1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2008. ГОДИНУ
Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2008. 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 образовну и научну делатност и то:
- план рада у образовној делатности у току 2008. године,
- план рада у области акредитације и међународне сарадње у току 2008. год.
на Техничком факултету,
- план научноистраживачког рада,
- план рада у нормативној делатности,
- план кадрова,
- финансијски план за 2008. годину.
2. ПЛАН РАДА У ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ТОКУ 2008. ГОДИНЕ
У току 2008. године Факултет ће изводити наставу на студијским
програмима на које је Универзитет у Крагујевцу дао сагласност, као и према
раније донетим наставним плановима, на завршним годинама студија.
Упоредо са извођењем наставе Факултет ће у 2008. години радити на
спровођењу следећих активности:
− усклађивање студијских програма са Законом о високом образовању и
Болоњском декларацијом,
− увођење и примена европског система преноса бодова,
− 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,
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− континуирано праћење рада студената и осавремењивање наставног процеса,
− презентација факултета намењена потенцијалним студентима; промотивне
активности биће спровођене током целе године уз ангажовање наставника,
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 2008/2009. године,
− припрема најбољих студената и организовање манифестација студената:
»Електријада« и «Менаџеријада» у циљу постизања што бољег успеха
у знању,
− размена студената,
− израда потребних општих аката Факултета,
− континуирано усавршавање наставно-научних радника у земљи и
иностранству,
− припрема и реализација процеса акредитације студијских програма на свим
нивоима студија на Техничком факултету.

Година студија

I

II

III

IV

V

Апсолвенти

Дипломске
академске студије

Докторске студије

Табела 1. План уписа студената по годинама студија
за школску 2008/2009. годину

Буџет

230

90

64

85

36

40

/

/

Самофинансирајући 300

70

78

60

20

34

50

15

У 2008. години планирано је да око 250 студената стекну стручна звања:
дипломирани ижењер електротехнике, професор технике и информатике, и
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 2 кандидата стекне стручни
назив специјалисте, 15 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 АКРЕДИТАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ У ТОКУ 2008. ГОДИНЕ НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ
Приоритетан циљ Техничког факултета у Чачку у 2008. години јесте да се
успешно спроведе поступак акредитације Факултета и свих његових студијских

3

програма. У том смислу треба унапредити све релевантне процесе унутар
институције и сагласно прописаним стандардима припремити документацију за
акредитацију. Након предаје документације, активности које се тичу акредитације
установе и студијских програма не престају, јер треба још спремније дочекати
нови циклус акредитације за 3 године. У области акредитације потребно је водити
рачуна да се постигнути квалитет процеса одржи 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. Тренутно се на
Факултету реализују три међународна пројекта, и то:
1) MagnetoPIМ – Herstellung von komplexen, weich – und hartmagnetischen
Bauteilen mittels PIM,
2) M.Sc. Curriculum in E-Learning,
3) Нова техничка решења и осавремењивање извођења наставе из групе
предмета електротехничке струке.
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 научноистраживачког рада усаглашен је са програмом
научноистраживачког рада за период 2006-2010 усвојеним од стране Наставнонаучног Већа.
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4. 1. Програм основних истраживања
Планира се наставак реализације 7 пројеката Министарства науке Републике
Србије из области основних истраживања (табела 4.1)
Табела 4.1. Пројекти који се реализују на Факултету у области основних
истраживања
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Теоријска и експериментална истраживања у
микродозиметрији и радиоекологији
Проучавање међузависности у тријади „Синтеза
– структура, својства“ за функционалне
материјале
Алгебарске структуре и методе за процесирање
информација
Неки проблеми савремене математичке анализе
Детерминисање димензија организационе
структуре у функцији квантификације утицаја
најважнијих контитетних фактора предузећа
Физичке и физичко-хемијске особине неких
металних и неметалних система у кристалном и
аморфном стању
Истраживање локалних структура и кластера у
чврстом стању

БРОЈ
САРАДНИКА
1
4
1
2
2
5
1

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.
4. 2. Програм примењених истраживања
Планира се наставак реализације текућих пројеката Министарства науке
Републике Србије, као и из Националног програма енергетске ефикасности
(табела 4.2).
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Табела 4.2. Пројекти који се реализују на Факултету у области примењених
истраживања (Д/И- домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи
стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/Технолошки развој)
Врста пројекта
Бр.
Р.Б. Назив пројекта
Пројекти министарства Д/ЕФ сарадника
Д/И
Д/Р Д/Техн.
развој
1.
Развој и примена
логистичких система за
коришћење биомера и
*
7
отпадног дрвета као
енергента у домаћинствима
и индустрији
2.
Истраживање
техноекономских
потенцијала производње
*
1
електричне енергије
ветрогенераторима на
локацији ТЕ Костолац
3.
Web портал за
билансирање, планирање и
газдовање производњом и
*
6
потрошњом енергије у
локалној заједници
4.
Истраживање 16 микро
хидроелектрана саграђених
у сливном подручју
*
1
Тимока у циљу повећања
њихове енергетске
ефикасности
5.
Методе моделирања
биомеханичких система са
*
1
применом у медицини
6.
Пројектовање примене
прописа ЕУ о енергетској
*
5
ефикасности кућних
апарата
7.
Истраживање и развој
нових генерација зуба
*
5
кашике роторних багера и
багера ведричара
8.
Развој прогресивне
технологије за леђну
*
1
обраду профилних алата на
CNC машинама
9.
Поузданост дерегулисаних
*
6
дистрибутивних система
10. DMS – Унапређене
*
1
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функције
Нова решења управљања
енергетским претварачима
у склопу ветроелектрана
12. MagnetoPIМ – Herstellung
von komplexen, weich – und
hartmagnetischen Bauteilen
mittels PIM
13. M.Sc. Curriculum in ELearning
14. Комуникација и учење у
настави технике
15. Нова техничка решења и
осавремењивање извођења
наставе из групе предмета
електротехничке струке
16. Изабери границу –
подршка наставницима
(почетницима)
17. Мултимедија у
интерактивној настави
машинства
18. Методика реализације
садржаја из
информатицких
технологија у основном
образовању
19. Онтолошко моделирање у
биоинжењерингу
20. Развој софтвера и хардвера
из области
биоинжењеринга са
применом у клиничкој
пракси
21. Примена савремене
технологије у циљу
спречавања ерозије
котловских цеви
22. Развој технологија и
технолошких линија за
рециклажу обојених и
племенитих метала из
електронског отпада
23. Управљање производњом
помоћу наруџбина
24. Реконфигурабилни
Embedded системи
УКУПНО
11.

*

1

2
1
*

3
6

*

1

*

4

*

5

4

7

*

1

*

1

*

1

*

1

*

3

*

1

6

4
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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,
увођење интранета у оквиру Факултета,
израда нове WEB презентације факултета http://www.tfc.kg.ac.yu,
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,
организовање научно-стручног скупа «Техника и информатика у
образовању» – ТИО ′08,
унапређење издавачке делатности и учествовање на 53. 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,
побољшање заштите објеката факултета кроз активирање видео надзора,
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.
4.4. Програм иновационе делатности
На факултету се планира активније деловање Иновационог центра, са циљем
реализације различитих програмских садржаја.
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Факултет ће у 2008. 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

Битан услов за успешан научноистраживачки рад је савремена
научноистраживачка опрема. Факултет планира да врши набавку опреме уз
подршку Министарства за науку, из 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 приказан је у посебном
документу.
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
2008. године изда око 20 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 53. 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 је издавач или суиздавач.
Факултет ће у 2008. години организовати следеће научне скупове:
II Конференција: Техника и информатика у образовању,
АТМ (Analysis, Topology and Applications)
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4.9 План набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа
електронским научним базама података
У 2008. планира се наставак уношења библиотечке грађе Факултета у
узајамни каталог COBISS.SR
Библиотека Факултета ће у 2008. 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 2008. години планира се израда свих потребних докумената из области
обезбеђења квалитета, а у складу са потребама Факултета везаних за процес
акредитације, и то:
1) Стратегија обезбеђења квалитета
2) Правилник о систематизацији
3) Правилниик о научноистраживачкој и стручној делатности
4) Правилник о безбедности и здрављу на раду
5) Правилник о заштити од пожара
6) Правилник о упису студената на студијске програме
7) Правилник о правилима студија
8) Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
9) Правилник о полагању завршног и дипломског испита
10) Правилник о обављању стручне праксе студената
11) Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука
12) Правилник о избору у звања наставника и сарадника
13) Правилник о стручном усавршавању и образовању наставника
14) Правилник о издавачкој делатности
15) Правилник о уџбеницима
16) Правилник о ужим научним областима
17) Правилник о шифрирању наставних предмета
18) Пословник о раду Наставно-научног већа
19) Пословник о раду Савета
и других општих аката којима се регулишу процеси рада на Факултету.
6. ПЛАН КАДРОВА

У 2007. години процесе рада на Техничком факултету обављало је 62
запослена у настави, 8 стручних сарадника и 37 радника у ненастави.
У 2008. години два редовна професора ће испунити услов за одлазак у
старосну пензију.
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Планира се пријем у радни однос, по спроведеној процедури за избор у
наставничка и сарадничка звања, укупно 15 запослених у настави, у складу са
потребама Факултета везаним за процес акредитације.
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2008. ГОДИНУ
7.1 Полазне основе
Приликом израде финансијског плана за 2008. годину, пошло се од следећих
претпоставки:
1. извршења финансијског плана у 2007. години,
2. смерница Владе Републике Србије у области финансирања
универзитетског образовања у 2008. години,
3. смерница Министарства просвете у области високог образовања у 2008. г.,
4. смерница Министарства науке у области финансирања научноистраживачких пројеката у 2008. години,
5. сопствених прихода Факултета,
6. осталих претпоставки.
На основу наведених претпоставки, сачињен је Финансијски план за 2008.
годину, који ће се у складу са указаном потребом током године кориговати.
С обзиром да према постојећој уредби о начину финансирања факултета на
приход знатно утиче број првоуписаних студената на свим годинама студија, не
очекују се значајније промене у оквиру овог извора прихода. Код расхода
планирана су средства за покриће најнеопходнијих трошкова за обављање
делатности.
7.2 Укупни планирани приходи и расходи за 2008. годину
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2008. ГОД. ИЗНОСЕ

393.181.740,00

I УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

108.119.800,00

1. Приход од Министарства просвете за зараде
100.219.800,00
2. Приход од Министарства просвете за материјалне трошкове
(захтев Министарству просвете за финансирање ових
трошкова послат 10.08. 2007. год.)
6.500.000,00
3. Приход од Министарства просвете за социјални
програм и накнаде за стручно усавршавање
1.400.000,00
II УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ
1. Приход од школарине, испита, пријава
2. Приход од сарадње са привредом
3. Остали приходи (рефундације за боловања,
тржиште рада и слично)
4. Донације од међународних и домаћих организација

285.061.940,00
103.500.000,00
45.000.000,00
10.000.000,00
90.500.000,00
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5. Приход од Министарства науке (за бруто
ауторски хонорар, материјалне трошкове)
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ У 2008. ГОД. ИЗНОСЕ
1. Издаци финансирани од Министарства просвете
2. Издаци финансирани из сопствених прихода
и Министарства науке
3. Издаци финансирани од донација
(међународних и домаћих организација)

30.061.940,00
390.181.740
108.119.800
191.561.940
90.500.000

7.3 План јавних набавки добара и услуга за 2008. годину
План јавних набавки добара за 2008. годину

1.
2.
3.
4.
5.

Ред.бр.у
Финанс.
плану
14
77
78
79
80

421222
426111
426121
426124
426131

6.

81

426191

7.

82

426311

8.

83

426312

9

84

426321

10.

85

426521

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

86
87
88
89
104
114
115
116
117
118
119
120
121
123

426591
426611
426911
426919
511216
512211
512212
512213
512221
512222
512223
512231
512232
512241

25.

124

512411

Ред.
бр.

конто

Назив трошкова
Трошкови набавке угља
Канцеларијски материјал
Расход за радну униформу
ХТЗ опрема
Цвеће и зеленило
Остали административни
материјал
Стручна литература за запослене
Стручна литература за образовање
запослених
Материјал за образовање
Материјал за истраживање и
развој
Остали материјал за науку
Материјал за образовање
Потрошни материјал-хигијена
Остали потрошни материјал
Изградња котларнице
Намештај
Уградна опрема
Писаће машине
Рачунарска опрема
Штампачи
Мреже
Телефонске централе
Телефони
Електронска опрема
Опрема за заштиту животне
средине

Износ
2.406.000
2.500.000
700.000
500.000
400.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
2.500.000
2.700.000
3.700.000
2.700.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
200.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
800.000
300.000
3.000.000
2.500.000
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

125
126
127
128
129
130
131
132

512521
512531
512611
512621
512811
513111
515123
515121

Лабораторијска опрема
Мерни и контролни иструменти
Опрема за образовање
Опрема за науку
Опрема за јавну безбедност
Остале некретнине и опрема
Компјутерски софтвер
Књиге у библиотеци

5.000.000
4.000.000
4.500.000
4.000.000
1.500.000
3.000.000
1.500.000
2.000.000

План јавних набавки услуга за 2008. годину
Ред.
бр.

Ред.бр.у
Финанс. конто
плану

1.

15

421311

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16
17
18
19
20
21
22
39
40
41

421321
421411
421412
421419
4214210
421611
421919
423221
423291
423321

12.

42

423322

13.

43

423323

14

44

423391

15.

45

423399

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

46
47
48
49
50
51
52

423412
423413
423419
423411
423421
423431
423439

23.

53

423441

24.
25.
26.
27.

54
55
58
59

423521
423599
423911
424211

Назив трошкова
Услуге водовода грађевинско
земљиште и комуналац
Дератизација
Трошкови телефона
Трошкови интернета
Остале услуге комуникације
ПТТ услуге
Закуп пословног простора
Остали непоменути трошкови
Услуге одржавања рачунара
Остале компјутерске услуге
Котизација за семинаре
Котизација за стручно
саветовање
Котизација за учествовање на
сајмовима
Трошкови чланарине
Остали издаци за стручно
образовање
Услуге штампања часописа
Услуге штампања публикација
Остале услуге штампања
Претплата на часописе
Услуге информисања јавности
Услуге рекламирања
Остале услуге рекламе
Медијске услуге радија и
телевизије
Адвокатске услуге
Остале стручне услуге
Остале опште услуге
Услуге образовања

Износ
2.120.000
60.000
1.100.000
60.000
1.400.000
300.000
2.000.000
2.000.000
4.500.000
5.000.000
1.000.000
500.000
300.000
700.000
800.000
800.000
800.000
800.000
900.000
800.000
900.000
1.000.000
700.000
200.000
2.700.000
3.000.000
3.000.000
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