Савет Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 53. став 1. тачка 1.
Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 76/05 и 44/10), на
предлог Сената Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 07. децембра
2010. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу
Члан 1.
У члану 10. Статута, у ставу 1. после речи: ''Универзитета'', ставља се
зарез и додају се речи: ''његових органа и радних тела''.
У члану 10. Статута, после става 1. додају се нови ставови 2., 3. и 4., који
гласе:
'' Јавност рада Универзитета, његових органа и радних тела обезбеђује се
позивањем представника средстава јавног информисања да присуствују
седницама органа и радних тела Универзитета, давањем саопштења за јавност
са одржаних седница и одржавањем конференција за штампу о активностима
Универзитета.
Органи Универзитета могу да дају службена саопштења за штампу и
друга средства јавног информисања. Текст службеног саопштења одобрава
ректор Универзитета.
Јавност се може искључити само у случајевима предвиђеним законом и
одредбама овог Статута. ''
У члану 10.Статута, став 2. мења се, тако да гласи:
'' Изузетно одлуком органа Универзитета може се утврдити, да седници,
или делу седнице органа и радних тела, присуствују само његови чланови.''
У члану 10.Статута досадашњи став 2. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 18.Статута, став 2. мења се, тако да гласи:
''Ради остварења циљева из става 1. овог члана универзитет посебно има
надлежности у следећим областима, у складу са законом:
1) утврђивање јединствених стандарда рада служби и сервиса и јединствених
стандарда за формирање базе података свих јединица;
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2) стратешко планирање;
3) доношење студијских програма;
4) обезбеђење и контрола квалитета;
5) политика уписа;
6) избор у звања наставника;
7) издавање диплома и додатка дипломи;
8) међународна сарадња;
9) планирање инвестиција;
10) планирање политике запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
11) формирање и развој јединственог информационог система;
12) образовање током читавог живота.
У члану 18.Статута, после става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
''Универзитет, поред надлежности у областима из става 2. овог члана,
интегративну функцију остварује тако што:
1. интегрише образовну,научноистраживачку и уметничку делатност
факултета у његовом саставу, њихово јединствено и усклађено деловање;
2. утврђује заједничку политику и заједничке развојне планове факултета
у свом саставу ;
3. обезбеђује мобилност студената и наставника универзитета;
4. развија интердисциплинарне и мултидисциплинарнр студијске
програме;
5. обезбеђује контролу и унапређење квалитета и конкурентности
наставног, научног, уметничког и стручног рада;
6. обезбеђује рационално коришћење људских и материјалних ресурса;
7. осигурава имовину и запослене на универзитету;
8. интегрише и друге функције, у складу са законом и овим статутом.''
У члану 18. Статута, досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 3.
У члану 21.Статута, после става 3. додају нови ставови 4. и 5. који гласе:
'' На Универзитету, факултети у његовом саставу могу организовати
полагање испита и изводити студије, односно поједине делове студија, као и
организовати израду и одбрану завршног, магистарског и специјалистичког рада
и докторске дисертације, на страном језику, у складу са статутом факултета.
На Универзитету, факултети у његовом саставу могу за студенте са
хендикепом организовати и изводити студије, односно поједине делове студија,
на гестовном језику.''
Члан 4.
У члану 28.Статута, у ставу 1., алинеје од 1-16, замењује се новим
алинејама које гласе:
''-

високо образовање - шифра 85.42,
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-

остало образовање - шифра 85.59,
помоћне образовне делатности - шифра 85.60
истраживање и експрериментални развој у природним и техничко-технолошким
наукама - шифра 72.1,
истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама - шифра 72.2,
остали смештај - шифра 55.90
услуге припреме за штампу – шифра 18.13
умножавање снимљених записа – шифра 18.20
издавање књига, часописа и друге издавачке делатности – шифра 58.11,
издавање именика и адресара - шифра 58.12,
издавање новина-шифра 58,13,
издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14,
остала издавачка делатност – шифра 58.19,
рачунарско програмирање консултантске и с тим повезане делатности - шифра
62,
информационе услужне делатности – шифра 63,
извођачка уметност-шифра 90.01,
уметничко стваралаштво-шифра 90.03
делатност библиотека и архива - шифра 91.01,
остале стручне,научне и техничке делатности-шифра 74.90,
делатност музеја, галерија и збирки-шифра 91.02,
делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности-шифра
91.04,
спортске, забавне и рекреативне активности-шифра 93.''

Члан 5.
У члану 36.Статута, после става 1. додаје се нови став 2.који гласи:
'' Измене и допуне студијског програма за који је факултет добио дозволу
за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и
достигнућима науке и уметности, не сматрају се новим студијским програмом. О
измени, односно допуни студијског програма факултет обавештава Министарство
у року од 60 дана од дана доношења одлуке о измени, односно допуни
студијског програма.''
Члан 6.
У члану 38.Статута, у ставу 1. после речи : ''изводи студије'' ставља се
тачка а преостали део текста се брише.
Члан 7.
Члан 39.Статута, мења се тако да гласи:
'' Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ
бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању
студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.
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Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања,
вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита,
израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и других
видова ангажовања.
Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује факултет
на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему
високог образовања.
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује
факултет својим општим актом.
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у
току школске године.
Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова.
Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова.
Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова.
Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када
су претходно завршене мастер академске студије.
Мастер академске студије имају:
1) најмање 60 ЕСПБ бодова,
академских студија од 240 ЕСПБ
2) најмање 120 ЕСПБ бодова
академских студија од 180 ЕСПБ

када је претходно остварен обим основних
бодова;
када је претходно остварен обим основних
бодова.

Докторске студије имају:
1) најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање
300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама.
Одређени академски студијски програми могу
интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија.

се

организовати

Академски студијски програми из медицинских наука могу се
организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија, са
укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова.''
Члан 8.
Члан 42.Статута, мења се, тако да гласи:
'' Студије првог степена су:
1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.

4

Студије другог степена су:
1) мастер академске студије;
2) специјалистичке струковне студије;
3) специјалистичке академске студије.
Студије трећег степена су докторске академске студије.''

Члан 9.
Члан 43. Статута. мења се, тако да гласи:
''Члан 43.
Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити
предвиђен завршни рад.
Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде
завршног рада.
Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских
студија, осим доктората уметности који може бити и уметнички пројекат.
Број бодова којима се исказује завршни рад, односно завршни део
студијског програма, улазе у укупан број бодова потребних за завршетак
студија.
Начин и поступак припреме и одбране завршног рада, уређује се општим
актом факултета.
Поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим
актом универзитета, по прибављеном мишљењу Министарства и министарства
надлежног за научноистраживачку делатност.''

Члан 10.
У члану 45.Статута, у ставу 1., брише се тачка и додаје реч:''факултета''.
У члану 45.Статута, у ставу 2. уместо тачке ставља се зарез и додају
речи:'' план дисертације са образложењем и списком литературе.''
У члану 45.Статута, у ставу 3., после речи ''одлучује'', преостале речи се
замењују следећим речима:'' надслежно стручно веће Универзитета, на предлог
надлежног органа факултета.''
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Члан 11.
У члану 46.Статута, став 1. мења се, тако да гласи:
''Пријава теме докторске дисертације подноси се одговарајућем
факултету.''
У члану 46.Статута, став 2. мења се, тако да гласи:
''Надлежно стручно веће Универзитета одређује Комисију за оцену
подобности теме и кандидата, на начин и по поступку утврђеном актима
факултета и актима Универзитета.''
У члану 46.Статута, став 4. мења се, тако да гласи:
''Комисија подноси извештај који садржи оцену научне заснованости теме
стручном органу факултета, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о
формирању Комисије.''
У члану 46.Статута, у ставу 5., речи:''Сенат, односно'' се бришу.
Члан 12.
У члану 48.Статута, у ставу 1. речи:'' Сенату, односно'' се бришу.
У члану 48. Статута, у ставу 6., речи:'' односно, Сенат'' се бришу.
Члан 13.
У члану 49.Статута, у ставу 2. речи:''Сенат, односно'' се бришу.
Члан 14.
У члану 51.Статута, у ставу 1., иза речи: ''пословођења'' додаје се реч:''
факултета''.
Члан 15.
У члану 64.Статута, у ставу 3. уместо тачке ставља се зарез и додају
речи:'' осим представницима студената чији мандат траје једну годину, у складу
са Законом.''
Члан 16.
У члану 83. Статута, у ставу 2. речи:''по престанку испуњености услова из
члана 83. овог статута'', замењују се речима:'' по наступању услова из става 1.
алинеја 4. овог члана''.
Члан 17.
У члану 88.Статута, став 2. се брише.
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Члан 18.

гласе:

У члану 96.Статута, у ставу 2., тачка 5. се брише.
У члану 96.Статута, у ставу 2., досадашња тачка 6. постаје тачка 5.
У члану 96.Статута, после става 2. додаје се нови ставови 3. и 4. који

''Колегијумом Универзитета председава ректор Универзитета, који
заказује седнице Колегијума Универзитета, предлаже дневни ред седнице и
потписује акта Колегијума Универзитета.
Право предлагања ректору питања из надлежности Колегијума, које
разматра Колегијум, имају сви чланови Колегијума Универзитета.''
Члан 19.
У члану 97.Статута, после алинеје 5. додаје се нова алинеја 6.која гласи:
''-обавља и друге послове, у складу са законом и овим Статутом.''
Члан 20.
У члану 98. Статута у ставу 1. после речи '' питања'' додају се речи:''и
доношења одлука''.
Члан 21.
У члану 101.Статута, у ставу 1. речи:''по правилу'' се бришу.
У члану 101.Статута став 2. се брише.
У члану 101.Статута, досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 2. и 3.
Члан 22.
У члану 102. Статута, у ставу 1. уместо тачке ставља се зарез и додају
речи:'' осим представницима студената чији мандат траје једну годину, у складу
са Законом.''
Члан 23.
У члану 104. Статута, у ставу 1., после алинеје 10. додају се нове алинеје
11., 12, 13.,14. и 15., које гласе:
''-одлучује о условима, поступку и начину реализације програма
образовања током читавог живота;
-утврђује, на предлог ректора,јединствену политику чији је циљ стално
унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
-подноси захтев за проверу испуњења обавеза Универзитета и факултета
у његовом саставу у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова
рада;
-одлучује о продужењу радног односа наставнику који је навршио 65
година живота, уз најмање 15 година стажа осигурања;
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-даје сагласност на одлуку високошколске јединице о оснивању зависног
правног лица;''
У члану 104.Статута, у алинеји 23. речи:'' доноси одлуку'' замењују се
речима:'' утврђује предлог одлуке''.
У члану 104.Статута, у ставу 1. досадашње алинеје од 11. до 28.,постају
алинеје од 18. до 33.
Члан 24.
У члану 107.Статута, у ставу 4. уместо тачке ставља се зарез и додају
речи: '' осим представницима студената чији мандат траје једну годину, у
складу са Законом.''
Члан 25.
У члану 111. Статута, у ставу 2., уместо тачке ставља се зарез и додају
речи: ''осим представницима студената чији мандат траје једну годину, у складу
са Законом.''
Члан 26.
Члан 123.Статута, мења се, тако да гласи:
''Члан 123.
''Универзитет и факултети у његовом
школарине за студенте који плаћају школарину.

саставу

стичу

средства

из

Мерила за утврђивање школарине утврђују се општим актом факултета,
који је дужан да пре расписивања конкурса за упис нових студената утврди
висину школарине за наредну школску годину за све студијске програме, по
претходно прибављеном мишљењу Министраства.
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину,
односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које факултет пружа
студенту у оквиру остваривања студијског програма.
Редовне услуге из става 5. овог члана утврђују се одлуком надлежног
органа Универзитета, у складу са одредбама закона и овог Статута.''
Члан 27.
У члану 124.Статута, у ставу 1. после речи '' организују на'' додају се
речи:'' факултетима Универзитета у Крагујевцу'', а реч:''Универзитету'' се брише.
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Члан 28.
Назив Поглавља VIII Статута, замењује се називом:
УНИВЕРЗИТЕТУ''

''ОСОБЉЕ

НА

После назива поглавља VIII, додаје се нови наслов који гласи:
''1. Наставно и ненаставно особље ''

Члан 29.
Члан 125. Статута мења се, тако да гласи:
''Члан 125.
Наставно особље на Универзитету чине лица која остварују наставни,
научни и истраживачки рад.
Наставно особље јесу: наставници, истраживачи и сарадници.
Ненаставно особље на Универзитету чине лица која обављају стручне,
административне и техничке послове.''
Члан 30.
После члана 125. додају
поднасловима , који гласе:

се

нови

чланови

125а,

125б,

125в,

са

''Права и обавезе запослених
Члан 125а.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених на Универзитету,
односно на факултетима у његовом саставу примењује се закон којим се уређује
рад, ако Законом није другачије предвиђено.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених на
Универзитету, односно факултету одлучује орган пословођења.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима
пословођења одлучује Савет Универзитета, односно факултета.

органа

Планирање политике запошљавања на Универзитету
Члан 125б.
Сенат доноси акт којим утврђује политику запошљавања и ангажовања
наставника и сарадника на Универзитету и на факултетима у његовом саставу,
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полазећи од потребе да се наставни процес
рационалан и ефикасан начин.

организује на квалитетан,

Факултет у саставу Универзитета има право предлагања у вези са
питањима из става 1. овог члана.
Кодекс професионалне етике
Члан 125в.
Запослени на Универзитету и факултетима у његовом саставу и студенти
морају се у свом раду, деловању и понашању на Универзитету
придржавати етичких начела, начела научне истине и критичности и
поштовати циљеве и принципе високог образовања. Сенат доноси кодекс
професионалне етике, којим се утврђују етичка начела у високом
образовању,
објављивању
научних
резултата,
односу
према
интелектуалној својини, односима између наставника, истраживача и
сарадника, других запослених и студената, поступцима у наступању
Универзитета и факултета у његовом саставу, наставника, истраживача,
сарадника и студената у правном промету, као и у односу према јавности
и средствима јавног информисања.
Начин и поступак утврђивања одговорности за повреду етичких начела и
мере које се изричу уређују се општим актом који доноси Сенат. ''

Члан 31.
Назив Поглавља IX Статута, мења се, тако да гласи:'' НАСТАВНО
ОСОБЉЕ ''
После члана 125в и назива поглавља из става 1. овог члана, додају се
нови чланови 125г.,125 д.,125ђ.,125е.,125ж.,125з.,125и.,125ј.,125к. И 125л. , са
поднасловима, који гласе:
'' Звања наставника
Члан 125г.
Звања наставника на Универзитету јесу: редовни професор, ванредни
професор,доцент, професор струковних студија и предавач.
Редовни професор, ванредни професор и доцент могу да изводе наставу
на свим врстама студија.
Наставу страних језика, односно вештина на нематичним факултетима
могу изводити и наставници у звању наставника страног језика и наставника
вештина, у складу са врстом студија за коју је установа акредитована.
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Истраживачи

Члан 125д.
Научна звања на Универзитету јесу: научни саветник, виши научни
сарадник и научни сарадник.
Лице изабрано у научно звање може да изводи наставу на докторским
студијама, под условима и на начин прописан Законом и општим актом који
доноси Сенат.
Уколико лице из става 2. овог члана нема заснован радни однос на
факултету на коме се програм изводи, факултет са њим закључује уговор о
ангажовању за извођење наставе.
Сарадници
Члан 125ђ.
Сарадничка звања на Универзитету су асистент и сарадник у настави, а у
оквиру студијских програма страних језика – виши лектор и лектор.
Општим актом факултета могу се утврдити и друга звања сарадника.
Општи предуслов у погледу неосуђиваности
Члан 125е.
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 звања наставника, односно сарадника.
Ако лице из става 1. овог члана има стечено звање наставника, односно
сарадника, Сенат доноси одлуку о забрани обављања послова наставника,
односно сарадника.
Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са законом.
Услови за избор у звање наставника
Члан 125ж.
Наставник се бира за ужу научну , односно уметничку област, утврђену
статутом факултета.
У звања наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом, односно ближе услове утврђене општим актом о условима и
критеријумима за избор у звања наставника, који доноси Сенат, у складу са
подзаконским актима и препорукама Националног савета за високо образовање.
У звање наставника не може бити изабрано лице из члана 62. став 3.
Закона, односно члана 125е став 1. овог Статута.''
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Елементи за вредновање приликом избора
у звање наставника
Члан 125з.
Приликом избора у звања наставника цене се следећи елементи:
1) резултати научноистраживачког рада кандидата;
2) резултати педагошког рада кандидата и ангажовање кандидата у
развоју наставе, односно оцена резултата кандидата постигнутих у
обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-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, односно уметничке области и
допринос академској, локалној и широј друштвеној заједници.
Објављени научни радови морају бити претежно из уже научне, односно
уметничке области за коју се кандидат бира.
Приликом избора у звања наставника узимају се у обзир само објављени
радови, односно резултати научноистраживачког 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.
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 факултет у оквиру којег кандидат изводи наставу.
Оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од
значаја за развој научне, односно уметничке области и допринос академској,
локалној и широј друштвеној заједници, формира се на основу података које
доставља кандидат.
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Услови за избор истраживача и сарадника
Члан 125и.
Избор у звања истраживача спроводи се под условима и
предвиђеним законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

начин

Сарадник се бира за ужу научну, односно уметничку област, утврђену
статутом факултета.
У звања сарадника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом, односно ближе услове утврђене општим актом о условима за
избор у звања сарадника, који доноси надлежни орган факултета.
У звања сарадника не може бити изабрано лице из члана 62. став 3.
Закона, односно члана 125е. став 1. овог Статута.''
Права и обавезе наставника и сарадника
Члан 125ј.
Наставници имају право и обавезу да:
1) у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном
броју часова, утврђеним студијским програмом и планом извођења
наставе;
2) воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и
постигнутом успеху студента, на начин предвиђен општим актом
високошколске установе;
3) организују и изводе научноистраживачки рад;
4) препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет
за који су изабрани;
5) редовно одржавају испите за студенте, према распореду у
прописаним испитним роковима;
6) држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног
програма;
7) предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и
програма;
8) буду ментори студентима при изради завршних радова и
дисертација;
9) развијају колегијалне односе са другим члановима академске
заједнице;
10) на проверу успешности свога рада у настави, у складу с
општим актом који доноси Сенат;
11) обављају и друге послове утврђене Законом, овим статутом и
општим актима Универзитета, односно факултета.
Сарадници имају право и обавезу да:
1) припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
2) помажу наставнику у припреми научно-наставног процеса;
3) учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и
планом извођења наставе;
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4) обављају консултације са студентима;
5) раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за
самосталан научно-истраживачки рад, у сврху стицања вишег
академског степена, односно доктората;
6) развијају колегијалне односе са другим члановима академске
заједнице;
7) на проверу успешности свога рада у настави, у складу с општим
актом који доноси Сенат;
8) обављају и друге послове у складу са Законом, овим статутом и
општим актима Универзитета, односно факултета.
Поступак избора у звање и заснивање радног односа
Члан 125к.
Наставници и сарадници стичу звања и заснивају радни однос у следећем
трајању:
1) редовни професор – на неодређено време;
2) ванредни професор, доцент и професор струковних студија и
предавач – на пет година;
3) наставник страног језика и наставник вештина – 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;
6) виши лектор и лектор – на три године.
Конкурс за заснивање радног односа и избор у звање наставника и
сарадника за ужу научну, односно уметничку област факултет у
саставу
Универзитета 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
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
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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 се
уређује општим актом факултета.
Члан 125л.
Наставник изабран у звање по одредбама Закона о високом образовању,
који је засновао радни однос на једном факултету
Универзитета, може
засновати радни однос на другом факултету истог Универзитета у истом звању,
закључивањем уговора о раду без поновног спровођења поступка избора у
звање за исту ужу научну, односно уметничку област. ''
Члан 32.
У члану 126.Статута, у ставу 1. брише се тачка и додају
случају из члана 125л.овог Статута.''

речи:'' осим у

У члану 126.Статута, у ставу 2.,број:''125'' замењује се бројем :''125б''.
Члан 33.
У члану 127.Статута, став 1. мења се, тако да гласи:
'' Конкурс из члана 126. овог Статута садржи поред назива уже научне,
односно уметничке области утврђене општим актом факултета, звања у које се
наставник бира и напомену
о обавези испуњености
општих предуслова
кандидата који се пријављују на конкурс у погледу неосуђиваности утврђених
чланом 62.став 3. Закона и чланом 125е став 1. овог Статута, о чему су дужни да
доставе, уз пријаву на конкурс, одговарајуће доказе надлежних органа.''
У члану 127. после става 1., додаје се нови став 2., који гласи:
'' Пријаве кандидата који не доставе наведене доказе или не испуњавају
услове из члана 62.став 3. Закона, односно члана 125е овог Статута, неће се
узети у разматрање.''
У члану 127.Статута, у ставу 3., после речи: ''из'' додају се речи:'' става 1.
овог члана''.
до 7.

У члану 127.Статута досадашњи ставови од 2. до 6. постају ставови од 3.
Члан 34.
У члану 131.Статута, став 1. мења се тако да гласи:

''Одлуку о избору у звање редовни професор доноси Сенат Универзитета,
а одлуку о избору наставника у остала звања доноси надлежно стручно веће.''
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У члану 131.Статута став 2. се брише.
У члану 131.Статута став 4. се брише.
У члану 131.Статута, досадашњи став 3. постаје став 2., а досадашњи
ставови 4. и 5., постају ставови 3. и 4.
Члан 35.
Члан 132.Статута, мења се, тако да гласи:
''Члан 132.
Са лицем изабраним у звање наставника, односно сарадника уговор о
раду закључује орган пословођења факултета.''
Члан 36.

Члан 133.Статута, мења се тако да гласи:
''Члан 133.
Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је
навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Наставнику из става 1. овог члана у звању ванредног или редовног
професора,односно професора струковних студија, може бити продужен радни
однос до три школске године.
Одлуку о продужетку радног односа доноси Сенат, на предлог наставнонаучног већа факултета, најкасније до 30. јуна школске године у којој кандидат
за продужење радног односа навршава 65 година живота.
Предлог из става 3. овог члана може се утврдити ако:
1) на предмету за који је кандидат за продужење радног односа
изабран на факултету није запослено више од још два наставника;
2) предмет за који је кандидат за продужење радног односа изабран
има статус обавезног предмета у студијском програму, при чему се
не рачуна околност да је кандидат, односно наставник из тачке 1.
овог става ангажован у извођењу наставе и на изборном, односно
другом предмету;
3) је кандидат за продужење радног односа у последњих 10 година
имао најмање два
изабрана сарадника или наставника који
учествују у настави; и ако је
4) је кандидат за продужење радног односа руководилац
научноистраживачког пројекта међународног или националног
карактера.
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Статутом факултета могу се утврдити и други услови за продужетак
радног односа из става 2. овог члана.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава
звање које је имао у тренутку пензионисања.
Наставник из става 6. овог члана, најдуже још две школске године, може:
1) задржати преузете обавезе на мастер и академским докторским
студијама као ментор или члан комисије у поступку израде и
одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама;
2) изводити све облике наставе на мастер академским и докторским
студијама и бити члан комисија у поступку израде и одбране
завршних радова, односно докторских дисертација на тим
студијама, а на основу одлуке наставно-научног већа факултета.

Члан 37.
гласе:

После члана 133.Статута,. додају се поднаслов и нови члан 133а, који
''Престанак радног односа због неизбора
у звање и губитак звања
Члан 133а.

Наставнику и сараднику који је у радном односу на Универзитету,
односно факултету у његовом саставу, који не буде изабран у исто или више
звање, престаје радни однос истеком периода на који је изабран.
Неизбором, односно престанком радног односа у складу са законом, осим
на начин из члана 133. став 2. овог Статута и из члана 175. тачка 6. Закона о
раду
наставник, односно сарадник губи звање које је имао до момента
неизбора, односно престанка радног односа.''
Члан 38.
Пре члана 134. Статута, додаје се нови поднаслов, који гласи:
''Мировање радног односа и изборног периода'''
Члан 39.
Члан 134.Статута мења се тако да гласи:
''Члан 134.
Наставнику, односно сараднику који се налази на одслужењу војног рока,
породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада
ради посебне неге детета или друге особе, или на боловању дужем од шест
месеци, изборни период и радни однос се продужава за то време.
Право на продужење изборног периода припада и наставнику, односно
сараднику који је на неплаћеном одсуству, у складу са законом.
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Наставник, односно сарадник може да се одрекне права из ст. 1. и 2. овог
члана у погледу дужине изборног периода. ''
Члан 40.
Пре члана 135. Статута, додаје се нови поднаслов, који гласи:
''Плаћено одсуство''
Члан 41.
Члан 135.Статута мења се, тако да гласи:
''Члан 135.
Ради стручног и научног усавршавања или припремања научног рада, а у
складу са статутом факултета, наставнику се може одобрити плаћено одсуство у
трајању до једне школске године, уколико је остварио најмање пет година рада
у настави на факултету.''
Члан 42.
После члана 135. додају се нови чланови 135а,135б,135в,135г,136д, и
поднаслови испред њих, који гласе:
''Обавеза обезбеђења несметаног извођења наставе

Члан 135а.
За време док је наставник, односно сарадник на боловању, одсуству или
користи право из члана 135 , орган пословођења факултета дужан је да
обезбеди несметано извођење наставе и одржавање испита.
Гостујући професор
Члан 135б.
Факултет у саставу Универзитета може , без расписивања конкурса,
ангажовати наставника, односно уметника са другог универзитета ван
територије Републике, у звању гостујућег професора.
Изузетно, у случају потребе извођења наставе у пољу уметности,
гостујући професор може бити и истакнути уметник.
Права и обавезе гостујућег професора уређују се уговором о ангажовању
за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим актом
факултета из става 1. овог члана.

18

Професор по позиву
Члан 135в.
Факултет у саставу Универзитета може ангажовати истакнутог научника,
односно уметника који није запослен на том факултету да одржи, као професор
по позиву, до пет часова наставе у семестру.
Одлуку о ангажовању доноси Сенат, на предлог наставно-научног,
односно уметничког већа факултета, а права и обавезе професора по позиву
уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе, под условима и на
начин прописан општим актом факултета из става 1. овог члана.
Професор емеритус
Члан 135г.
Универзитет може, на предлог факултета доделити звање професора
емеритуса редовном професору, у пензији, који се посебно истакао својим
научним, односно уметничким радом, стекао међународну репутацију и постигао
резултате у обезбеђивању наставно-научног, односно наставно-уметничког
подмлатка у области за коју је изабран.
Поступак за доделу звања покреће факултет на коме је лице провело
најмање 5 година у радном односу са пуним радним временом, а Одлуку о
додели звања професор емеритус доноси Сенат.
Укупан број професора емеритуса на Универзитету не може бити већи од
3% од укупног броја наставника Универзитета.
Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на
академским студијама другог и трећег степена, у ужој области за коју је
изабран.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању
за извођење наставе, који, на основу одлуке Сената о додели звања, са њиме
закључује декан одговарајућег факултета.
Радно ангажовање изван Универзитета
и спречавање сукоба интереса
Члан 135д.
Научно, наставно, стручно или пословно деловање наставника,
истраживача и сарадника изван Универзитета, као и интереси који произлазе из
тог деловања, не смеју бити у сукобу с интересима Универзитета и факултета у
његовом саставу, нити нарушавати углед Универзитета и факултета.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник
факултета може закључити уговор којим се радно ангажује на другој
високошколској установи изван састава Универзитета само уз претходно
одобрење стручног органа факултета у оквиру које има заснован радни однос.
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Услови и поступак давања сагласности за ангажовање наставника и
сарадника на другој високошколској установи уређују се општим актом који
доноси Сенат, а посебности се уређују општим актом факултета.
Непоштовање обавеза из ст. 1. и 2. овог члана представља повреду радне
дисциплине.
Факултет из става 2. овог члана не сме да закључи уговор, нити да ступи
у какав други пословни аранжман са домаћом високошколском установом изван
састава Универзитета, ако би се таквим уговором, односно пословним
аранжманом нарушио интерес Универзитета или другог факултета у његовом
саставу.
На уговор, споразум, протокол односно други пословни аранжман из
става 5. овог члана Сенат даје сагласност. ''
Члан 43.
У члану 137.Статута, после става 1., додаје се нови став 2. који гласи:
'' Услови, начин и поступак провере знања језика из става 1. овог члана
уређују се општим актом факултета.''
Члан 44.
У члану 139.Статута, у ставу 3., уместо тачке ставља се зарез и додају
речи:'' по прибављеном мишљењу факултета и Националног савета, најкасније
два месеца пре расписивања конкурса.''
Члан 45.
У члану 140. Статута, у ставу 1., уместо тачке ставља се зарез и додају
речи: '' који се одржава за све кандидате за упис на факултете у саставу
Универзитета у термининима које одреди надлежно министарство.''

Члан 46.
Члан 144. Статута, мења се, тако да гласи:
''Члан 144.
Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има
право да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу
са законом.
Рангирање студената из става 1.овог члана обухвата студенте уписане
исте шклске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја
остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског
програма, на начин и по поступку утврђеним општим актом факултета.
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Студент који не оствари право из става 1.овог члана у наредној школској
години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан
само један студијски програм на истом нивоу студија.''
Члан 47.
После члана 144.Статута, додаје се нови члан 144а, који гласи:
''Члан 144а.
Изузетно од одредаба члана 88. Закона,односно 144. овог Статута,
студент може да се у наредној школској години финансира из буџета ако у
школској 2010/2011. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу
са Законом.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане
исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од
броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског
програма, на начин и по поступку утврђеним општим актом факултета.
Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007,
односно 2007/2008. године задржавају право да се финансирају из буџета
најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија, а студенти уписани у
прву годину основних студија школске 2008/2009, односно 2009/2010. године
задржавају право да се финансирају из буџета најдуже шест месеци по истеку
редовног трајања студија.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској
години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
Факултет уређује начин извођења наставе, односно полагања испита за
студенте из става 3. овог члана.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан
само један студијски програм на истом нивоу студија.''
Члан 48.
Члан 146. Статута, мења се, тако да гласи:
''Члан 146.
Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено, односно практично.
Испит се полаже у седишту факултета, односно у објектима наведеним у
дозволи за рад.
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Одредба става 2. овог члана односи се и на извођење студијског програма
на даљину.
Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о
испиту из предмета чији карактер то захтева.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а
најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години, на
језику на коме се настава изводи.
Општим актом факултета уређује се начин на који се обезбеђује јавност
полагања испита.
Број испитних рокова је шест, а термини одржавања испитних рокова
утврђују се статутом факултета.
Последњи испитни рок за школску годину завршава се најкасније до 10.
октобра.
После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да
полаже испит пред комисијом.
Изузетно, за предмете у пољу уметности може да се утврди један испитни
рок у складу са општим актом факултета.
Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на начин
прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом факултета.''
Члан 49.
Члан 151.Статута, мења се, тако да гласи:
''Члан 151.
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године стиче стручни назив са
назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области.
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и лице које оствари
најмање 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена,
стиче стручни назив "дипломирани" са назнаком звања првог степена
академских студија из одговарајуће области.
Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са
назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области.
Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив
специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из
одговарајуће области.
Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив
специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из
одговарајуће области.
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Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив
мастер са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из
одговарајуће области.
Лице које заврши докторске, односно академске студије трећег степена,
стиче научни назив доктор наука, односно доктор уметности, са назнаком
области.
Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних,
академских и научних назива утврђује Национални савет, на предлог
Конференције универзитета.
Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза
имена и презимена, а скраћеница академског назива магистар наука, односно
магистар уметности и научног назива доктор наука, односно доктор уметности
испред имена и презимена.
У међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је
стекло лице из става 1. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става
2. овог члана је bachelor with honours, назив који је стекло лице из става 3. овог
члана је bachelor (appl.), назив које је стекло лице из става 6. овог члана је
master, а назив које је стекло лице из става 7. овог члана је Ph.D., односно
одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.''
Члан 50.
После члана 151.додаје се нови члан 151а, који гласи:
''Члан 151а.
Стручни, академски, односно научни назив стечен према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона, у погледу права која из њега произлазе,
изједначен је са одговарајућим стручним, академским, односно научним називом
утврђеним Законом, односно овим Статутом, и то:
1) стручни назив стечен завршавањем:
- студија на вишој школи, у трајању до три године, изједначен је са стручним
називом из члана 95. став 3. Закона, односно члана 151.став 3. овог Статута,
- дела студијског програма основних студија на факултету, чијим завршавањем
се стиче први степен високог образовања, изједначен је са стручним називом из
члана 95. став 1. Закона, односно члана 151.став 1. овог Статута,

- основних студија на факултету, у трајању од три године, изједначен је са
стручним називом из члана 95. став 1. Закона, односно члана 151.став 1. овог
Статута,
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- основних студија на факултету, у трајању од четири до шест година,
изједначен је са академским називом из члана 95. став 6. Закона, односно члана
151.став 6. овог Статута;

2) академски назив стечен завршавањем:
- специјалистичких студија на факултету изједначен је са стручним називом из
члана 95. став 4. Закона, односно члана 151.став 4. овог Статута;
3) научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија,
односно одбраном докторске дисертације, изједначен је са научним називом
доктора наука из члана 95. став 7. Закона, односно члана 151.став 7. овог
Статута.

Лице које је стекло, или стекне одговарајући академски, стручни или
научни назив (у даљем тексту: назив) према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, задржава право на његово коришћење у складу са
прописима према којима их је стекло.
Лице из става 1. овог члана може тражити од факултета на коме је стекло
назив да му у поступку и под условима прописаним општим актом факултета, а у
складу са критеријумима за усклађивање стечених назива које прописује
Конференција универзитета утврди да раније стечени назив одговара неком од
назива из члана 95. Закона, односно члана 151. овог Статута.
Када факултет у поступку из става 3. овог члана утврди одговарајући
назив, издаје нову диплому у складу са Законом.
Диплома из става 4. овог члана може се издати само ако се раније издата
диплома огласи неважећом.
Ако је факултет на коме је лице из става 3. овог члана стекло назив
престао да постоји, а нема правног следбеника, Министарство ће одредити
високошколску установу која ће одлучивати о захтеву.
Члан 51.
У члану 169.Статута, после речи '' стекла'' додају се речи:''или стекну'',
реч :''академски'' замењују се речју:''научни'', а после речи:''образовању''
речи:'' у року од седам година од дана ступања на снагу овог Закона'', замењују
се речима:'' најкасније до краја школске 2015/2016.године''.
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Образложење појединачних решења
Чланом 1. предлога Одлуке, измењен је члан 10. Статута, у циљу
квалитетнијег и прецизнијег дефинисања института јавности рада Универзитета,
његових органа и радних тела.
Чланом 2. Предлога, измењен је и допуњен члан 18.Статута, ради
усаглашавања са чланом 48.Закона о високом образовању, којим је уређена
надлежност интегративне функција Универзитета, као и изворне надлежности
које су у остваривању ове функције уређене статутарним одредбама, у складу
са надлежностима утврђеним Законом и оних који из одредби Закона проистичу.
Чланом 3. Предлога измењен је и допуњен члан 21.Статута, у складу са
изменама члана 80.Закона којим је уређен језик студија, и којим је дата
могућност факултетима у саставу Универзитета да организују полагање испита
и изводе студије, односно поједине делове студија, као и израду и одбрану
завршног, магистарског и специјалистичког рада и докторске дисертације, на
страном језику, на начин уређен њиховим статутима.
Такође им је иста могућност дата за студенте са хендикепом за које могу
организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на гестовном
језику.
Чланом 4. Предлога, изменом
члана 28.Статута
извршено је
усаглашавање са одредбама Уредбе о класификацији делатности (''Службени
гласник РС'', број 54/10).
Чланом 5. Предлога, допуњен је члан 36.Статута у складу са чланом
42.Закона, у делу који се односи на измене и допуне студијског програма за који
је високошколска установа добила дозволу за рад.
Чланом 6. Предлога извршена је измена у члану 38.Статута, у циљу
право-техничке редакције.
Чланом 7. Предлога извршена
усаглашавања са чланом 29. Закона.

је

измена

члана

39.Статута

ради

Чланом 8. Предлога извршена
усаглашавања са чланом 25.Закона.

је

измена

члана

42.Статута,

ради

Чланом 9. Предлога извршено је усаглашавање члана
чланом 30.Закона (члан 10.Измена)

43.Статута са

Чланом 10. Предлога измењен је члан 45.Статута, у циљу усаглашавања
са већ извршеним променама Статута
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Чланом 11.Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
46.Статута, у циљу усаглашавања са већ извршеним променама Статута
Чланом 12. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
48.Статута, у циљу усаглашавања са већ извршеним променама Статута
Чланом 13. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
49.Статута, у циљу усаглашавања са већ извршеним променама Статута
Чланом 14. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
51.Статута
Чланом 15. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
64.Статута, у складу са Законом
Чланом 16. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
83.Статута
Чланом 17. Предлога извршена је правно- техничка редакција члана
88.Статута, у циљу усаглашавања са већ извршеним променама Статута
Чланом 18. Предлога извршена је техничка редакција члана 96.Статута,
као и допуна начина вршења овлашћења, која до сада нису била уређена.
Чланом 19. Предлога извршена је допуна члана 97.Статута у смислу
давања овлашћења Колегијуму Универзитета да може обављати и друге послове,
у складу са законом и Статутом.
Члановима 20., 21. и 22. Предлога извршена је правно-техничка
редакција чланова 98.,101. и 102. Статута.
Чланом 23. Предлога извршено је усаглашавање са Законом и
дефинисање изворних статутарних овлашћења надлежности Сената, у складу са
Законом, уређених чланом 104.Статута.
Члановима 24. и 25. Предлога извршена је правно-техничка редакција
чланова 107. и 111. Статута.
Чланом 26. Предлога извршена је измена члана 123.Статута, у циљу
усаглашавања са чланом 61.Закона.
Чланом 27. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана 124.
Статута.
Чланом 28. Предлога промењен је назив Поглавља VIII Статута, у
''ОСОБЉЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ'' и додат нови наслов: Наставно и ненаставно
особље
Чланом 29. Предлога измењен је члан 125.Статута, ради усаглашавања
са чланом 62.Закона.
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Чланом 30. Предлога, текст Статута допуњен је новим члановима 125а,
125б, 125в, са поднасловима којима је уређена област
• :Права и обавеза запослених, ради уређивања ове области у складу са
одредбама Закона о раду и члана 74.Закона,
•
планирање политике запошљавања на Универзитету, ради уређивања
ове области у складу са разрадом одредаба члан 48. и усаглашавања са
чланом 73. Закона, и
•
кодекс професионалне етике, који је чланом 125в Предлога, дат као
основ понашања наставника, сарадника, студената и запослених на
Универзитету,с обзиром да ова област није била уређена Статутом.
Чланом 31. Предлога измењен је назив Поглавља IX Статута и додати
нови чланови: 125г.,125 д.,125ђ.,125е.,125ж.,125з.,125и.,125ј.,125к. и 125л. са
поднасловима,којима су уређене области:
• звања наставника ,истраживача, сарадника,
• општи предуслови и услови за избор у звање наставника,
•
елементи за вредновање при избору у звање наставника
•
услови за избор истраживача и сарадника,
•
права и обавезе наставника и сарадника и
• поступак за избор у звање и заснивање радног односа, који до сада нису
или нису
били довољно прецизно уређени, а представљају
усаглашавање са одредбама чланова 62.,63.,64.,65.,69.,70.,71. и
74.Закона, као и ново решење уређено чланом 125л којим је створена
стартутарна могућност да наставник изабран после 10.септембра 2005.
може, без поновног избора у исто звање за исту ужу научну,односно
уметничку област, засновати радни однос на факултетима Универзитета у
Крагујевцу.
Чланом 32. Предлога извршена је правно-техничка редакција члана
126.Статута, у циљу уподобљавања са осталим члановима.
Чланом 33. Предлога извршена је измена у члану 127.Статута ради
уподобљавања са одредбама чланова 62. и 65.Закона, као и члана 125е измена
ове Одлуке.
Чланом 34. и 35. Предлога извршена је правно-техничка редакција
чланова 131. и 132.Статута, у циљу уподобљавања са осталим члановима.
Члановима 36. и 37. Предлога, измењен је члан 133.Статута, ради
усаглашавања са чланом 78. Закона и са изменама у складу са одредбама ове
Одлуке , и уређен нови члан 133а. којим је уређен престанак радног односа
због неизбора у звање и губитак звања.
Члановима
38. и 39. Предлога уређено је у члану 134.Статута
мировање радног односа и изборног периода, у складу са члановима 76. и 77.
Закона
Члановима 40. и 41. Предлога уређено је плаћено одсуство, у складу са
чланом 76.Закона, у члану 135.Статута
Чланом 42. Предлога додати су нови чланови
136д, и поднаслови испред њих, којима је уређено:

135а, 135б, 135в, 135г,
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•
•
•
•
•

обавеза органа пословођења факултета да обезбеди несметано
извођење наставе и одржавање испита,
гостујући професор,
професор по позиву,
професор емеритус,
као и радно ангажовање изван Универзитета и спречавање сукоба
интереса, у циљу уређивања ових области у складу са члановима
66.,67. и 75.Закона.

Члановима 43., 44. и 45. Предлога извршено је усклађивање чланова
137.,139. и 140.Статута са Законом, као и правно-техничка редакција у складу
са тим.
Члановима 46.,47.и 48. Предлога извршено је уређивање чланова 144.
и 146. Статута у складу са Законом, а новим чланом 144а статутарно је уређена
одредба члана 124. Закона.
Члановима 49. и 50. Предлога уређен је члан 151. Статута ради
усаглашавања са чланом 95. Закона, а новим чланом 151а статутарно је уређена
одредба члана 127. Закона.
Чланом 51.Предлога измењен је и допуњен члан 169.Статута, ради
усаглашавања са чланом 32. Закона- самостални члан.
Члановима 52., 53. и 54. Предлога уређене су прелазне и завршне
одредбе ове Одлуке, као и обавеза израде пречишћеног текста Статута, по
доношењу ове Одлуке.
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