
1 
 

Датум: 26.10.2022. 

Број: 1722 

 

 

На основу члана 147. Статута Универзитета у Београду - Факултета за физичку 

хемију а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку хемију од 24.10.2022. 

године, Савет Факултета за физичку хемију на седници одржаној дана 26.10.2022. године, 

донео је следећу 

 

O Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ− ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ 

 

Члан 1. 

Члан 32. ставови 6. и 7. мењају се и гласе: 

„Када одлучује о питањима од значаја за студенте, а посебно она која се односе на 

осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, измена и допуна Статута факултета, предлагање кандидата за декана и предлагање 

финансијског плана Фкултета, састав Наставно-научног већа се проширује за 20% 

представника студената, укључујући представнике сарадника у настави, које бира 

Студентски парламент факултета, у складу са Статутом факултета.“ 

 

„Представници студената из члана 32. став 6.  учествују у расправи и одлучивању о 

питањима из члана 32. став 6.“  

 

Члан 2. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Рад, начин функционисања, организација, број, начин и поступак избора чланова 

Судентског парламента Факултета  у саставу Универзитета (Студентски парламет 

Факултета) уређују се општим актима Студентског парламента Факултета у складу са 

законом којим се уређује студентско организовање.  
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Члан 3. 

После члана 41. додаје се нови члан 41а који гласи: 

Студентске организације 

 

На Факултету делују студентске организације. 

Делокруг рада, статус и поступак стицања статуса студентске организације, регистар 

студентских организација као и услови и поступак стицања статуса студентских 

организација уређује се у складу са законом којим се уређује студентско организовање.“  

 

Члан 4. 

 

Члан 106. став 5 се мења и гласи: 

„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 Фкултет“.  

Ставови 6,7,8, и 9  се бришу.  

 

 

Члан 5. 

Члан 107. се брише.  

 

Члан 6. 

Члан 108. се брише.  

 

Члан 7. 

Члан 109. се брише.  

 

Члан 8. 

Члан 110. се брише.  

 



3 
 

Члан 9. 

Члан 111. се брише.  

 

Члан 10.  

 

Ова одлука о изменама и допунама Статута Универзитата у Београду - Факултета за 

физичку хемију ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета по добијеној сагласности Универзитета.  

 

 

 

 

 

                                                                    Председник Савета Универзитет у Београду - 

                    ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ  

  

 

                       ______________________________ 

                                    проф. др Драгомир Станисављев 

 


