
Број : 01-1/2468 
Датум : 25.08.2021 . 

На основу члана 63. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр . 88/2017, 

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 23. став 4. Статута 

Факултета инжењерских наука Универ~щтета у Краrујевцу (број 01-1/932 

ол 01.04.2021. године - пречишћен текст), 11а 11ре.л.лог Настав110-11ауч11ог Већа 

Факултета и11жељерских наука Универзитета у Краrујевцу бр . 01 -1 /2424-28 од 

26.08.2021. године, Савет Факултета инжењерских наука Универзитета у Краrујевцу 

11а се.л.11ици одржаној 06.10. 2021, .л.онео је 

Правилник о поступку оснивања и укидања катедри Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

ПРЕДМЕТ ПРАВИЛНИКА 

Члан 1. 

Правилник о поступку оснива1ьа и укидаља катедри Факултета инже1ьерских 

наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Правилник) којим се регулише 

посту11ак ос11ива11,а и укида11,а катедри 11 а Факултету инжењерских 11аука Универзитета 

у Краrујевцу (у даљем те ксту: Факул гет). 

ПОСТУПАК ОСНИВАЊА И УКИДАЊА КАТЕДРИ 

Члан 2. 

У Наставно-научној јединици обављају се послови из делатности Факултета који 

су угвр!)е11и Зако11ом о високом образова1ьу и Ста1уrом Факултета. 

Наставно-научну јелини ~ \У чнне кателре. 

Катедра представља основни облик организовања наставе и 

научноистраживачког рада. 

Поступак оснивања Катедри 

Члан 3. 

Катедра се ос11ива за једну или више сродних ужих 11аучних области 11а 

Факултету, у складу са Правилником о ужим научним, уметничким и стручним 

областима Универз11тета у Крагујевцу. 

Одлуку о ос11 11вању нових ка гедри до11оси Савет Факултета на 11редлог Настав110-

научног већа Факултета. 

Предлог Ја оснивање нове катедре дају најмање три члана, за послена у настави 

11а Факултету са ну11им рад11им време11ом, од чега најмање два чла11а морају бити у 

Јваљу наставника, који су бирани Ја исту и,ш сродну ужу 11аучну обл аст. 



Уз Предлог за оснивање нове Катедре предлагачи достављају: 

• Елаборат о осниван.у 11ове ка 1едре у коме се предлаже 11а зив ка гедре, уже 

научне области ка 1 едре и оправда11ост ос11иваља; 

• Списак наставника и сарадника премагача који би чинили кателру са 

својеручним потписима . 

Предлог за ос11иваље Ка· 1 сдрс ес подноси декану и Настав110-11аучном вс l1у 

Факултета. 

Пре раз~1атрања предлога за uс1111вање нове ка гедре на Наста вно-научном већу, 

11рсмог разма 1 ра проширени декански колегијум који даје rюзи 1 ив1ю ил11 11сгатив110 

~шшље1ье о предлоrу већ 11ном гласова ол укупног броја чла нова прошире~-юг 

леканског колегију~1 а. 

По прибављеном мишљењу 11рошире1юг деканског колегијума о 11рсмоrу за 

ос11ива11>с Катедре се изјаш1ьава Нас1ав1ю-11ауч 110 веће Факултета. 

На предлог Наставно-научног всl1а Факултета одлуку о оснивању нове катедре 

доноси Савет факултета . 

Укидање катедри 

Члан 4. 

Одлуку о укида1 ьу ка 1 едр11 до 1юо1 Савет Факултета на нремог Настав110-

11ауч11ог већа Факултета. 

Одлука~• о укидању катедре одређује се распоређивање наставника и сарадника 

са уки11уте катедре на постојеhе катедре. 

Ако број чланова каrедре буде испод 3 ч лана, ишщијагиву за укидаље ка1едре 

по службеној дужности покреl1е декан . 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 

За ·rумачење овог Правилника надлежан је Савет Факултета. 

Члан 6. 

Овај Правилник сrупа 11а снагу ОС\<I ОГ дана од дана објављивања на интернет 


