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1. Општи преглед рада Факултета  
 

Факултет техничких наука у Чачку је високошколска образовно-научна установа са 
својством правног лица, у саставу Универзитета у Крагујевцу, са правима и обавезама 
одређеним Законом  и Статутом.  

Факултет техничких наука представља образовну установу која се бави наставно-научном, 
научноистраживачком и издавачком делатношћу. Својим јавним деловањем непосредно 
унапређује развој друштвене заједнице са позиције најзначајније високошколске институције 
у области техничких и технолошких наука у Централној и Западној Србији. 

Структура Факултета, стручни органи, организационе јединице, делокруг њиховог рада, 
координација и контрола су утврђени Статутом Факултета техничких наука у Чачку и 
Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету техничких наука у 
Чачку.  

Делатност и послови Факултета техничких наука се организују и извршавају у оквиру 
унутрашњих организационих целина, а заснивају се на професионалним компетенцијама и 
потребној квалификационој структури запослених.  

Основне активности које је реализовао Факултет током 2020. године су:  

1. Реализација наставе на свим степенима студија, у оквиру акредитованих студијских 
програма, која се почев од 16. марта, због проглашеног ванредног стања услед 
епидемије COVID-19, углавном одвијала онлајн или комбиновано, 

2. Реализација научноистраживачких и стручних пројеката, самостално и у сарадњи са 
другим oрганизацијама из земље и иностранства, 

3. Организовање научних и стручних конференција, скупова и семинара, у складу са 
актуелном епидемиолошком ситуацијом, 

4. Преношење најновијих научних и стручних знања и вештина, 
5. Пружање могућности студентима да под одговарајућим и једнаким условима стекну 

високо образовање и да се образују током читавог живота, 
6. Организовање и спровођење посебних програма за стално стручно усавршавање 

запослених, 
7. Усавршавање научног и наставног подмлатка и оспособљавање студената за бављење 

научним радом, 
8. У овој години започет је и успешно завршен наредни седмогодишњи циклус 

акредитације Факултета и студијских програма, 
9. Такође, завршен је процес интеграције, односно припајања Високе школе техничких 

струковних студија у Чачку Факултету техничких наука, преузимањем свих запослених 
који су наставили рад на Факултету, као и студената који су наставили студије на 
уписаним студијским програмима, сада као студенти Факултета техничких наука. 
 
Статусна промена припајањa Високе школе техничких струковних студија Чачак 

Факултету техничких наука Универзитета у Крагујевцу започета је Одлуком Владе Републике 
Србије број 022-9790/2019 од 3. октобра 2019. године. Процес интеграције Високе школе и 
Факултета настављен је на основу Одлуке Владе Републике Србије број 022-6076/2020 од       
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30. јула 2020. године. Дана 17. августа 2020. године окончан је процес интеграције ове две 
високошколске установе, на основу решења Привредног суда у Чачку, о упису спајања уз 
припајање, и брисању из регистра Суда Високе школе техничких струковних студија.  

 
     Реализацијом наведених активности Факултет је пратио остваривање раније усвојених 
циљева рада и то: 

1. Стално унапређење наставе на свим нивоима студија и научноистраживачког и 
стручног рада у областима које се развијају на Факултету; 

2. Континуиран и систематски рад на унапређењу квалитета студијских програма, 
наставе,  простора, опреме, уџбеника и литературе; 

3. Континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне 
подршке; 

4. Обезбеђивање свих неопходних ресурса на Факултету потребних за реализацију 
образовне и научноистраживачке делатности;  

5. Обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног 
унапређења квалитета; 

6. Пружање знања и вештина које ће студентима омогућити ефикасну интеграцију у 
савремене научне, привредне и друштвене токове; 

7. Омогућавање мобилности студената на националном и међународном плану; 
8. Перманентно подмлађивање кадрова за рад у области високог образовања, 

научноистраживачког и иновативног рада, у циљу усклађивања образовних садржаја, а 
тиме развоја и одрживости Факултета; 

9. Усклађивање организације и обављања делатности Факултета са републичким и 
универзитетским прописима. 
 
Факултет је током 2020. године спроводио праћење остваривања планираних 

активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову 
анализу и примену корективних мера у циљу отклањања уочених недостатака.  
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2. Организациона структура Факултета 
 

Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању, уређена је 
организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета. 
Органи Факултета су: 

• орган управљања – Савет Факултета,  

• орган пословођења – декан Факултета, 

• стручни органи – Наставно-научно веће, Веће студијског програма и катедре, 

• Студентски парламент. 

Савет Факултета у новом сазиву конституисан је 10. априла 2019. године. 

На конститутивној седници Савета, за председника Савета изабран је др Иван 
Милићевић, ванр. проф. а за заменика председника изабрана је др Весна Ружичић, доцент. 

 

Чланови Савета из реда наставника и сарадника: 

1. Др Иван Милићевић, ванр. проф. 

2. Др Нада Дамљановић, ванр. проф. 

3. Др Момчило Вујичић, ванр. проф. 

4. Др Милош Папић, ванр. проф. 

5. Др Весна Ружичић, доцент 

6. Др Милан Весковић, доцент 

7. Мр Небојша Станковић, асистент 

8. Ђорђе Дамњановић, асистент 

9. Милан Марјановић, асистент 

10. Владан Пауновић, асистент 
 

Чланови Савета из реда ненаставног особља: 

1. Милка Јовановић, шеф кабинета декана и 

2. Мирјана Ковачевић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања. 

 

Чланови Савета - представници Студентског парламента, од 10. априла 2019. године, су: 

1. Милица Влашковић, Техника и информатика, 143/2015, председница Студентског 
парламента, члан Савета Факултета по функцији, 

2. Михајло Вуксановић, Електротехничко и рачунарско инжењерство, 33/2015, 

3. Урош Глишић, Електротехничко и рачунарско инжењерство, 157/2017. 
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Чланови Савета - представници Студентског парламента, од 23. септембра 2020. године, су: 

1. Урош Глишић, Електротехничко и рачунарско инжењерство, 157/2017, в. д. председник 
Студентског парламента, члан Савета Факултета по функцији, 

2. Милица Ђоковић, Техника и информатика, 239/2017, од 23. септембра 2020. године, 

3. Стефан Ристовић, Електротехничко и рачунарско инжењерство, модул 
Електроенергетски системи, 177/2018, од 9. децембра 2020. године. 

 

Чланови Савета - представници оснивача: нису именовани. 

Функцију декана Факултета обављала је др Данијела Милошевић, ред. проф. 

Продекани Факултета су: 

Др Снежана Драгићевић, ред. проф., продекан за финансије и сарадњу са привредом 

Др Небојша Митровић, ред. проф., продекан за науку и међународну сарадњу 

Др Милан Плазинић, ванр. проф., продекан за наставу 

Др Наташа Гојгић, професор струковних студија, продекан за струковне студије, почев од      
10. децембра 2020. године 

 

У протеклој години дужност студента продекана обављао је Михајло Вуксановић, од                    
1. децембра 2019. до 15. новембра 2020. године, а од 18. новембра 2020. функцију студента 
продекана обавља Милица Ђоковић. 

 

Руководиоци студијских програма на Факултету техничких наука били су: 

 

а) Студијски програми основних академских студија  

- Електротехничко и рачунарско инжењерство - др Мирослав Бјекић, ред. проф.  

- Мехатроника - др Иван Милићевић, ванр. проф.  

- Информационе технологије - др Владе Урошевић, ред. проф. 

- Инжењерски менаџмент - др Јасмина Весић Васовић, ред. проф.  

- Предузетнички менаџмент - др Цариша Бешић, ред. проф.  

 

б) Студијски програми основних струковних студија  

- Електротехника и рачунарство - др Милан Добричић, проф. 

- Информационе технологије - др Бранко Марковић, проф.  

- Машинство и инжењерска информатика - др Анђелија Митровић, проф. 
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- Производни и еколошки менаџмент - др Јелена Јовановић, проф.  

- Графичка техника – др Иво Властелица до 30. 09. 2020. године, а од 01. 10. 2020. године 
др Братислав Чукић, проф.  

 

в) Студијски програм интегрисаних академских студија  

- Техника и информатикa - др Драгана Бјекић, ред. проф., до 1. новембра 2020. године  

 

г) Студијски програми мастер академских студија  

- Електротехничко и рачунарско инжењерство – др Владица Мијаиловић, ред. проф.  

- Мехатроника – др Срећко Ђурчић, ред. проф.  

- Информационе технологије - др Ненад Стефановић, ванр. проф.  

- Инжењерски менаџмент – др Зоран Нешић, ванр. проф. 

- Предметна настава – др Драгана Бјекић, ред. проф., до 1. новембра 2020. године 

  

д) Студијски програми мастер струковних студија 

- Електротехника и рачунарство - др Милан Добричић, проф. 

- Машинство и инжењерска информатика - др Анђелија Митровић, проф. 

- Производно инжењерство - др Јелена Јовановић, проф. 

 

ђ) Студијски програми докторских студија  

- Електротехничко и рачунарско инжењерство – др Небојша Митровић, ред. проф.  

- Мехатроника – др Недељко Дучић, доцент  

- Информационе технологије - др Данијела Милошевић, ред. проф.  

- Инжењерски менаџмент – др Јасмина Весић Васовић, ред. проф. 

 

Шефови Катедри у 2020. години: 

1. Катедра за електроенергетику – шеф катедре: др Мирослав Бјекић, ред. проф.  

2. Катедра за машинство – шеф катедре: др Снежана Драгићевић, ред. проф. 

3. Катедра за општу електротехнику и електронику – шеф катедре: др Предраг Петровић, 
ред. проф. 

4. Катедра за педагошко - техничке науке – шеф катедре: др Драгана Бјекић, ред. проф., а 
од 11. новембра 2020. године др Ивана Крсмановић, професор струковних студија 

5. Катедра за индустријски менаџмент – шеф катедре: др Јасмина Весић Васовић, ред. 
проф. 
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6. Катедра за предузетнички менаџмент – шеф катедре: др Цариша Бешић, ред. проф. 

7. Катедра за рачунарско инжењерство – шеф катедре: др Урош Пешовић, доцент 

8. Катедра за физику и материјале – шеф катедре: др Небојша Митровић, ред. проф. 

9. Катедра за мехатронику – шеф катедре: др Срећко Ћурчић, ред. проф. 

10. Катедра за информационе технологије – шеф катедре: др Данијела Милошевић, ред. 
проф. 

 

У оквиру ненаставних служби Факултета руководеће послове обављају: 

1. Секретар Факултета: Вера Крупеж 

2. Служба за опште и правне послове: руководилац Тања Бошковић, од 1. јуна 2020. 
године 

3. Служба рачуноводства: руководилац Милка Чалуковић до 31. октобра 2020. године, 
Марија Брковић од 1. новембра 2020. године 

4. Студентска служба: руководилац Биљана Зарић 

5. Библиотека: руководилац Ксенија Лајшић 

6. Рачунски центар: руководилац Милан Дробњаковић 

7. Графички центар: руководилац мр Биљана Савић, од 23. новембра 2020. године  

8. Техничка служба: руководилац Рајко Крџић, од 1. новембра 2020. године. 
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3. Образовна делатност  
 

Факултет техничких наука обављао је током 2020. године образовну делатност 
извођењем следећих академских и струковних студијских програма:  

I Студије првог степена – основне академске студије, 240 ЕСПБ, 4 године 

1. Електротехничко и рачунарско инжењерство 

2. Мехатроника 

3. Информационе технологије 

4. Инжењерски менаџмент 

5. Предузетнички менаџмент 

II  Основне струковне студије, 180 ЕСПБ, 3 године 

1. Електротехника и рачунарство  

Модул 1: Електроенергетика 

Модул 2: Електроника и рачунарство 

2. Машинство и инжењерска информатика 

Модул 1: Инжењерска информатика 

Модул 2: Производно машинство 

3. Производни и еколошки менаџмент 

Модул 1: Производни менаџмент 

Модул 2: Еколошки менаџмент 

4. Графичка техника 

5. Информационе технологије 

III Студије другог степена – мастер академске студије, 60 ЕСПБ, 1 година 

1. Електротехничко и рачунарско инжењерство 

2. Мехатроника 

3. Информационе технологије 

4. Инжењерски менаџмент 

5. Предметна настава 

IV Мастер струковне студије, 120 ЕСПБ, 2 године 

1. Електротехника и рачунарство 

Модул 1: Електроенергетика 

Модул 2: Електроника и рачунарство 
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2. Машинство и инжењерска информатика 

3. Производно инжењерство 

 

V Интегрисане академске студије, 300 ЕСПБ, 5 година 

1. Техника и информатика 

 

VI Студије трећег степена – докторске академске студије, 180 ЕСПБ, 3 године 

1. Електротехничко и рачунарско инжењерство 

Модул 1: Електроенергетика 

Модул 2: Рачунарска техника 

Модул 3: Савремени материјали у електротехници 

2. Мехатроника 

3. Инжењерски менаџмент 

4. Информационе технологије 

 

На студијским програмима основних академских, мастер академских и докторских 
студија, редовну наставу похађало је укупно 1335 студента у току 2020/21 године. 

Година студија I II III IV V МАС ДАС 
Буџет 887 241 162 154 224 8 87 11 
Самофинансирање 494 39 38 50 238 12 74 43 

      Табела 1. Број уписаних студената по годинама студија у школској 2020/2021 (1335). 

У току календарске 2020. године на основним академским студијама дипломирао је 141 
студент, 3 студента на интегрисаним студијама, а 6 студената је дипломирало према 
прописима и правилима студија који су били на снази пре процеса акредитације. У истом 
периоду мастер рад одбранило је 43 студента.  

На студијским програмима основних и мастер струковних студија редовну наставу 
похађало је укупно 538 студента у току 2020/21 године.  

Година студија I II III МСС I МСС II 
Буџет 424 205 113 106 - - 
Самофинасирање 244 43 41 30 28 102 

Табела 2. Број уписаних студената на струковним студијама по годинама  у школској 
2020/2021 (668) 

Школске 2019/2020. године уписана је четврта генерација студената мастер струковних 
студија на студијским програмима Машинство и инжењерска информатика и Електротехника 
и рачунарство и прва генерација на СП Производно инжењерство. На мастер студијским 
програмима укупно је студирало 130 студента. У току календарске 2020. године на основним 
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струковним студијама дипломирао је укупно 104 студента, звање специјалисте струковних 
студија стекло је 29 инжењера а звање мастера струковних студија стекло је 49 инжењера. 

Активности у вези наставе током 2020. године карактерише: 

- побољшање услова образовања студената из области електротехнике, мехатронике, 
технике и информатике, информационих технологија и менаџмента, који ће бити 
конкурентни на домаћем и на међународном тржишту рада, 

- систематска анализа успеха студената и увођење мера за унапређење квалитета и 
ефикасности студирања; као један од параметара за проверу стања квалитета студирања 
коришћени су резултати анкета студентског парламента, 

- обезбеђење квалитета наставе, 

- евалуација студијских програма, 

- унапређење постојеће сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, 

- осавремењавање наставног процеса, 

- континуирано праћење рада студената, 

- промоција Факултета у смислу представљања студијских програма потенцијалним 
студентима, 

- организовање бесплатне припремне наставе за све предмете који се полажу на 
пријемном испиту на Факултету, 

- израда и штампање информатора Факултета и другог промотивног материјала, 

- израда и штампање наставних и других публикација, 

- награђивање најбољих студената, 

- припрема студената за учешће на такмичењима, 

- размена студената, 

- измене и допуне општих аката Факултета у смислу усаглашавања са Законом о високом 
образовању и актима Универзитета, 

- сарадња са предузећима, како у извођењу стручне праксе за студенте тако и на 
различитим пројектима. 
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4. Научноистраживачки и стручни рад  
 

Током 2020. год. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије je започело институционално финансирање акредитованих научноистраживачких 
организација. Израдом Плана активности Факултета техничких наука у Чачку за 2020. год у 
области НИРа трансформисана је реализација ранијих 26 научноистраживачких пројеката (6 
пројеката основних истраживања (ОИ), 11 пројеката технолошког развоја (ТР) и 9 пројеката 
интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ)) у јединствени пројекат под 
евиденционим бројем МПНТР 451-03-68/2020-14/200132. 

На овај начин је на Факултету ангажован 51 истраживач (13 редовних професора, 8 
ванредних професора, 14 доцената, 14 асистента, 1 истраживач приправник и 1 стипендиста 
министарства), што је око две трећине од укупног броја наставника и сарадника на Факултету. 
Pеализација научних истраживања се спроводи кроз сарадњу са бројним 
научноистраживачким организацијама (институтима и факултетима) у земљи и свету. 

Новоформирани Фонд за науку Републике Србије је током године спровео селекцију 
пројеката пријављених на Програму за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), где 
је међу 59 тема одобрених за финансирање у наредне две године и пројекат POLYGREEN/ 
TOWARDS A “GREEN” AND SUSTAINABLE POLYMER INDUSTRY: FULLY BIOBASED 
UNSATURATED POLYESTER RESINS којим руководи др Павле Спасојевић ванредни 
професор са Катедре за физику и материјале. Током октобра месеца је приведено крају 
пријављивање на Програм ИДЕЈЕ овог Фонда, где је на 12 пројектних пријава укључено 25 
истраживача ФТН Чачак. Конкурси ових пројекат захтевају ИЗВРСНОСТ и СНАЖНЕ 
КАПАЦИТЕТЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ ТИМА па је неопходно развијати наведене елементе 
ради успешног конкурисања.  

Наставници и сарадници ФТН су упркос ванредном стању и отежаним условима рада 
током 2020. год реализовали већину планираних истраживања и спровели публиковање својих 
научних резултата. С обзиром да је настава углавном обављена online, умањена је реализација 
код дисциплина чија су истраживања заснована на експерименталним резултатима. Дошло је 
и до успореног обљављивања резултата који су прихваћени за публиковање али нису 
реализовани у 2020.  

Велики број међународних и националних научних скупова на којима је планирано 
учешће и послати већ припремљени радови је отказан или померен за 2021. годину. Смањење 
резулатата категорије М30 је око 20%, а категорије М60 око 30%. Међутим остварено је и око 
десетак резултата који нису могли бити са сигурношћу планирани за реализацију у 2020. год.  

Тренутни кадровски потенцијал Факултета чини 69 доктора наука и 32 истраживача са 
високим образовањем. Научноистраживачки рад се обавља у око 20 лабораторија Факултета 
и у сарадњи са бројним научноистраживачким организацијама. Највећи део наставног кадра 
који изводи наставу на струковним студијама има солидан научноистраживачки потенцијал и 
очекује се њихово успешно укључивање у истраживачке активности. Покренуто је више 
процедура њиховог избора у академско звање доцента. У овој години 7 истраживача МПНТР 
је напредовало у звању а очекује се и ангажовање још једног талентованог младог 
истраживача.  
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Графикон 1. Преглед остварених научноистраживачких резултата на ФТН Чачак током 

2020. године. 

 

Поред научноистраживачких активности, током школске 2019/2020 године ФТН Чачак 
је успешно реализовао 3 пројекта „Развоја високог образовања3“, за подршку у развоју нових 
и иновирању постојећих предмета у оквиру студијских програма, као и развоју компетенција 
наставника и сарадника: 

1. „Побољшање и унапређење стручних, дигиталних, и предузетничких компетенција 
студената иновирањем курикулума и пратећих практичних активности предмета из 
области електронике и телекомуникација (СДПКЕТ)“, руководилац пројекта: проф. др 
Предраг Петровић, 4 предмета. 

2. „ИТ и менаџмент знањем и компетенцијама, на платформи стандардизације ИТМЗ-
PDCA“, руководилац пројекта: : проф. др Живадин Мицић, 1 предмет. 

3. „Увођење лабораторијских вежби и информационих технологија у наставу групе 
предмета Електричне инсталације и осветљење у циљу развоја стручних и 
предузетничких компетенција студената (Лаб-ИТ-Еио-Комп)", руководилац пројекта: 
Др Момчило Вујичић, 2 предмета. 

Почетком школске 2020/2021 у оквиру програмске активности Развој високог 
образовања4, започета је реализација још 3 нова пројекта: 

1. „ Осавремењивање наставе 3 обавезна предмета Електричне машине 2, Аутоматско 
управљање и Електромоторни погони на студијском програму основних академских 
студија електротехничко и рачунарско инжењерство (ЕМПА)“, руководилац пројекта: 
др Сања Антић, 3 предмета. 
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2. „Унапређење студијских програма основних и мастер студија Мехатроника као одговор 
на захтеве Индустрије 4.0, УСПМех-И4.0“, руководилац пројекта: др Иван Милићевић, 
4 предмета 

3. „Дигитализација Кабинета за производно инжењерство у циљу развоја предузетничких 
компетенција студената", руководилац пројекта: др Јелена Јовановић. 

У последње три школске године програмом „Развој високог образовања“ обухваћено је 
укупно 45 предмета кроз 18 пројеката финансираних од стране МПНТР. 

 

Током 2020. године настављена је реализација раније започетих пројеката: 

- ERAZMUS+ КА2 HE/VET: Alliance Establishment According to Bologna Principals 
Implementation via VET Teachers Capacity Building (ALLVET), конзорцијум пројекта уз 
ФТН Чачак чине универзитети из Русије, Казахстана, Шпаније, Велике Британије, 
Немачке, Грчке; 

- ERAZMUS+ КА1(103): Мобилност између програмских држава, Универзитет за 
транспорт Пекинг НР Кина; 

- EUREKA Е! LIFE for KIDS: Advanced Development of Hemodialysis System with 
Predictive Fluid Balance in Body for Kids, ФТН Чачак и Универзитетска дечја клиника 
ТИРШОВА Београд; 

- Пројекат Фонда за иновациону делатност РС „Smart Rent а Parking”, Евиденциони број 
пројекта 293/30-04-2019. AVANTECH ELECTRONICS (БЕОГРАД) / ЗОФ ЕЛЕКТРО 
Д.О.О. ЧАЧАК, руководилац пројекта на ФТН Чачак проф. др Предраг Петровић; 

- Пројекат ЗЕЛЕНИ ВАУЧЕРИ Европске банке за обнову и развој „Развој паковања од 
композитног материјала за козметичку и фармацеутску индустрију УНИПЛАСТ ДОО 
ПРЕЉИНА, Факултет техничких наука у Чачку - пружалац услуга истраживања и 
развоја, руководилац пројекта на ФТН Чачак др Павле Спасојевић, ванредни професор. 

 

Пројекат "SMEs DIGITAL" у реализацији НТП Чачак и ФТН 

У Стартап центру је током године реализован једногодишњи пројекат "SMEs Digital" 
који су зеједнички имплементирали НТП Чачак и Факултет техничких наука. Циљ пројекта је 
да се путем дигиталне трансформације унапреди пословање ИТ стартап компанија и малих и 
средњих предузећа на подручју Моравичког и Рашког округа, отворе нова радна места и 
подстакне раст извоза домаћих производа и услуга са подручја централне и западне Србије. 

Пројектни тим Факултета техничких наука у Чачку предводио је др Ненад Стефановић, 
ванредни професор а у реализацији су учествовали Енис Ујкановић, менаџер сектора за МСП 
програма EU PRO, чачанска предузећа Elit Inoh и Docus као примери фирми са добрим 
резултатима примене ИТ у пословању. 
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Часописи у издању Факултета техничких наука 

Факултет је наставио са публиковањем своја два научна часописа Serbian Journal of 
Electrical Engineering и Mathematica Moravica. 

За оба часописа су креирани е-материјали на Open Journal System платформи 
http://91.187.132.54/index.php/sjee http://www.journals.ftn.kg.ac.rs/index.php/moravica/index 

који ће обезбедити бољу видљивост и ефикасније уређивачке активности. Уз подршку 
Универзитета у Крагујевцу часописи користе софтверску платформу iThenticate за проверу 
оргиналности садржаја публикованих радова. 

Serbian Journal of Electrical Engineering (SJEE) је међународни научни часопис са 
отвореним приступом, посвећен фундаменталним и примењеним истраживањима у области 
електротехнике и уз финансијску подршку ресорног Министарства науке излази три пута 
годишње. На SCOPUS бази апстраката и цитата научних и академских часописа индекс 
цитираности CiteScore 2019 је 1,0 а тренутни CiteScore 2020 је већ достигао 1,0. 

Mathematica Moravica је међународни научни часопис који публикује оригиналне 
научне радове у области математичких наука, примењене математике и теоријског 
рачунарства. Mathematica Moravica се индексира и реферише у MathSciNet Америчког 
математичког друштва, Zentralblatt für Mathematik - најстарија и најобухвтанија база за 
реферисање часописа из области теоријске и примењене математике, Referativnyi Zhurnal 
Руске академије наука, EBSCO, Crossref, DOAJ, DOI Serbia и Математички институт САНУ. 

Часопис Техника и пракса, који је издавала ВШТСС (до броја 26), издаваће се и убудуће у 
оквиру издавачке делатности Факултета техничких наука.  

 

Научни и стручни скупови у организацији Факултета техничких наука 

И поред ванредних околности изазваних пандемијом KОВИД 19 које су довеле до 
отказивања и померања организације бројних научних скупова у земљи и свету, Факултет 
техничких наука у Чачку је током протекле 2020. године наставио са традиционалном 
организацијом и суорганизацијом више међународних и националних научних скупова.  

 

Међународна научно-стручна конференција 

 “TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION – TIE2020” 

На Факултету техничких наука (ФТН) у Чачку од 18. до 20. септембра 2020. одржана је 
8. међународна научно-стручна конференција “Technics and Informatics in Education – 
TIE2020” и Симпозијум у оквиру конференције на тему: “Техника и информатика у 
образовању: наставници за наставнике”. Због поштовања епидемиолошких мера 
конференцијске активности су одржане Оnline. На конфреренцији је саопштено око 60 
научних и стручних радова на којима су поред домаћих аутора и око 30 аутора из десетак 
држава Европе/Азије. 

Конференција “Technics and Informatics in Education – TIE2020”, која се већ трећи пут 
за редом организује као међународни скуп, започела је 18. септембра 2020. одржавањем 
„округлог стола“ посвећеном 45 година наставе Технике и информатике на факултету у Чачку. 

https://www.google.com/url?q=http://91.187.132.54/index.php/sjee&sa=D&source=hangouts&ust=1603593647838000&usg=AFQjCNHnDMZ61pFdShOrieWBYjXA6jVHbA
http://www.journals.ftn.kg.ac.rs/index.php/moravica/index
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Рад конференције озваничио је коопредседник Научног одбора „ТИЕ 2020“ и продекан за 
науку и међународну сарадњу проф. др Небојша Митровић. Отварању је присуствовао и проф. 
др Драган Голубовић, један од оснивача конференције као и бројни алумни ФТН Чачак који 
су евоцирали сећања на стицање знања током студија и примену тих знања у пракси. 

Одржавањем конференције настављена је традиција започета пре 15 година као место 
окупљања научних и стручних радника који послују у области техничког, технолошког и 
информатичког образовања у Србији. Чланови Научног одбора и учесници конференције су 
скуп оценили као веома успешан, а посебне похвале су дате техничкој реализацији која је у 
електронском формату подржала све планиране активности током тродневног рада са око 400 
онлајн укључивања учесника скупа. 

За најбољи рад на Конференцији је проглашен рад: Vojislav Vujičić et al. Design and 
Simulation of Electro-Pneumatic Motion Control System. 

 

КонференцијЕ 7th IcETRAN 2020 / 64. ЕТРАН 2020 

Секције New Materials in Electrical and Electronic Engineering/Нови материјали 

Друштво за ЕТРАН је ради смањења ризика од ширења пандемије KОВИД 19 ове 
године организовало дислоциране конференције IcETRAN/ЕТРАН 2020 у четири града: 
Београду, Нишу, Новом Саду и Чачку. Конференције су одржане 28. и 29. септембра 2020. у 
Институту Михајло Пупин, Савезу инжењера и техничара, Електронском факултету у Нишу, 
Факултету техничких наука у Новом Саду и Факултету техничких наука у Чачку, а две секције 
су реализоване ON-LINE. На конференцији 7th IcETRAN 2020 / 64. ЕТРАН 2020 наставници и 
сарадници ФТН Чачак су презентовали десетак научних радова.  

На нашем Факултету су 29. септембра 2020. организоване секције New Materials in 
Electrical and Electronic Engineering / Нови материјали, током којих су презентовани научни 
резултати настали путем међународње сарадње двадесетак истраживача из области науке о 
материјалима из Србије са R&D лабораторијама из САД, Аустрије и Румуније.  

Међу најбољим радовима младих аутора Конференције ЕТРАН2020 је рад: Јелена 
Орељ и др.: Магнетоимпедансни ефекат аморфне CoFeSiB жице.  

 

Наставници ФТН добитници награде на конкурсу иновативних идеја  

На конкурсу за најбоље иновативне идеје „Стазама Николе Тесле“ који је расписао 
Савез инжењера и техничара Србије, иновативна идеја „Систем за предвиђање загађујућих 
материја у ваздуху“ аутора др Марије Благојевић, ванр. проф. и др Милоша Папића, доцент 
освојила је другу награду.  

На свечаности приређеној 7. фебруара 2020. у Београду, младим наставницима 
чачанског ФТН уручена је сребрна повеља. Конкурс је расписан у намери да се промовише 
истраживачки дух Николе Тесле и подстакну иноватори, а додељује се младим иноваторима 
до 40 година старости за најбоље иновативне идеје које као резултат могу имати нови или 
модификован производ или услугу у областима заснованим на техничким наукама. 
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Успех наших научника на међународном такмичењу INVENTIONS vs CORONA 

На међународном такмичењу „INVENTIONS vs CORONA – Invention Contest for the 
Benefit of Humanity Against COVID-19“, на коме су учествовали истраживачи из 35 земаља са 
202 проналаска, истраживачка група проф. др Владимира Павловића је награђена бронзаном 
медаљом за развој антимикробних и антивирусних материјала за превенцију ширења корона 
вируса и других патогених биоаеросола из вентилационих уређаја. 

Такмичење је одржано под покровитељством Међународне федерације удружења 
проналазача (International Federation of Inventors Associations – IFIA), а истраживачка група 
проф. Павловића је била једини учесник из Србије. Поред др Владимира Павловића, редовног 
професора Универзитета у Београду и научног саветника Института техничких наука САНУ, 
у мултидисциплинарном истраживачком тиму су били и др Бранислав Влаховић, редовни 
професор Централног универзитета Северне Каролине (САД), др Вера Павловић, ванредни 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду, др Сузана Филиповић, научни 
сарадник ИТН САНУ, др Павле Машковић, ванредни професор Агрономског факултета у 
Чачку и др Предраг Петровић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку. 

 

Министар просвете науке и технолошког развоја у посети ФТН Чачак 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је са својим 
сарадницима 11. јуна 2020. године посетио Факултет техничких наука у Чачку. 

У разговору са деканским колегијумом Факултета и руководством Града Чачка 
представљени су досадашњи разултати рада и правци даљег развоја Факултета. Једна од 
главних тема овог сусрета била је реализација пројекта проширења просторних капацитета 
Факултета који има за циљ обезбеђивање бољих услова за студирање и професионално 
усавршавање студената. Министар је изјавио да су активности у вези припреме потребне 
документације за доградњу анекса зграде факултета у завршној фази. 

Министар Шарчевић је посебно истакао да је на основу еваулације онлајн наставе 
током ванредног стања Универзитет у Крагујевцу био најквалитетнији, а у оквиру 
универзитета Факултет техничких наука се посебно истакао захваљујући претходном богатом 
искуству у реализацији наставе на даљину. 

 

Рад на развоју савремених студијских програма 

У просторијама Научно-технолошког парка Чачак је 2. октобра 2020. године одржано 
предавање из области индустријских колаборативних робота које је одржао господин 
Бранислав Мргуд из београдског представништва Компаније ABB. 

Тема предавања и обуке била је везана за колаборативни робот IRB 14000 YuMi, један 
од првих робота ове врсте на нашим просторима. Предавању су присуствовали студенти и 
наставници са Факултета техничких наука у Чачку и Електротехничког факултета у Београду 
који су имали прилику да се упознају са најсавременијим трендовима у роботици и да се 
едукују за програмирање колаборативних робота. 
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Опрема коришћена у оквиру едукације биће имплементирана у наставни процес 
Факултета техничких наука у Чачку на групи предмета студијског програма Мехатроника. 
Активности су предвиђене пројектом „Унапређење студијских програма основних и мастер 
студија Мехатроника као одговор на захтеве Индустрије 4.0 (УСПМех-И4.0)“ који реализује 
ФТН Чачак у оквиру програма „Развој високог образовања“.  

 

Европска недеља кодирања на ФТН Чачак  

У оквиру програма Европске недеље кодирања “Meet and Code 2020” на Факултету 
техничких наука у Чачку организован je онлајн догађај на тему “Девојке у дигиталном свету 
– ИТ сектор твоја шанса”, намењен ученицама Економске школе из Чачка и Средње стручне 
школе из Крагујевца. Циљ програма је популаризација програмирања и дигиталне писмености 
међу девојкама, као и представљање могућности примене савремених информационих 
технологија у економији, менаџменту, машинству, здравству и другим областима рада. Око 
седамдесет учесница је присуствовало овом онлајн догађају са темом професионалне 
позиционираности девојака у дигиталном свету, опредељивању за образовање и рад у ИТ 
сектору. Суорганизатор овогодишњег Meet and Code догађаја на Факултету техничких наука 
у Чачку је Центар за подстицање дијалога и толеранције под покровитељством међународних 
партнера Techsoup-Вalkans уз посредство Агенције „Маштa“ из Сарајева. 
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5. Међународна сарадња  
 

Међународна сарадња Факултета техничких наука у Чачку са бројним високошколским 
и истраживачким установама остварена је током 2020. године кроз више облика сарадње 
упркос пандемији вируса Ковид 19, која јесте у великој мери негативно утицала на 
остваривање планираних активности међународне сарадње, али их није у потпуности 
обуставила. 

Факултет техничких наука у Чачку учествовао је у реализацији два Еразмус+ КА2 
пројекта: 

1. DUALEDU, пун назив Implementation of DUAL EDUCATION in High Education of 
SERBIA, 586029-ЕPP-1-2017-1 RS-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2020). Координатор овог 
пројекта је Универзитет у Београду, а Факултет техничких наука у Чачку један je од 
партнера са Универзитета у Крагујевцу, уз Факултет инжењерских наука и Економски 
факултет. Током 2020. године настављене су предвиђене завршне активности на 
реализацији овог пројекта. 

2. ALLVET, пун назив HE and VET alliance establishment according to Bologna Principals 
implementation via VET teachers’ capacity building, 609952-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-
CBHE-JP (2019-2022). Координатор овог пројекта је Универзитет у Крагујевцу, 
Факултет техничких наука у Чачку (координатор пројекта проф. Данијела Милошевић). 
Ово је први пројекат на којем су Универзитет у Крагујевцу и нека од установа у 
његовом саставу у улози координатора од како је Србија постала пуноправна 
програмска чланица програма Еразмус+. Пројекат ALLVET је првобитно планирано да 
траје три године, али ће рок за завршетак пројекта бити померен за 2023. годину због 
пандемије. Детаљније у тексту који следи.  

 
ФТН домаћин првог састанка пројектног тима Еразмус+ КА2 пројекта ALLVET 

Факултет техничких наука у Чачку био је домаћин првог састанка пројектном тиму 
Erasmus+ CBHE пројекта под називом:„Удруживање високог и струковног образовања 
засновано на Болоњским принципима кроз изградњу капацитета наставника струковних 
студија“ (скраћено ALLVET) који се одржао у Чачку 9. и 10. марта 2020. године. Координатор 
пројекта је Универзитет у Крагујевцу у чијем саставу је Факултет техничких наука, а 
конзорцијум пројекта чине још и универзитети из Русије, Казахстана, Шпаније, Велике 
Британије и Немачке, као и организације из Русије и Грчке. Пројекат ALLVET за циљ има 
изградњу компетенција наставника у систему струковног образовања у Русији и Казахстану 
кроз прилагођавање образовног система Болоњским принципима, са посебним акцентом на 
унапређењу наставе енглеског језика у струци. 

Факултет техничких наука у Чачку као реализатор бројних међународних пројеката 
има богато искуство и задатак тима ФТН је у координацији свих активности пројекта и 
контроли резултата, као и у комуникацији са Европском извршном агенцијом (EACEA).  
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Бројне планиране активности између партнерских институција “премештене” су у 
виртуелно окружење како је пандемија онемогићила путовања између земаља, а пуно онлајн 
састанака и обука на даљину обављено је током јесени 2020. године.  

 

Предавање директора Компаније „Qualcomm“ из Сан Дијега за студенте ФТН 

У уторак 10. новембра 2020. за студенте Факултета техничких наука одржано је онлајн 
предавање на тему високих технологија у области дизајна и производње чипова за индустрију 
мобилних комуникација (телефона и покретних уређаја). Било је речи и о њиховој примени у 
вештачкој интелигенцији, надолазећој 5G технологији и могућностима за развој апликација 
које ће бити подржане на тој платформи. 

Изузетно посећено онлајн предавање је реализовао Милан Плавшић, једног од водећих 
директора и инжењера у Компанији „Qualcomm“ из Сан Дијега, Калифорнија, САД, привукло 
је пажњу не само будућим инжењерима већ и другим посетиоцима. 

 

Мобилност наставника и студената Факултета техничких наука 

У 2020. години остварено је укупно осам међународних Еразмус+ мобилности. Колико 
је 2020, година била специфична говори и податак да је свих осам било из домена студијских 
боравака студената (шест долазних и две одлазне). Једна наставничка мобилност је била 
одобрена и предвиђена за пролеће 2020., године (одлазак у Литванију проф. Владимира 
Младеновића), али је због пандемије одложена за 2021. годину. 

У јануару и фебруару 2020. године, пет студената из Шпаније који су у зимском 
семестру 2019/20. године пратили наставу на енглеском језику на неколико предмета на 
Факултету техничких наука у Чачку, успешно су довршили своје мобилности: 

- Хавијер Ернандез Мартинез, ОАС, зимски семестар (24.9.2019 – 02.2.2020), 
Универзитет у Хаену, ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, 
INGENIERÍA ELÉCTRIC / Jaén Higher, Polytechnic School. 

- Хосе Алехандро Барбера Гарсија ОАС, зимски семестар (24.9.2019 – 5.2.2020), 
Универзитет у Хаену, ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, 
INGENIERÍA ELÉCTRIC / Jaén Higher, Polytechnic School. 

- Хосе Лорес Рубио ОАС, зимски семестар (27.9.2019 – 29.1. 2020), Универзитет у 
Алмерији, Universidad de Almería, Escuela Superior de Ingeniería, 
Matemáticas / Higher Engin  eering School.  

- Хосе Луис Монтоја Лопез, ОАС, зимски семестар (1.10.2019 – 02.2.2020), 
Универзитет у Алмерији, Universidad de Almería, Escuela Superior de Ingeniería, 
Matemáticas / Higher Engin  eering School.  

- Хуан Карлос Алаја Манас, ОАС, зимски семестар (25.09.2019 – 02.2.2020), 
Универзитет у Алмерији, Universidad de Almería, Escuela Superior de Ingeniería, 
Matemáticas / Higher Engineering School  eering School.  
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Током 2020. године остварене су две одлазне мобилности наших студената на 

универзитете у иностранству. Студенткиња ОАС ИТ Милица Јокић боравила је на 
Политехничком Универзитету у Темишвару, Румунија, у периоду март – мај 2020. године, док 
је студент ОАС ИМ Марко Вукосављевић похађао летњи семестар на Универзитету НОВА у 
Лисабону у периоду фебруар – јул 2020. године.  

Упркос епидемиолошкој ситуацији која их је затекла, оба наша студента су остала у 
земљама у којима су похађали наставу и успешно су остварили своје мобилности до краја. 
Слично као и студент Каталин Константин Aнакитеи из Румуније, са Политехничког 
Универзитету у Темишвару, који је боравио на ФТН Чачак у периоду од 17. фебруара до 22. 
јуна 2020. 
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6. Сарадња са привредом  
 

У току 2020. претходне године Факултет је проширио број партнерских институција 
што је верификовано уговорима о пословно-техничкој сарадњи са бројним привредним 
субјектима као што су Vorwerk Autotec Sebia Чачак, Телекод Плус Краљево, Унипромет Чачак, 
Прогрес инжењеринг Чачак, Научно технолошки парк Чачак, Електроват Чачак, Ерић Е.Г. 
инжењеринг Чачак, Таталовић пројект Чачак, Дрво-арт Чачак и Национална служба за 
запошљавање Чачак. На основу поменутих уговора о сарадњи, али и оних који су склопљени 
ранијих година, Факултет је реализовао активности у оквиру којих је извршен трансфер знања 
и технологија, као и примена научнихоистраживачких резултата и иновација у привреди, од 
којих издавајамо следеће: 

- Развојно-производни центар компаније Унипласт из Чачка у сарадњи са Факултетом 
техничких наука и Научно технолошким парком произвео је нови Eco friendly производ 
на тржишту који представља еколошко решење за паковање природних производа. 
Иновативни производ је стаклена кутија са еко поклопцем који је израђен од мешавине 
пластике и дрвених љуспица. Технологија производње је усмерена ка циљу смањења 
емисије угљендиоксида, смањењу потрошње фосилних горива, као и смањењу дужине 
разградње пластике чиме се доприноси смањењу пластичног отпада; 

- Представници фирме Ерић Е.Г. инжењеринг д.о.о. из Чачка су своја искуства из 
области примене прописа и стандарда при пројектовању, извођењу и испитивању 
електроенергетских инсталација презентовали наставницима, сарадницима и 
студентима факултета, у оквиру предавања на тему „Примена правилника и стандарда 
за пројектовање, извођење и испитивање електроенергетских инсталација ниског 
напона – искуства из праксе“.  

- Представници фирме Биро за пројектовање, консалтинг и инжењеринг Таталовић 
Пројект из Чачка одржали су предавање на тему „Увод у поступке израде пројекта 
нисконапонских електричних инсталација са примерима“. Том приликом студенти и 
наставници су се упознали са досадашњим пројектима електричних инсталација које је 
фирма реализовала у земљи и иностранству, као и са конкретним проблемима са којима 
су се сусретали и могућностима примене појединих софтвера у пројектантској пракси. 

Факултет техничких наука у Чачку је у току 2020. године наставио сарадњу са привредом 
у области различитих врста испитивања које се реализују у лабораторијама факултета. 
Сарадња са привредом у домену испитивања се реализовала са фирмама као што су Рото-
Алибунар Алибунар, Акван Пан Чачак, Pimex MG CO Београд, Крушик Осечина, Ариљеметал 
Ариље, Зимком-С Горњи Милановац, Танкмонт Стари Бановци, Ковинотехна Ваљево и др. У 
току године Факултет је извршио обуку руковаоца хидрауличном платформом запослених у 
ЈП Електрокосмет Приштина, Београд.  

Током 2020. године студенти Факултета су обављали стручну праксу у бројним 
компанијама из окружења. Нажалост, због тешке епидемиолошке ситуације и мера за њено 
санирање, што је обележило цео пролећни семестар, планови везани за обим ангажовања и 
број студената нису се могли у потпуности остварити.  



 23 

У школској 2019/2020. години наставни успешно се одвијала реализација завршних 
радова и стручне праксе кроз уговоре о пословно-техничкој сарадњи. У току 2020. године  
закључени су нови уговори или анекси важећих уговора који омогућавају сарадњу са 
привредним субјектима ради реализације концепта двогодишњих мастер струковних студија, 
које се превасходно заснивају на стицању практичних и примењивих знања. 

Примењени истраживачки радови студената струковних студија су реализовани у 
следећим фирмама:  

- СП Машинство и инжењерска информатика: Компанија Слобода Чачак, ФРА - Алати 
и прибори Чачак, Технички ремонтни завод Чачак, Stax Technologies Чачак, Docus 
Чачак, Crоonus Tehnologie Чачак, Успон Чачак, 9. септембар Чачак, Унипромет 
Чачак, Машинско-саобраћајна школа Чачак, Телеком Чачак, Електроват Чачак. 

- СП Графичка техника: Литопапир Чачак, Tetra Pak Горњи Милановац, Znamgraf Чачак, 
Графопромет Чачак, Металац Горњи Милановац, Типопластика Горњи Милановац, 
Spektar Горњи Милановац, Тригон дизајн студио Чачак, Inprint Чачак, Multigraf 032 
Чачак, Impresum Чачак, Etitex Чачак, Светлост Чачак, Move Горњи Милановац, RP 
Горњи Милановац, Фока Горњи Милановац, Papirprint Горњи Милановац, Мој Циљ 
Чачак, Step Чачак, Europapir Dunav Чачак, Big Print Београд. 

- СП Информационе технологије: Uspon Чачак, WinWin Чачак, Docus Чачак, Quantox 
Technology Чачак, Croonus Technologies Чачак, Gibli Чачак. 

- СП Електротехника и рачунарство: ХЕ Електроморава Чачак, ЕПС ЈП Електросрбија 
Краљево, ЕПС ЈП Електросрбија – Електродистрибуција Лазаревац, Телеком Србија 
ПЈ Чачак, ЈП Војводина Нови Сад РЈ Електродистрибуција Рума, Електромреже 
Србије, Погон Ваљево, ЈП Колубара Лазаревац, Електроват Чачак, 
Електронжењеринг Чачак. 

- СП Производни и еколошки менаџмент: Компанија Слобода Чачак. 

 

Библиотека  

 
Књижни фонд Библиотеке ФТН-а који обухвата преко 25.000 библиотечких јединица 

садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране 
периодичне публикације, магистарске радове, мастер радове, докторске дисертације и 
специјалистичке радове. Током 2020. године библиотечки фонд је обогаћен са 149 књига и 24 
серијскe публикација, 142 дипломска рада и 48 мастер радова (додати са струковних 
дипломских 23, специјалистицчких 1 и 7 мастера). 

Библиотека је у оквиру 65. онлајн Међународног београдског сајма књига презентовала 
своја издања тј. 3 монографије и 2 часописа у оквиру заједничке онлајн презентациије Центра 
за промоцију науке у Београду. 

У скаду са Законом о сталном стручном усавршавању у области библиотечко-
информационе делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), радници библиотеке 
перманентно похађају онлајн програм акредитованих курсева за библиотекаре које спроводе 
Народна библиотека Србије и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. Онлајн 
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организација и похађање курсева је у складу са новим начином организовања рада услед 
пандемије COVID-19.  

Инсталирана је нова верзија програмске опреме COBISS3, V6.25-00 која укључује 
допуне у програмским сегментима: каталогизација, набавка, фонд, позајмица. 

Редакциони тим  VBS центра за нормативну датотеку личних имена саставио је 
Упутство за креирање записа у CONOR бази. 
 
 

Рачунски центар 

Активности реализоване у оквиру рада рачунског центра Факултета техничких наука  
током 2020. године су: 

- оперативно одржавање инсталираних софтвера, 

- администрција и одржавање WEB сајта факултета - промена постојећих и додавање 
нових страница (упис, научне конфернције), 

- администрацију инсталиране мреже и Интернет сервиса, 

- одржавање и администрација рачунарске мреже и рачунара у установи, 

- организација и одржавање курсева из Oracle SQL, PL-SQL и JAVA fundamentals 
програмских алата, 

- израда WEB сајта конференције TIE 2020, 

- рад на изради акредитационе документације, 

- израда главних књига, диплома и додатак диплома за студентску службу, 

- генерисање извештаја по захтеву из базе података студентске службе,  

- преузимање и инсталација новог сервера, 

- пребацивање маил сервера и сервера студентске службе на нови сервер, 

- додељивање јединственог образовног броја (ЈОБ) у јединствени информациони систем 
просвете (ЈИСП). 
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7. Кадровска структура запослених  
 

На Факултету техничких наука у Чачку су у 2020. години ангажовани наставници и 
сарадници који су својом наставном и научном делатношћу омогућавали испуњење основних 
задатака и циљева Факултета. Наставно особље је компетентно реализовало студијске 
програме и испуњавало остале додељене задатке. Наставу на академским и струковним 
студијама реализовало је укупно 110 наставникa и сарадникa. Сви изабрани асистенти су 
студенти докторских студија или кандидати којима је одобрена тема докторске дисертације.  

 

Број 
наставника 

Професор 
емеритус 

Редовни 
професори 

Ванредни 
професори 

Доценти 
Професори 
струковних 
студија 

Наставници 
страног 
језика 

Предавачи 
Истражи-

вач 

У радном 
односу 

 14 16 19 17 3 5 1 

У допунском 
раду  

1 2 2 2 - - - - 

Укупан број  1 16 18 21 17 3 5 1 
Укупан број наставника 

82 

Број сарадника Асистенти Сарадници у настави 

У радном односу 23 5 

Укупан број сарадника 
28 

Табела 3. Структура запосленихи и ангажованих на ФТН Чачак, децембар 2020. 

У складу са организационом структуром Факултета, која је утврђена Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији, правне, административно-техничке, 
финансијске и друге послове из делокруга рада Факултета обављају запослени у стручним 
службама Факултета. Ненаставно особље Факултета је својим стручним и професионалним 
радом обезбеђивало успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева, 
као и укупне делатности високошколске установе.  

Број запослених у стручним службама Факултета на крају 2020. године износио је 
укупно 49, а по појединим службама је следећи:  

- Служба за опште и правне послове: 10 

- Студентска служба: 6 

- Служба рачуноводства: 4 

- Служба библиотеке: 4 

- Служба рачунског центра: 2 

- Служба графичког центра: 2 

- Техничка служба: 18 

- Сарадници у високом образовању: 3 
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8. Стратегија обезбеђења квалитета  
 

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета техничких наука у Чачку (у даљем тексту 
Комисија) формирана одлуком Наставно-научног већа бр. 8-1271/6 од 29.05.2019. год., у 
периоду од свог конституисања до 31.12.2020. год. радила је у следећем саставу:  

- проф. др Јасмина Весић Васовић, Катедра за индустријски менаџмент, председник 
Комисије 

- др Сандра Милуновић Копривица, доцент, Катедра за мехатронику 

- др Јелена Баралић, ванр. проф., Катедра за мехатронику 

- Сања Пузовић, асистент, Катедра за индустријски менаџмент 

- Вера Крупеж, секретар Факултета 

- Марина Сретеновић, Студентска служба 

- Милица Ђоковић, студент 

- Лазар Бојковић, студент 

- Урош Глишић, студент 

У току 2020. године Комисија је разматрала питања из своје надлежности од значаја за 
унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада. Посебно су 
разматрани предлози корективних мера и активности за унапређење квлитета датих у 
Извештају о самовредновању из 2019. године и дала препоруке за отклањање уочених 
неусаглашености.  

Анализирана је пролазност студената на испитима, ефикасност студирања и стопа 
успешности за студенте који су дипломирали у претходној школској години, а завршили 
студије у року предвиђеном за трајање студијског програма студената. Праћењем резултата 
постигнутих на испитима и других одговарајућих показатеља успешности студената у 
претходном циклусу акредитације унапређена је примена ЕСПБ. 

Настављено је са активностима сарадње са послодавцима и свршеним студентима у 
циљу добијања повратних информација о квалитету студијских програма и компетенција које 
су стекли дипломирани студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси). 
Добијене повратне информације уграђене су иновиране и нове студијске програме. 

Комисија је анализирала постојеће документе обезбеђења квалитета и дала предлоге за 
њихово иновирање. Тако је Савет Факултета усвојио иновирану Политику квалитета 
Факултета, Стратегију обезбеђења квалитета Факултета, као и Акциони план за спровођење 
Стратегије.  

На предлог Комисије је урађена је поновна евалуација прва три стандарда који се 
односе област обезбеђења квалитета у Извештају о самовредновању и оцењивању квалитета 
Факултета техничких наука у Чачку. 
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Комисија је активно учествовала и координирала радом тимова ангажованих на активностима 
поновне акредитације Факултета и студијских програма основних, мастер и докторских 
студија. 

Редовни, трећи циклус акредитације и провере квалитета Факултета започео је 
средином 2019. године припремом и усвајањем Извештаја о самовредновању и утврђивањем 
Акционог плана поновне акредитације Факултета и студијских програма 2020. Тимским радом 
и координираном сарадњом у току 2020. године припремљена је документација са потребним 
прилозима у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију. У актуелном 
циклусу акредитације 2020 припремљена је документација за поновну акредитацију 
Факултета и 11 студијских програма.  

Поступак акредитације је реализован електронским путем у складу са захтевима 
дефинисаним од стране Националног акредитационог тела Србије. Именоване рецензентске 
комисије су сагледале и оцениле достављену документацију, као и постојеће услове за рад 
приликом посете Факултету. У периоду од јуна до децембра 2020. године Факултет је посетило 
дванаест рецензентских комисија. 

У процесу акредитације, Комисија за обезбеђење квалитета је координирала са 
Националним акредитационим телом Србије и активно учествововала у активностима 
припреме и достављања документације, усаглашавању и анализи електронског обрасца НАТа, 
припреми допунске документације, организацији посета рецензентских комисија Факултету, 
анализи финалних рецензенстких извештаја. 

На основу позитивних извештаја рецензентских комисија Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета донела је одлуку о акредитацији Факултета и акредитацији студијских 
програма, чиме је још један циклус акредитације успешно завршен. 

У овом циклусу акредитације акредитовано је једанаест студијских програма 
академских студија, од тога пет студијских програма основних академских студија, пет 
студијских програма мастер академских студија и један студијски програма докторских 
студија.  

Пратећи захтеве окружења, иновирана и поново акредитована су три студијска 
програма основних академских студија – ОАС Електоенергетика, ОАС Мехатроника, ОАС 
Инжењерски менаџмент и акредитована су два нова студијска програма - ОАС Информационе 
технологије у машинству и ОАС Рачунарско и софтверско инжењерство. На нивоу мастер 
академских студија иновирана су и поново акредитована четири студијска програма мастер 
академских студија - МАС Електротехничко и рачунарско инжењерство, МАС Мехатроника, 
МАС Инжењерски менаџмент, МАС Информационе технологије и један нови студијски 
програм ја МАС Предузетнички менаџмент. Иновиран и поново акредитован је и студијски 
програм докторских студија ДС Електротехничко и рачунарско инжењерство, са три модула. 

Комисија је у току 2020. године интезивирала сарадњу са Студентским парламентом 
Факултета реализацијом низа заједничких активности које су утицале на повећање 
заинтересованости и мотивисаности студената за активним учешћем у систему обезбеђења 
квалитета. 

У свом раду Комисија је имала подршку руководства Факултета, шефова катедри, 
руководилаца студијских програма и руководилаца стручних служби.   
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9. Финансијско пословање  
 

Факултета техничких наука у Чачку се у току 2020. године финасирао из више извора. 
Највећи део прихода је остварен из буџета Републике Србије по основу средстава за плате и 
по основу материјалних трошкова. Други извор прихода су средства по основу националних 
пројеката Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Значајна средства су 
добијена од Министартсва просвете у оквиру пројеката „Развој високог образовања“. Поред 
наведених прихода Факултет је остварио и спостевене приходе, који су највећим делом по 
основу школарина за самофинасирајуће студенте на свим нивиома студија.  

Након интрегације Високе школе техничких струковних студија извршен је попис 
финансијске имовине са даном гашења рачуна 1.10.2020. године а затечена средства на рачуну 
су пренета на рачуне Факултета: на сопствене приходе 4.527.043,45 дин., буџетска средства 
548.978,36 дин. и средства на девизном рачуну 268.456,28 дин.  

 

Табела 4. Преглед остварених прихода у 2020. години (у динарима) 

 

НАЗИВ ПРИХОДА  Износ 
(динара) 

Учешће у структури 
укупних прихода % 

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА  
Министарство просвете и науке  

 Зараде и доприноси  
 Материјални трошкови  
 Докторске студије 

 
 Хонорар и материјални трошкови 

националних пројеката  
 Хонорар и материјални трошкови 

пројекта „Развој високог образовања“ 

256.789.571 
 

223.744.565 
 6.214.310 
 1.117.258 
23.614.762 
 2.098.676 

76,62 
 

66,76 
1,85 
0,34 
7,05 
0,62 

2. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА (боловања) 1.265.586 0,38 

3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  
 приход од студената 
 школарина 
 остало 
 приход од сарадње са привредом  
 рефундација трошкова  
 пренос средстава ВШТСС 
 фонд за науку 

77.091.444 
52.194.330 

29.343.301 
22.851.029 
6.841.632 
5.541.254 
5.344.478 
7.169.750 

23,00 
 

 8,76 
6,82 
2,04 
1,65 
1,59 
2,14 

УКУПНИ ПРИХОДИ  335.146.601 100 % 
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Укупни расходи факултета у 2020. години су износили 331.931.452,00 динара. У 
структури расхода Факултета доминирају трошкови за плате запослених 247.873.456,00 и 
материјални трошкови Факултета за енергетске, комуналне и услуге комуникација у укупном 
износу од 7.163.248,00 динара. 

Факултет је у 2020. години извршио набавку нових рачунара у износу од 2.651.406,00 
динара, књига за библиотеку и компјутерског софтвера у износу од 430.572,00 динара, а за 
капитално одржавање зграде за замену прозора издвојено је 3.447.122,00 динара. Побољашана 
је информатичка и образовно-технолошка опремљеност свих учионица, а за поправку 
рачунарске опреме утрошено је 651.861,00 динара.  

Током 2020. године из сопствених прихода Факултета покривени су трошкови 
акредитације од 4.520.000,00 динара, а значајна средства су утрошена за одржавање опреме и 
зграде у укупном износу од 1.961.811,00 динара. Такође, издвојена су средстава за 
финансирање заједничких послова Унивезитета у Крагујевцу у износу од 1.604.736,00 динара. 
Факултет је из сопствених прихода, редовно исплаћивао путне трошкове запослених као и 
отпремнине за одлазак у пензију.  

Факултет је током 2020. године остварио вишак прихода над расходима у износу од 
3.215.149,00 динара. Факултет је измирио све доспеле обавезе на дан 31.12.2020. године. 

Tоком 2020. спроведено је 7 поступака јавних набавки: 

I  Три поступка jавне набавке добара:  

1. Опрема за науку и истрживање: Комора за контролу температуре и Диференцијални 
скенирајући калориметар ЈН 4/2020; 

2. Рачунари и рачунарска и друга слична опрема, набавка подељена према партијама, ЈН 
5/2020; 

3. Рачунари, рачунарска и друга слична опрема, набавка подељена према партијама, ЈН 
6/2020; 

II  Jедан отворени поступак јавне набавке радова - Радови на замени фасадне браварије, фаза 
5, ЈН 7/2020; 

III  Два поступка јавне набавка мале вредности добара:  

1. Електричне енергије ЈНМВ 1/2020; 

2. Угља за потребе ФТН Чачак ЈНМВ 3/2020; 

IV  Једна јавна набавка мале вредности услуга - Угоститељсе услуге, ЈНМВ 2/2020. 

Обустављeних поступака у целости није било. Обустављен је поступак за једну партију у 
отвореном постуку јавне набавке добара, Рачунари, рачунарска и друга слична опрема 6/2020. 
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10. Активности студентског парламента  
 

У оквиру рада студентског парламента спроведене су следеће активности током 2020. 
године:  
 

1. Студентски парламент у сарадњи са Научно технолошким парком у Чачку је 
организовао бесплатне радионице, односно бесплатни курс на тему „3D видео 
мапирање и пројекције“; 

2. Предавање за студенте Факултета техничких наука у Чачку и Агрономског факултета 
Универзитета у Крагујевцу на тему: ERASMUS+ програми мобилности. Одељење за 
међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу организовало је предавање на тему 
мобилности студената, које су предводили Ивана Балшић и Бојана Герун Ђокић – 
координатори Универзитета у Крагујевцу. Студенти су имали прилику да чују и да се 
информишу о свим релевантним аспектима мобилности, као и о конкурсима за 
стипендирану мобилност у сврху учења у оквиру ERASMUS+ програма на разним 
европским универзитетима; 

3. Чланови Парламента посетили су средње школе у Крагујевцу, Ивањици, Гучи, Краљеву 
и  Чачку у циљу промоције Факултета и упознавања ученика са наставним планом и 
студијским програмима нашег Факултета. Било је речи о припремној настави, и сва 
своја питања везана за упис могли су да упуте члановима Парламента; 

4. Радионица на тему „Како до посла након завршеног факултета“ је продукт 
заинтересованости наших студената, а место одвијања било је у Стартап центру у 
оквиру Научно технолошког парка у Чачку. 

Новине које су уведене за студенте у 2020.г. su: 

- „Филмско вече“ коју је Парламент спроводио заједно са управом Студентског центра 
Чачак. Манифестација се реализовала сваког уторка од 21 час у Студентском клубу и  

- Бесплатно клизање на чачанском клизалишту СЦ „Младост“ (целу клизалишну сезону).  

Епидемија изазвана вирусом COVID19 се појавила у Србији у великим размерама, па 
сходно мерама превенције Факултет техничких наука прелази на онлајн вид наставе и 
пословања. Све активности Студентског парламента заједно са управом Факултета су 
усмерене на очување здравља наших студената и запослених, као и на сам квалитет онлајн 
наставе и успешан завршетак семестра.  

До краја летњег семестра, настава се одвијала у онлајн формату. Сви напори су 
уложени у то да квалитет наставе остане исти као и код традиционалног вида наставе, водећи 
рачуна о о свим сегментима наставе. Оно што је Студентски парламент урадио, а везано за ову 
ситуацију јесте формирање онлајн заједнице, како би студенти били у могућности да лакше 
прате информације и обавештења везана за Факултет.  



y OKT06py 2020. ron11He CryneHTCKII napna.MeHT no611ja HOB ca:mB, HaKOH onp)KaHIIX 

cryneHTCK11x 1136opa 3a MaHnaTHII nep11on on 2 ron11He. I1pencenH11K CryneHTCKor napna.MeHTa 

rrocrnje Yporn rn11rn11h, a M1rnmi;a noKoB11hje HOB cTyneHT nponeKaH. 

CTyneHTCKII napna.MeHT HaCTaBJba ca CBOjllM aKu11jaMa II nernaBalbllMa, na non BOijCTBOM Mp 

Hamme l.lB11joa11h, TIP-a <l>aKyrrTeTa, opraHmyje EKO npojeKaT - ypelje!he jaaHor npocmpa y 

TipHjeaopy. HaKOH Tora, qJJaHOBII TiaprraMeHTa, 3aje.[J;HO ca CTy.[J;eHTIIMa cy noceTHJIH Cry.[J;eHTCKII 

<popyM YHIIBep311TeTa y Kparyjeau;y, Ha 3rraT116opy, y3 IIOIIITOBalbe CBIIX eIIll.[J;eMIIOJIOIIIKIIX Mepa. 

0Baj noral)aj je 6Ho on 19. no 21. OKTo6pa 2020. ron11He, a u11Jo je 6110 Mel)ycpaKynTeTcKo oKynJoalhe 
enyKaTHBHOr KapaKTepa. 

CryneHTCKH napna.MeHT II ynpaBa <l>aKyJITeTa TeXHllqKIIX HayKa y qaqKy 3ajenHo ca 

QpBeHHM KpCTOM qaqaK opraHll3yjy aKu11jy no6pOBOJbHOr naBalba KpBII. CBII KOjll cy )KeJieJIH, 

MOrJIII cy na IlOKa)Ky xyMaHOCT Ha neny, jep KpB )KHBOT 3Haq11! 

,[{aHH Kap11jepe cy onp)KaH11 y nep110,n:y o.n: 9. ,n:o 11. HOBeM6pa 2020. ron11He. Tpo,n:HeBHa 

MaHHcpecrau11ja y OHJiajH cpopMaTy 611rra je IIOCBeheHa TeMaTIID;II erreKTpOeHepreTHKe, MeHaJ,IMeHTa 

II IIHq>OpMal{IIOHIIX TeXHOJIOrnja. Pean113au11jy npojeKTa IlOTilllCaJIII cy CTyneHTCKII napnaMeHT II 

CrnpTan ueHrnp y OKBHPY HayqHo TexHonornKor napKa qaqaK. 0Baj ,n:oraljaj je 11Mao 3a UIIJI> 

rron113alhe cBeCTII o KapHjep11, 3anocrrelhy Kpo3 HecpopManHo o6pa3oBalhe II ycaBprnaBalhe, a 

CTy.[J;eHTY cy 611rr11 y np11rr11u11 ,n:a qyjy BpCHe npe,n:aaaqe H3 IIOCJIOBHOf CBeTa KOjH cy HM 6JI11)Ke 

OIIHCaJil1 IIYT O)]; CTY )];eHTCKe Krryne )];O IICTl1D;alba Ha Tp)K11IIITy pana. 

CTyneHTCKH napnaMeHT je 3ajenHo ca KaHuenapHjoM 3a Mnane y qaqKy cnpoBeo aKu:11jy 

,,OcMex Ha .n;ap". 0BHM nyTeM, npo.n;ajoM 6yKMapKepa CHM6onHqHe u:eHe, cKynJbeH je HoBau: 3a 

Hoaoro,n:HIIIIhe naKeT11he 3a ,n:euy H3 qaqKa, 11 .n:eu:y ca KocMeTa. TaKolje, y OKB11py oae aKu:11je 611rre 

cy IlOCTaBJbeHe II KyT11je 3a xyMaHIITapHe npHnore, 11 CBII rpaljaHl1 cy HMaJil1 npHJIHKY .n:a IIOKa)Ky 

.n;o6po cpu:e. AKn;Hja je cnpoBe,n;eHa y nepHony o.n; 10 . .n;o 15 . .n:eu:eM6pa, a 15 . .n:eueM6pa je 6110 

IlOCTaBJbeH II IIITaH.D: Ha fpancKOM Tpry y qaqKy, KaKO 611 HaIIIl1M cyrpaljaHIIMa CKpeHyrr11 na)KibY 

Ha Ba)KHOCT ,n;aBalba H IlOMaralba. y .n;yxy npa3HHKa qJiaHOBH Cry.n;eHTCKOr napnaMeHTa cy OKHTHJIH 

XOJI <l>aKyJITeTa npe.n: HOBOrO.ll;HIIIlbe npa3HHKe H CBOjHM KOJieraMa IlOKa3aJIH .n:a 3aje,n;HO MO)KeMO 

BHIIIe! 

,[(EKAH 
<I>AKY flTETA TEXHJ1qKJ1X HAYKA 

1 11-pocp . .up ,[{aHHjerra MHJIO ea11h, .D:HIIJI. HH)K. HH<p. 
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YHHBEP3HTET Y KPArYJEBU;Y 
<l>AKY JITET TEXHHqKHX HAYKA Y qA ql(y 
lipoj: 921/4 
15.04.2021.rO,ll;HHe 
qAqAK 

Ha OCHOBY qJiaHa 79. CTaT)'Ta <l>aKyJITeTa TeXHIPIKHX HayKa y qaqKy 

(rrpeqmnheH TeKCT 6p. 3072. o.u 27. 12. 2019. romrne H 6p. 1207/3 o.u 13.07.2020. ro.uHHe) 
H qrratta 15. IIocrroBHHKa o pa.ny HacrnBHo-HayqHor Bena, 6p. 23-785/6 o.u 20. 05. 2020. 
ro.uHHe, Ha rrpe.urror HacTaBHo-HayqHor Bena, 6p. 42-682/5 o.u 24. Maprn 2021. ro.uHHe, 
CaeeT <l>aKyrrTeTa Ha ce.UHHI-lH o.up>KaHoj 15. arrpHrra 2021. ro.UHHe, .uoHerro je crre.uehy 

0 .l( JI Y K Y 
o yceajalby H1eemTaja o pa,ll;y <l>aicyJITeTa TeXHH"'IKHX uayKa 1a 2020. f'O,ll;HHY 

Yceaja ce H1eemTaj o pa)].y <l>aicyJITeTa TeXHH"'IKHX uayKa y qaqicy 1a 

2020. f'O,ll;HHY, Kao y rrpe.UJIO)l(eHOM TeKCTY, KOjH qffHH cacnlBHH .ueo OBe 0.urryKe. 

,D;ocTaBHTH: 

- y3 H3Bernrnj o pa.ny <l>aKyrrTern H 
- apxHBH CaBeTa. 
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