




1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: 

- Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), 

- Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и 
факултета за делатности које се финансирају из буџета («Сл. гласник РС»,            
бр. 15/02,100/04, 26/05, 38/07 и 110/07), 

- Статут Техничког факултета, бр. 1825/3 од 10. 10. 2006., 

- остали општи акти Универзитета и Факултета. 

План рада Факултета обухвата: 

- план рада у образовној делатности у току 2009. године, 

          - план рада у области акредитације и међународне сарадње у току 2009. год. 
на Техничком факултету, 

           - план научноистраживачког рада, 

 - план рада у нормативној делатности, 

 - план кадрова, 

 - финансијски план за 2009. годину. 
 

2. ПЛАН РАДА У ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ТОКУ 2009. ГОДИНЕ  

 У току 2009. године Факултет ће изводити наставу на акредитованим 
студијским програмима. 

 Упоредо са извођењем наставе Факултет ће у 2009. години радити на 
спровођењу следећих активности: 

− обезбеђење квалитета наставе и евалуација студијских програма, 
− успостављање и реализација сарадње са европским универзитетима у циљу 

остваривања мобилности студената и наставника, 
− школовање младих стручњака који ће бити конкурентни на домаћем и 

међународном тржишту рада, 
− планирати систематску анализу успеха студената и прецизирати мере за 

унапређење квалитета и ефикасности студирања. Као један од параметара за 
проверу стања квалитета студирања користити резултате анкета студентског 
парламента, 

− континуирано праћење рада студената и осавремењивање наставног процеса, 
− презентација факултета намењена потенцијалним студентима; промотивне 

активности биће спровођене током целе године уз ангажовање наставника, 
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сарадника и студената старијих година; примарни облик промоције 
засниваће се на посетама средњим школама у региону, као и посетама школа 
Факултету у оквиру манифестације «Дани отворених врата», 

− организовање, припрема и расписивање конкурса за упис у I годину 
основних, дипломских и докторских студија школске 2009/2010. године, 

− припрема најбољих студената и организовање манифестација студената: 
»Електријада« и «Менаџеријада» у циљу постизања што бољег успеха у 
знању, 

− размена студената, 
− израда недостајућих општих аката Факултета, 
− континуирано усавршавање наставно-научних радника у земљи и 

иностранству, 
− успешно окончавање процеса акредитације Факултета и студијских 

програма на свим нивоима студија. 
 

      Табела 1. План уписа студената по годинама студија 
      за школску 2009/2010. годину 

Година студија I II III IV V 
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Буџет 230 90 64 85 36 40 / / 

Самофинансирајући 300 70 78 60 20 34 50 15 

 

У 2009. години планирано је да око 200 студената стекну стручна звања: 
дипломирани ижењер електротехнике, професор технике и информатике, и 
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 6 кандидата стекне стручни 
назив специјалисте, 10 кандидата стекне академски назив магистра техничких 
наука и педагошко-техничких наука и 5 кандидата стекне научно звање доктора 
техничких наука. 

 
3.   ПЛАН РАДА У ОБЛАСТИ  МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У 2009. ГОДИНИ   
 

Приоритетан циљ Техничког факултета у Чачку у 2009. години јесте да се 
успешно заврши поступак акредитације Факултета и свих његових студијских 
програма. После завршене акредитације установе и студијских програма, 
наставиће се активности на унапређењу квалитета свих процеса рада на 
Факултету. Потребно је водити рачуна да се постигнути квалитет процеса одржи 
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и унапреди у складу са постојећим стандардима, стратегијом обезбеђења 
квалитета и релевантним међународним узорима. 

Међународна сарадња је од велике важности за кључне процесе Факултета. 
Веома је важно да што више наставника и сарадника реализује дужи или краћи 
студијски боравак на престижним универзитетима у иностранству.  

Технички факултет је потписао уговоре о међународној сарадњи са Faculty 
of Mechanical Engineering и Faculty of Electrical Egineering Универзитета 
Политехника из Темишвара, са Универзитетом у Марибору (са којим је почела 
реализација билатералног пројекта из области рачунарске технике), Техничким 
универзитетом у Бечу, Универзитетом у Скопљу, Универзитетом у Тузли и 
другим високошколским и научним институцијама. 

У наредном периоду Факултет ће настојати да буде потписан већи број 
уговора о међународној сарадњи.  

Посебну међународну активност чине међународни пројекти. Планира се 
наставак реализације започетих међународних пројеката и у 2009. години.  

У оквиру текућих међународних пројеката и конкурисањем студената за 
остваривање иностраних стипендија реализоваће се већа мобилност студената.  

4. ПЛАН НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА  
 

Научноистраживачки рад Техничког факултета орјентисан је на фундаментална и 
примењена истраживања. Факултет је акредитован за обављање 
научноистраживачке делатности у области техничко-технолошких наука -
електротехника, технологија, информатика и менаџмент/!Поред истраживања       
у наведеним областима на Факултету се одвијају и мултидисциплинарна 
истраживања, али и у другим институцијама у земљи и иностранству са којима се 
може постићи компатибилност научних дисциплина. 

Годишњи програм научно-истраживачког рада усаглашен је са програмом 
научно истраживачког рада за период 2006-2010 усвојеним од стране Наставно-
научног Већа. 

 

4.1  Програм основних истраживања 
Планира се наставак реализације започетих пројеката Министарства науке 

Републике Србије из области основних истраживања. 

Програм основних истраживања реализује се кроз учешће 
интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова на нивоу Техничког 
факултета. У тимове ће бити укључени истраживачи са других 
научноистраживачких организација из земље и иностранства. 

На факултету се континуално прате нови конкурси и информишу 
истраживачи, којима се пружа помоћ и подршка приликом конкурисања за 
пројекте. 
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4. 2 Програм примењених истраживања  
  

Планира се наставак реализације текућих пројеката Министарства науке 
Републике Србије, као и из Националног програма енергетске ефикасности. 

 

4. 3 Програм трансфера знања и технологија и подстицање примене 
резултата научноистраживачког рада 
Планира се реализација пројеката директне сарадње са привредом, којима се 

врши трансфер знања и остварују примењени резултати научноистраживачког 
рада. Пројекти ће се реализовати кроз рад истраживачких тимова.  

У области научноистраживачког рада реализоваће се и следеће активности: 
− припрема документације за расписане конкурсе за пројекте, 
− формирање партнерских група са домаћим и међународним институцијама 

ради учешћа на пројектима, 
− проширивање сарадње са привредним организацијама у земљи и 

иностранству (потписивање  више уговора о пословно-техничкој сарадњи), 
− набавка рачунарске опреме и опремање простора преко конкурса 

Министарства за науку, кроз реализацију пројеката, кроз донације и из 
средстава факултета, 

− набавка софтвера за реализацију наставних и истраживачких активности, 
− даље интензивирање сарадње са Oracle-ом и  Intergraph-ом кроз едукацију 

студената и запослених у јавним предузећима на широј територији Србије 
(као једина овлашћена установа), кроз конкурисање и реализацију 
заједничких извођачких пројеката у области одговарајућих информационих 
технологија, 

− праћење законодавне активности на пољу научноистраживачке и 
иновационе делатности.,  

− унапређење издавачке делатности и учествовање на 54. Међународном 
београдском сајму књига, 

− проширивање библиотечког фонда у COBISS систему, 
− укључивање истраживача са факултета у електронску базу истраживача 

Србије, 
− набавка стручне литературе и укључивање у одговарајуће базе, 
− побољшање функционисања свих служби Факултета, 
− укључивање студената у научноистраживачки рад, кроз такмичење 

студентске групе Факултета у такмичење за најбољу технолошку иновацију. 

Резултати рада радних тимова формираних за реализацију појединих 
активности биће праћени и оцењивани од стране Наставно-научног већа. 
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4.4  Програм иновационе делатности 
На факултету се планира активније деловање Иновационог центра, са циљем 

реализације различитих програмских садржаја. 

Факултет ће у 2009. години, у сарадњи са Министарством за науку, 
финансијски подстицати иновациону делатност и активно учешће у такмичењу за 
најбољу технолошку иновацију које организује Министарство науке Републике 
Србије. 

4.5 Програм обезбеђења и одржавања научноистраживачке опреме и  
простора за научноистраживачки рад 
Факултет планира да врши набавку опреме уз подршку Министарства за 

науку, сопствених средстава и материјалних средстава од домаћих и 
међународних пројеката. 
 
4.6   Програм развоја информационог система 

Планира се даље проширење капацитета система и асортимана сервиса.  
Набавком одговарајућег хардвера побољшаће се квалитет рачунарске мреже 
факултета. 

Посебна пажња ће се посветити набавци лиценцираних софтвера за 
реализацију наставних и истраживачких активности. Средства за реализацију 
наведеног ће се обезбедити из наменских средстава ресорног министарства и 
средстава са пројеката који се реализују на факултету. 

Планира се и повећање капацитета постојећих рачунарских учионица. 

 
4.7  Програм развоја научноистраживачког подмлатка 

План усавршавања научноистраживачког подмлатка биће обухваћен у 
оквиру плана запошљавања наставно-научног кадра. 

 
4.8  План  издавања научних публикација и одржавање научних скупова 

Издавање наставних и научних публикација обухвата издавање: 
монографија, издавање часописа и зборника са стручних и научних скупова. 

У оквиру издавачке делатности на Техничком факултету, планирано је да се 
2009. године изда око 15 наставних публикација. Факултет ће обезбедити 
потребну подршку запосленим истраживачима при конкурисању за 
суфинансирање издавања монографија у ресорном министарству за науку. 
Планира се и учествовање Факултета са својим издањима на 54. Међународном 
сајму књига у Београду. Планирано је да Факултет изда бар по један број своја три 
часописа (Serbian Journal of Eleцtrical Engineering, Mathematica Moravica, 
Metalurgija - Journal of Metallurgy), чији издавач или суиздавач. 

Факултет ће у 2009. години организовати следеће научне скупове: 

1) Конференција: Техника и информатика у образовању, 

2) АТМ (Analysis, Topology and Applications), 

3) Конференција Атмосферска пражњења и заштита, 
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4) Примењена истраживања у области функционалних материјала, 

5) VIII  научни скуп Физика и технологија материјала, ФИТЕМ 09. 

4.9 План набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа  
електронским научним базама података 

 

У 2009. планира се наставак уношења библиотечке грађе Факултета               
у узајамни каталог COBISS.SR 

Библиотека Факултета ће у 2009. години бити део конзорцијума библиотека 
Србије за обједињену набавку (КоБСОН), чиме ће се обезбедити 

− набавка страних научних информација, 
− прелазак са папирних издања на електронска, 
− унапређење приступа електронским информацијама. 

 

5. ПЛАН РАДА У НОРМАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
У 2009. години планира се израда свих недостајућих докумената из области 

обезбеђења квалитета, а у складу са потребама Факултета. 
 

6. ПЛАН КАДРОВА 
 

У 2008. години процесе рада на Техничком факултету обављало је 77 
запослених у настави, 7 стручних сарадника и 34 радника у ненастави. 

Планира се пријем у радни однос, по спроведеној процедури за избор у 
наставничка и сарадничка звања, одређеног броја запослених у настави, у складу 
са потребама Факултета.  
 

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

7.1  Полазне основе 
Приликом израде финансијског плана за 2009. годину, пошло се од следећих 

претпоставки: 
1. извршења финансијског плана у 2008.  години, 
2. смерница Владе Републике Србије у области финансирања 

универзитетског образовања у 2009. години, 
3. смерница Министарства просвете у области високог образовања у 2009. г., 
4. смерница Министарства науке у области финансирања научно-

истраживачких пројеката у 2009. години, 
5. сопствених прихода Факултета, 
6. осталих претпоставки. 

На основу наведених претпоставки, сачињен је Финансијски план за 2009. 
годину, који ће се у складу са указаном потребом током године кориговати. 
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