 16. и 17. 
 

Члан 24. 

У члану 158. став 1. Статута Факултета после тачке 14. додају се тачке 15. и 16. тако да 

гласе: 

„-  доноси решење о стицању статуса студентске организације и упису у регистар 

студентских организација; 

 - доноси решење о губитку статуса студентске организације и брисању из регистра 

студентских организација;“ 

 

Досадашња тачка 15. постаје тачка 17. 
 
 

Члан 25. 

 У члану 164. став 2. после речи „Института“ додају се знак и реч „- шефови Катедри“. 

 

Члан 26. 

У члану 166. Статута у ставу 2. после речи „године“ брише се зарез и речи „са правом 

још једног узастопног именовања у пуном мандатном периоду.“ 

 

Члан 27. 

У члану 174. Статута после досадашњег става 2. мењају се ставови 3. и 4. тако да гласе:

  

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

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

политику Универзитета, усвајање студијских програма и измена и допуна студијских програма, 

реформу студијских програма, анализу и ефикасност студирања и утврђивање броја ЕСПБ, 

предлагање Статута Факултета и предлагање измена и допуна Статута Факултета, предлагање 

кандидата за Декана и предлагање финансијског плана, у стручним органима и њиховим телима 
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учествују предствници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова стручног 

органа. 

 У стручним органима из става 1. овог члана студенти чине 20% од укупног броја 

чланова, водећи рачуна о сразменој заступљености мање заступљеног пола и студената 

уписаних по афирмативним мерама у складу са општим актом који регулише студентско 

организовање.“ 

Члан 28. 

У члан у 175.  Статута после става 4. додаје се став 5. тако да гласи: 

 „Мандат чланова из реда студената траје две године.“ 

 Досадашњи чланови 5, 6, 7. и 8. постају чланови 6, 7, 8. и 9. 

У члану 175. став 6. после речи „института“ додаје се знак и речи „- шефа катедре“. 

У члану 175. став 7. после речи „института“ додаје се знак и речи „- шефу катедре“. 

У члану 175. став 8. после речи „института“ додаје се знак и речи „- шеф катедре“. 

 

Члан 29. 

У члану 176. став 1. Статута после тачке 20) додаје се нова тачка која гласи: 

 „21) одлучује о жалби кандидата, у складу са општим актом којим се регулише 

поступак избора у звање.“ 

Досадашња тачка 21) постаје тачка 22). 

 

Члан 30. 

 У члану 177. став 2. статута после речи „ред“ додају се речи „у складу са Пословником 

о раду Наставно-научног већа Факултета“ 

 

Члан 31. 

 У члану 182. ставу 1. Статута после речи „Института“ додаје се знак и речи „- шеф 

Катедре“. 

У Статуту, после члана 182. додаје се нови члан 182.а. тако да гласи: 

„Студентске организације 

Члан 182.а. 

 Ради обављања студентских активности, унапређења услова за лични и друштвени 

развој студената према њиховим потребама и могућностима, и укључивања студената у 

друштвени живот академске заједнице и њиховог информисања, на Факултету се могу 
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оснивати студентске организације, у складу са општим актом о студентском организовању  и 

општим актом којим се уређује оснивање и правни положај удружења. 

 Статус студентске организације Факултета стиче се у складу са општим актом о 

студентском организовању, а на основу решења које доноси Декан Факултета. 

 Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе 

прописане општим актима Факултета и Универзитета, којима се омогућује њихово деловање. 

 Факултет води Регистар студентских организација у складу са општим актом о 

студентском организовању. 

 Регистар студентских организација се води у електронском облику и доступан је 

јавности објављивањем на званичној интернет страници Факултета.“ 

 

Члан 32. 

 Члан 185. став 2. мења се тако да гласи “Избор чланова Студентског парламента врши 

се у складу са општим актом Факултета којим се регулише област рада  Студентског 

парламента Факултета.“ 

 

Члан 33. 

У члану 188. Статута пре става 1. додаје се нови став који гласи: 

„Студентски парламент има овлашћења у складу са општим актом о студентском 

организовању. 

 Досадашњи ставови 1. и 2. постају ставови 2. и 3. 

 

Члан 32. 

 У члану 193. Статута брише се став 1.  

 У члану 193. у став 2. мења се тако да гласи: 

„Факултет организује издавање три научна међународна часописа под називом 

Communications in Mathematical and in Computer Chemistry (MATCH), Kragujevac Journal of 

Mathematics и Kragujevac Journal of Science.“ 

У члану 193. став 3. бришу се реч и број „и 2“. 

 У члану 193. досадашњи став 2. и 3. постају ставови 1. и 2. 

 

Члан 33. 

У члану 201. Статута у ставу 1. после тачке 23. додају се тачке 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31. и 32. које гласе: 
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