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На основу члана 14.  Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 364 од 31. 03 2017. године Стручна служба 
Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву је извршила правно техничку редакцију и  
утврдила пречишћен текст Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу. 

 

Пречишћен текст Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 
Крагујевцу садржи: 

- Статут Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 
1070 од 24. 10 2012. године; 

- Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 52/1 од 17. 01 2014. године; 

- Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 859/2 од 08. 09 2014. године 

- Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 43/2 од 22. 01 2016. године; 

- Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 185 од 25. 02 2016. године. 

- Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 364 од 31. 03 2017. године 

 

Пречишћен текст Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 
Крагујевцу не садржи: 

- одредбу члана 204. Статута Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу број 1070 од 24. 10 2012. године јер је њиме одређено када Статут 
ступа на снагу; 

- одредбе чланова 9. и 10. Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 52/1 од 17. 01 2014. године јер је 
њима регулисано  ступање на снагу Одлуке и овлашћење стручној служби да изврши правно 
техничку редакцију и објави пречишћен текст Статута; 

- одредбе чланова 2. и 3. Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 859/2 од 08. 09 2014. године  јер је 
њима регулисано  ступање на снагу Одлуке и овлашћење стручној служби да изврши правно 
техничку редакцију и објави пречишћен текст Статута; 

- одредбе чланова 26. и 27 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 43/2 од 22. 01 2016. године јер је 
њима регулисано  ступање на снагу Одлуке и овлашћење стручној служби да изврши правно 
техничку редакцију и објави пречишћен текст Статута; 

- одредбе чланова 18. и 19 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 185 од 25. 02 2016. године јер је 
њима регулисано  ступање на снагу Одлуке и овлашћење стручној служби да изврши правно 
техничку редакцију и објави пречишћен текст Статута; 
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- одредбе чланова 13. и 14 Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу број 364 од 31. 03 2017. године јер је 
њима регулисано  ступање на снагу Одлуке и овлашћење стручној служби да изврши правно 
техничку редакцију и објави пречишћен текст Статута; 

-  

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу 
Број: 1811 
У Краљеву, 16. 11 2017. године 



Статут Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу 
 

 

4 

 

С Т А Т У Т  

ФАКУЛТЕТА ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО  
У КРАЉЕВУ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Статутом урeђују се основи организације, делатност, управљање и руковођење, студијски 
програми и режим студија, научно-истраживачки рад, стручни органи, финансирање као и друга 
питања од значаја за обављање делатности и рад Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву Универзитета у Крагујевцу ( у даљем тексту Факултет) у складу са законом. 

Члан 2. 

Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Крагујевцу која остварује академске 
студијске програме из образовно-научног поља Техничко-технолошке науке и развија научно-
истраживачки и стручни рад као компоненте јединственог процеса високог образовања . 

Члан 3. 

Оснивач Факултета је Република Србија. 

Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту Универзитет). 

Факултет у правном промету наступа под називом Универзитета у Крагујевцу и под својим називом у 
складу са Статутом Универзитета. 

Факултет има својство правног лица и сва овлашћења у правном промету која му припадају на основу 
Устава, закона и овог Статута. 

За своје обавезе Факултет одговара свим средствима којима располаже (потпуна одговорност). 

Факултет послује средствима у државној својини и за обављање основне делатности користи 
непокретности и друга средства која обезбеђује Република Србија (у даљем тексту Република). 

Члан 4. 

Назив Машинског факултета Краљево је промењен Одлуком Владе Републике Србије број 612-
6379/2012 од 04. 10 2012. године и  гласи: 

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ. 

Скраћени назив Факултета је: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

Седиште Факултета је у Краљеву у улици Доситејева 19. 

Факултет је регистрован код Привредног суда у Краљеву под бројем Фи 57/88 од 26.01.1988.године у  
регистарском улошку 5-338-00. 

Матични број Факултета је 07316291. 
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 издавачка делатност (књиге, часописи, приручници и друго); 
 израда научне документације, стандардизација, метрологија, патентна документација; 
 пружање услуге судског вештачења из области машинства и заштите ауторских права; 
 израда техничке документације ( пројектовање ); 
 израда прототипова и малих серија производа; 
 организација и посредовање у изградњи комплетних привредних и других објеката 

(инжењеринг); 
 обавља и друге послове који су од значаја за квалитетно обављање основне делатности 

Факултета. 

III ЗАСТУПАЊЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 14. 

Факултет заступа и представља Декан Факултета у складу са законом. 

У случају његове одсутности Факултет заступа и представља продекан кога декан овласти. 

Члан 15. 

Декан Факултета своја овлашћења може пренети другом лицу путем писменог пуномоћја за 
закључивање уговора, предузимање других правних радњи, односно закључивање појединачних 
врста уговора и других појединачних правних радњи као и за заступање пред судовима и другим 
надлежним органима. 

Пуномоћје се не може преносити на трећа лица. Пуномоћјем декан утврђује садржај, обим, време 
трајања и одговорност за прекорачење овлашћења датих пуномоћјем. 

IV САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Члан 16. 

Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, 
наставе, истраживања, педагошког рада наставника, услова рада, ненаставних радника и органа 
руковођења у циљу побољшања квалитета наставе и наставног процеса. 

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном у документима Стратегија 
обезбеђења квалитета и Поступци и процедуре обезбеђења квалитета Машинског факултета у 
Краљеву, у интервалима од највише три године. 

Члан 17. 

Наставно научно веће Факултета (у даљем тексту Веће) на предлог декана именује Комисију за 
обезбеђење квалитета која има седам чланова и то: три наставника, два сарадника, једног 
ненаставног радника и једног студента. Представника студената бира Студентски парламент 
Факултета. Мандат чланова ове Комисије је три године осим представницима студената којима 
мандат траје годину дана. 

Комисија за обезбеђење квалитета обавља следеће послове: 

 припрема предлог Стратегије обезбеђења квалитета и сачињава акционе планове за спровођење 
Стратегије; 

 припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета у складу са 
стандардима Националног савета за високо образовање; 
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 развија унутрашње механизме осигурања и унапређивања квалитета на нивоу Факултета; 
 разматра извештаје о самовредновању и даје своје мишљење; 
 подноси извештај Наставно научном већу о стању у области квалитета најмање једном годишње; 
 предлаже по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима; 
 прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и предлаже 

корективне мере за отклањање уочених неусаглашености, у циљу побољшања квалитета; 
 обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада. 

Члан 18. 

Декан Факултета, на предлог Комисије за обезбеђење квалитета, именује Комисију за 
самовредновање која организује и спроводи анкетирање студената. 

Састав, делокруг рада и мандат чланова Комисије, дефинише се одлуком о формирању Комисије. 

Факултет обезбеђује учешће студената  у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака 
обезбеђења квалитета. 

Студенти који су редовно слушали наставу у текућој школској години  дају мишљење путем анкете о 
квалитету студијских програма, наставе и услова рада. 

V СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

СТУДИЈЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ФАКУЛТЕТ - ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА 

Члан 19. 

Образовна делатност Факултета остварује се кроз академске студије на основу одобрених, односно 
акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. 

На академским студијама изводе се академски студијски програми, који оспособљавају студенте за 
развој и примену научних и стручних достигнућа. 

Факултет може организовати студије из свог делокруга у сарадњи са страним Универзитетом, 
факултетом или међународном организацијом на основу акредитованог студијског програма. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Члан 20. 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе 
одговарајућег нивоа и врсте студија. 

САДРЖАЈ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Члан 21. 

Студијским програмом утврђују се: 

 назив и циљеви студијског програма; 
 врста студија и исход процеса учења; 
 стручни, академски, односно научни назив; 






