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 На основу члана 53 став 1. тачка 1) Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 87/17 и 27/18 - други закон) Савет Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу на седници одржаној 19. 09. 2018. године донео је 

  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

Члан 1. 

 У Статуту Природно-математичког факултета у Крагујевцу број 460/III-1 
донетом на седници Савета факултета одржаној дана 29. 06. 2018. године (у 
даљем тексту: Статут) мења се члан 10 тако да гласи: 
 

„Члан 10. 

Факултет заступа и представља Декан факултета, у складу са законом и 
овим статутом. 

Декан факултета може овластити друго лице да заступа и представља 
Факултет. 

Овлашћење из става 2. овог члана даје се пуномоћјем којим се одређује 
садржај, обим и време трајања овлашћења.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 36 Статута додају се нави ставови 5, 6 и 7 који гласе: 
 

 „Жалба из става 4 овог члана подноси се Декану Факултета у року од 8 
дана од дана сазнања за повреду права. 
 Декан доноси одлуку по жалби у року од 15 дана од дана пријема 
жалбе. 

Одлука Декана Факултета донета по жалби је коначна.“ 
 

 

 



Члан 3. 

 Члан 75 Статута мења се и гласи: 

„Члан 75. 
 

Диплома, односно додатак дипломи о стеченом првом и другом 
степену академских и струковних студија, диплома о стеченом 
академском називу магистра наука и стеченом научном називу доктора 
наука ништави су и могу се поништити у складу са чланом 127 Закона о 
високом образовању и чланом 194 Статута Универзитета.“ 

 

Члан 4. 

 Мења се члан 76 Статута тако да гласи: 

„Члан 76. 
 

Факултет издаје нову јавну исправу после проглашења оригинала 
јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије”, на 
основу података из евиденције коју води. 

Јавна исправа из става 1. овог члана има значај оригиналне јавне 
исправе. 

На јавној исправи из става 1. овог члана ставља се назнака да се 
ради о новој јавној исправи која је издата после проглашења оригинала 
јавне исправе неважећим.“ 

 
Члан 5. 

 Мења се члан 77 Статута тако да гласи: 

„Члан 77. 
 

У случају кад су евиденција из члана 61. овог статута и архивска 
грађа уништени или нестали, лице које нема јавну исправу коју издаје 
Факултет може основном суду на чијем подручју је седиште Факултета 
поднети захтев за утврђивање стеченог образовања. 

Захтев садржи доказе на основу којих може да се утврди да је то 
лице стекло одговарајуће образовање и потврду да је архивска грађа 
уништена или нестала. 

Потврду да је архивска грађа уништена или нестала издаје 
Факултет. 

Решење о утврђивању стеченог образовања основни суд доноси у 
ванпарничном поступку. 

Решење из става 4. овог члана замењује јавну исправу коју издаје 
Факултет.“ 

 

 



Члан 6. 

 Мења се члан 78 Статута тако да гласи: 

 
„Члан 78. 

 
 Основну делатност и функционисање Факултета као целине 
остварује наставно и ненаставно особље. 
 Наставно особље Факултета чине лица која остварују наставни и 
научно-истраживачки рад. 
 Наставно особље, у смислу Закона о високом образовању и овог 
статута, јесу: наставници, истраживачи и сарадници. 
 Ненаставно особље Факултета чине лица која обављају стручне, 
административне и техничке послове. 
 Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи не може стећи звање наставника, односно сарадника. 
 Ако лице из става 5 овог члана има стечено звање, Факултет доноси 
одлуку о забрани обављања послова наставника, односно сарадника. 
 Лицу из става 6 овог члана престаје радни однос у складу са законом. 
 Укупан број запосленог особља на Факултету утврђује Декан 
Факултета у складу са законом, односно другим одговарајућим прописом 
донетим на основу закона.“ 
 

Члан 7. 

 У члану 95 Статута мења се став 9 тако да гласи: 

„Начин и поступак избора у звање наставника и заснивање радног 
односа врши се у складу са општим актом Универзитета, док се начин и 
поступак избора у звање сарадника и заснивања радног односа ближе 
уређује овим статутом и општим актом Факултета.“ 

 

Члан 8. 

 У члану 117 Статута мења се став 2 тако да гласи: 

     
„Наставно-научно веће Факултета предлаже Сенату Универзитета, 

доношење одлуке о ангажовању истакнутог научника из става 1 овог члана, 
а права и обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању 
за реализовање наставе, који закључује Декан Факултета, под условима и 
на начин прописан општим актом Факултета.“ 

 

 

 



Члан 9. 

 У члану 152 Статута бришу се ставови 6 и 7. 

 
Члан 10. 

 У члану 158 Статута у ставу 2 на крају алинеје 3 уместо ознаке тачка 
зарез ставља се тачка, а алинеје 4 и 5 бришу се. 

 
Члан 11. 

 

 Ове измене и допуне Статута по доношењу на седници Савета 
Факултета ступају на снагу осмог дана од дана објављивања истицањем на 
званичној интернет страници Факултета, а примењују се тек по добијеној 
сагласности од надлежног органа Универзитета. 

 

 
 

Службена белешка:        

Ове Измене и допуне статута објављене су на  

званичној интернет страници Факултета  

дана 19. 09. 2018. године. 

 


