На основу члана 118. Закона о високом образовању (,,Сл. гласник
РС“ бр.76/2005) и на основу Предлога Научно-наставног већа
Унивeрзитета бр. 905/3 од 03.07. 2006 године, Савет Универзитета у
Крагујевцу, на седници одржаној 01. 09. 2006. године, донео је

АКТ
О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ
Члан 1
Овим Актом Униврзитет у Крагујевцу (у даљем тексту:
Универзитет) усклађује своју организацију са Законом о високом
образовању (у даљем тексту: Закон), утврђује статус организационих
јединица у свом саставу, са и без својства правног лица.
Члан 2
Универзитет је самостална високошколска установа која у
обављању делатности обједињује образовни и научноистраживачки,
стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса
високог образовања.
Оснивач Универзитета је Република Србија.
Члан 3
Назив Универзитета је: Универзитет у Крагујевцу.
Седиште Универзитета је у Крагујевцу, ул. Јована Цвијића б.б.
Члан 4
Универзитет је регистрован код Окружног привредног суда у
Крагујевцу, под бројем Ф.И. 906/78 од 23. октобра 1978. године.

Члан 5
Универзитет има својство правног лица и у првном промету са
трећим лицима иступа самостално и за своје обавезе одговара свим
средствима којима располаже (потпуна одговорност).
Члан 6
Универзитету су законом утврђене академске слободе:
-слобода научноистраживачког рада и уметничког стваралаштва,
укључујући слободу објављивања и јавног представљања научних
резултата и уметничких достигнућа;
-слобода избора метода интерпретације наставних садржаја;
-слобода избора студијских програма.
Члан 7
Универзитет је аутономан у обављању своје делатности.
Аутономија Универзитета у складу са Законом подразумева:
-право на утврђивање студијских програма,
-право на утврђивање правила студирања и услова уписа студената,
-право на уређење унутрашње организације,
-право на доношење статута и избор органа управљања и других органа
-право на избор наставника и сарадника,
-право на издавање јавних исправа,
-право на располагање финансијским средствима,
-право на коришћење имовине,
-право на одлучивање о прихватању пројеката и о међународној
сарадњи.
Члан 8
На Универзитету није дозвољено политичко страначко и верско
организовање и деловање.
Члан 9
Органи Универзитета су:
Орган управљања је Савет Универзитета.
Стручни органи су: Сенат и стручна већа.

Савет и стручни органи могу образовати комисије као своја радна
тела.
Орган пословођења је Ректор.
Број чланова, услови за избор, начин избора и разрешење,
надлежност и одговорност, као и начин одлучивања органа
Универзитета, утврђени су Законом и Статутом Универзитета.
Члан 9
Универзитет заступа и представља Ректор Универзитета, у
складу са Законом.
Ректор може овластити: проректора, генералног секретара или
неко друго лице да заступа и представља Универзитет.
Овлашћење из става 2 овог члана, даје се пуномоћјем којим се
одређује: садржај, обим и време трајања овлашћења.
Члан 10
Универзитет у свом саставу има следеће
високошколске
јединице, (факултети):
1. Агрономски факултет у Чачку;
2. Економски факултет у Крагујевцу;
3. Машински факултет у Крагујевцу;
4. Машински факултет у Краљеву;
5. Медицински факултет у Крагујевцу;
6. Педагошки факултет у Јагодини;
7. Правни факултет у Крагујевцу;
8. Природно-математички факултет у Крагујевцу;
9. Технички факултет у Чачку;
10. Учитељски факултет у Ужицу;
11. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.
У саставу Универзитета је и Универзитетска библиотека у
Крагујевцу, чији је оснивач Универзитет у Крагујевцу.
Сви факултети који су у саставу Универзитета, као и
Универзитетска библиотека, имају својство правног лица.
Члан 11
Универзитет у свом саставу има и следеће центре.
1. Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности
и Универзитета у Крагујевцу,

2. Центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и
истраживања.
3. Универзитетски рачунски центар
Центри из става 1 овог члана, су организовани као посебне научнонаставне, односно, организационе јединице и немају својство правног
лица.
Члан 12
Ако факултет у саставу Универзитета изгуби законске услове да
задржи статус правног лица, он постаје јединица
у саставу
Универзитета без својства правног лица, а студијски програми тог
факултета изводе се на начин и под условима под којима Универзитет
непосредно организује високошколску делатност, у складу са законом.
Члан 13
Универзитет може самостално или на предлог факултета или
организационе јединице оснивати: центре, задужбине, фондације,
здравствене установе, установе за смештај и исхрану студената,
књижаре, штампарије, као и друге облике организовања,
ради
остваривања научно-истраживачког рада, задовољења потреба
студената Универзитета, или пружања услуга трећим лицима, под
комерцијалним условима, у оквиру делатности за које испуњава
прописане услове и у складу са законом, под условом да се тим
пословима не угрожава квалитет наставе.
Члан 14
У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког и
уметничког рада, Универзитет може оснивати и центре за трансфер
технологије, иновационе центре, пословно-техничке паркове и других
организационе јединице, у складу са законом.
Члан 15
Универзитет интегрише функције свих факултета и
организационох јединица у свом саставу, тако што спроводи
јединствену политику, чији је циљ стално унапређење делатности
високог образовања, односно унапређење квалитета наставе,
усавршавање научноистраживачког и уметничког подмлатка, увођење

студената у научноистраживачки рад, као и стварање материјалних
услова за рад и развој Уиверзитета.
Члан 16
Конституисање органа управљања, стручних органа, студентског
парламента, као и избор органа пословођења универзитета и факултета
и Универзитетске библиотеке из члана 10, извршиће се у року од три
месеца од дана доношења овог Акта.
Члан 17
Конституисањем органа из члана 16 овог акта, престаје мандат
члановима органа управљања и стучних органа конституисаних по
прописима који су важили да ступања на снагу Закона, као и мандат
органа пословођења изабраних по тим прописима.
Члан 18
Овај Акт, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту
и на огласној табли Универзитета у Крагујевцу.
Председник Савета Универзитета
проф. др, Љиљана Мијатовић
______________________________

Службена белешка:
Овај акт је објављен на сајту Универзитета и на огласној табли
Универзитета дан 04. 09. 2006 год.
Оверава:
Генерални секретар Универзитета
Кумбуровић Јован дипл. правник
________________________

