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Наставно-научно веће Фа1<ултета инжењерских нау 1<а у Крагујевцу на својој седници од 

20.05.2021. године, н а основу предлога 1<.омисије за докторс1<е студије и чла н а 1 73 
Статута Факултета и нжењерских наука (број 01-1 / 932 од 01.04.202 1. године - пречишћен 

текст), донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ 

СТУДИЈАМА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Правилник о доюорским академским студијама Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу (број 01-1 / 4323 од 23. 11 .2017. године, у даљем тексту: 

Правилник) , мења се и допуњује на следећи начин : 

Члан 1. 

У П равилни ку, после члана 25. , додаје се нови члан 25а, који гласи: 

"Студент 1<ој и студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент 1<0ји је уписан на студије 

по афирмативној мери и студе нт 1<оји има статус категорисаног врхунског спорти сте 

задржава статус студента до истека рока 1<оји се одређује у тростру1<ом броју ш1<олс1<их 

година потребних за реализацију студијс1<ог програма . 

Под радом подразумева се рад на одређено време или неодређено време, као и други 

облици рада у трајању дужем од 3 месеца , а 1<ојом приликом студент остварује зараду. 

Волонтерски и други облици ангажовања без надокнаде не могу бити услов за стицање 

статуса студирања уз рад. 

Студент доказује свој радни статус достављањем ~<опија уговора о радном ангажовању и 

прописаног обрасца за обавезно социјално осигурање ( МА образац). Уколи ко се ради о 

ангажовању на одређени период, студент који студира уз рад је дужан да обавештава 

Службу за студентске послове и продекана за научноистраживач1<и рад о свим радном 

статусу, односно свакој промени исто г одмах, а најкасније у ро 1<у од 8 дана од дана 

настале промене. 

Кандидат из става 1. овог члана , може поднети захтев за утврђивање статуса студента 

1<оји студира уз рад, студента са инвалидитетом , студента кој и је уписан на студије по 

афирмативној мери и студента 1<оји има статус категорисаног врхунског спортисте 

Комисији за докторске академске студије". 

Члан 2. 

Одлу1<а о изменама и допунама Правилни 1<а о докторс1<им а1<адемским студијама 

Факултета инжењерских нау 1<а Универзитета у Крагујевцу, примењује се на све 

кандидате који имају статус студента докторс1<их академских студија на Фа 1<ултету 

инжењерс1<их на у1<а Универзитета у Крагујевцу . 

Одлука о изменама и допунама Правилн и1<а о докторским а 1<адемским студијама 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, примењује се и на одредбе 

Правилни1<а о докторшим а 1<адемс1<им студијама број 01 -1/ 1021 -20 од 18.04.2013. 
године са изменама и допунама број 01 -1 /2922 -17 од 24.10.2013. године, број 01-
1 / 2800-20 од 1 8 . 09.2014 . године , број 01 -1/3260-7 од 17.09.2015. годин е, број 01 -1 /2095-
38 од 22.06.2017.године и број 01 -1 / 1783-22 од 23.05 . 2019.годин е). 



Члан 3. 

Овај одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Фа1<ултета. 

Одлуку доаавити: 

- Продекану за НИР, 
- Проде1<ану за наааву, 

- Студеню<0ј служби , 

- Архиви. 

ДЕКА, ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

.~ (____ г_ ___ 




