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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета  
Опис тренутне ситуације 
На 68. седници Научно-наставног већа, одржаној 27.03.2013. године. (Заведено у 
деловоднику под датумом 27.03.2013. и бројем 04-819/2), односно на 3. седници Савета, 
одржаној 03.04.2013. године. (Заведено у деловоднику под датумом 03.04.2013. и 
бројем 03-913/6) усвојена је актуелна Стратегија квалитета Техничког факултета 
“Михајло Пупин” у Зрењанину. Првобитна верзија овог документа донета је на 8. 
седници Научно-наставног већа Факултета, одржаној 18.04.2007. године. (Заведено у 
деловоднику под датумом 23.04.2007. и бројем 04-1070). 
Овај документ садржи следеће елементе: 

1. Основна опредељења, 
2. Чиниоце обезбеђења квалитета, 
3. Мере и субјекте обезбеђења квалитета, 
4. Повезаност образовне, научно-истраживачке и стручне делатности. 

Стратегија квалитета Факултета (Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета) је 
доступна свим запосленима, студентима и јавности.  
Стратегија квалитета Факултета одражава у потпуности мисију и вредности Факултета, 
и директно је повезана са стратешким и оперативним плановима рада. Стратегија 
квалитета се спроводи преко усвојених докумената: Акционог плана спровођења 
стратегије (Прилог 1.3.) и поступака обезбеђења квалитета (Правилник о обезбеђењу 
квалитета и самовредновању).  

Анализа и процена тренутне ситуације кoja се односи на стандард 
Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 
захатеве постављене стандардом 1, јер: 

1. Има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе. 
2. Стратегију обезбеђења квалитета је усвојена од стране одговарајућих стручних и 

органа управљања на Факултету.  
3. Стратегија обезбеђења квалитета је документ јавности доступан у библиотеци, 

као и на web-страници Факултета. 
4. За спровођење Стратегије усвојени су Акциони план спровођења стратегије 

квалитета, као и Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању који 
треба да обезбеде доследност и следљивост активности на спровођењу 
стратегије. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Конститусан је Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију и 
именовани сви субјекти за обезбеђење квалитета Факултета. +++ 

• Исказана је спремност Факултета за перманентно унапређење квалитета. +++ 



• Факултет је донео и реализује Стратегију квалитета, којом су обухваћени 
наставни процес, управљање установом, ненаставним активностима и условима 
рада и студирања, као и сва потребна документа у складу са Законом. +++ 

СЛАБОСТИ 
• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 
• Посвећеност студента за унапређење квалитета није на задовољавајућем нивоу. 

++ 
ШАНСЕ 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 
субјектима. +++ 

• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 
институцијама у циљу заједничког унапређење образовног процеса. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 
обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног 
процеса који се ту спроводи - друштвено одговорно пословање. ++ 

ОПАСНОСТИ 
• Смањење броја средњошколаца - потенцијалних студената; +++ 
• Наступ приватних факултета на образовном тржишту; ++ 
• Одустајање државе Србије од значајних улагања у развој и унапређење основе 

квалитетног рада на Факултетима; ++ 
• Неадекватан и неравномеран регионални развој провреде у Србији. ++ 

 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
• Мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  
• Едуковање студената о неопходности и сврси њиховог учешћа у процесу 

обезбеђења и унапређења квалитета.  
• Наставак активности промовисања Факултета као друштвено одговорног 

пословног субјекта, пре свега на регионалном, а затим и националном и 
међународном нивоу – повезивање Факултета са привредним и научно-
истрживачким институцијама. 

 

Прилози 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета   
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења и унапређења квалитета установе и студијских 
програма 
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и 
допунама (уколико их је било) 



Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење 
квалитета  
Опис тренутне ситуације 
На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 i 
44/2010) и члана 117. Статута Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину, 
Наставно-научно веће Техничког гакултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, 28.03.2016. 
године (дел. бр. 03-1468/3) усвoјило је усаглашени Правилник о обезбеђењу квалитета 
и самовредновању (Прилог 1.1.) којим се обезбеђује квалитет у следећим областима: 

• студијски програми, 
• наставни процес, 
• научно-истраживачки, уметнички и стручни рад, 
• наставници и сарадници, 
• студенти, 
• наставна литература, библиотечки и информатички ресурси, 
• управљање Факултетом, 
• ненаставна подршка, 
• простор и опрема, 
• финансирање, 
• праћење и интерна провера квалитета. 

Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију крајем сваке календарске године 
подноси Наставно-научном већу Факултета на усвајање извештај за претходну (Прилог 
2.3. Извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију) и план акција за 
наредну (Прилог 2.2. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну 
евалуацију) годину. 
Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању, Извештај и План Одбора за 
обезбеђење квалитета и интерну евалуацију су јавни документи, доступни у 
библиотеци и на интернет страници Факултета (http://www.tfzr.rs/Single/obezbedenje-
kvaliteta-i-samoevaluacija). 

Анализа и процена тренутне ситуације кoja се односи на стандард 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 
захатеве постављене стандардом 2, јер: 

1. Постоји документ „Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању“ којим 
су постављени стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене 
надлежности појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета. 
Правилник је усаглашен са тренутном ситуацијом. 

2. Докуменат „Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању“ је усвојен од 
стране Наставно-научног већа Факултета. 

3. Поменути докуменат је доступан јавности. 

http://www.tfzr.rs/Single/obezbedenje-kvaliteta-i-samoevaluacija
http://www.tfzr.rs/Single/obezbedenje-kvaliteta-i-samoevaluacija


4. Одбор за обезбеђење квалитета крајем сваке календарске године поноси 
Наставно-научном већу Факултета на усвајање извештај за претходну и план 
акција за праћење и унапређење квалитета у наредној години. Ови документи су 
такође јавни. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Правилници и други акти за обезбеђење квалитета и самовредновање, донети су 
благовремено, у складу законом и препорукама и уређују надлежност органа 
Факултета и поступке за ову област.+++ 

• Сва документа повезана са овим стандардом су доступна јавности.+++ 
• Документа се усаглашавају са тренутном ситуацијом. 

СЛАБОСТИ 
• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 
• Посвећеност студента за унапређење квалитета није на задовољавајућем нивоу. 

++ 
ШАНСЕ 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 
субјектима. +++ 

• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 
институцијама у циљу заједничког унапређење образовног процеса. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 
обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног 
процеса који се ту спроводи - друштвено одговорно пословање. ++ 

• Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020. године требало би да даје 
основу и правце за развој и унапређење квалитета високошколског образовања у 
земљи, односно Факултета. ++ 

ОПАСНОСТИ 
• Неуједначеност у интерпретацији као и примени стандарда и поступака 

обезбеђења квалитета, од стране различитих високошколских установа и самих 
државних субјеката. ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
• Мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  
• Едуковање студената о неопходности и могућностима за њихово укључивање у 

процесе обезбеђења и унапређења квалитета. 
• Наставити укључивање у рад Универзитета, као и повезивање са другим 

високошколским установама у земљи и региону са циљем размене искустава и 
уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета рада. 

 
 



Прилози 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  
квалитета високошколске установе 
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета  
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, 
одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 
 



Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је Статутом, Правилником о 
обезбеђењу квалитета и самовредновању и другим општим актима утврдио унутрашњу 
организацију, послове и задатке органа управљања и руковођења, стручних органа, 
помоћних тела, односно свих запослених у: доношењу и спровођењу стратегије, 
стандарда, поступка за обезбеђење квалитета и развоју културе квалитета; интерној 
евалуацији и појединим поступцима оцењивања квалитета. Факултет је посебним 
мерама обезбедио учешће студената у доношењу и реализацији стратегије, стандарда, 
поступака и културе обезбеђења квалитета. (Прилог 3.1. Формално успостављено тело 
са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској 
установи и опис рада) 
Факултет је формирао Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, односно 
када је то потребно, именује Комисије за спровођење посебних поступака обезбеђења и 
оцењивања квалитета. У саставу ових тела, осим запослених, предвиђено је да се налазе 
представници Студентског парламента. Делокруг рада као и чланови Одбора за 
обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одређени су одговарајућом одлуком. 
На Факултету се у циљу евалуације: квалитета студијких програма и постигнутих 
исхода учења, стечених квалификација дипломираних студената, квалитета наставног 
процеса, услова и организације студијских програма, објективности оцењивања и 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби спроводи (Прилог 3.2. 
Списак свих анкета): 

1. Студентска анкета (евалуација), 
2. Анкета дипломираних (свршених) студената, и 
3. Анкета послодаваца. 

Осим ових Факултет узима у обзир и друге облике и инструменте писане и усмене 
евалуације, односно друге изворе за евалуацију студија и изворе за самовредновање 
рада Факултета. 
Студентску анкету реализје, обрађује и сумира Комисија коју чине представници 
Студентског парламента. Комисија у форми табела доставља извештај о реализованој 
анкети Одбору. Резултате других видова анкетирања, укључујући ту и писане и 
електронске резултате, статистички обрађује и анализира Одбор. Одбор припрема 
извештај и, са предлозима евентуалних мера за побољшања, презентује га ННВ 
Факултета. ННВ Факултета доноси одлуку о овом виду студентске евалуације. ННВ 
Факултета усваја извештај о овом виду студентске евалуације, прихвата мере 
побољшања и одређује рокове за њихово спровођење. За спровођење корективних мера 
из извештаја о овом виду студентске евалуације задужен је Одбор. Корективне мере као 
и активности побољшања произашле из анкета, саставни су део извештаја о 
самоевалуацији. (Прилог 3.3.1. Aнализa резултата анкета и усвајањe корективних и 
превентивних мера Студентаскe евалуацијe) 
Извештаји о резултатима студентске анкете, анкете дипломираних студената (Прилог 
3.3.2. Анкетe дипломираних студената) и анкете послодаваца (Прилог 3.3.3. Анкетe 
послодаваца) су јавни документи и доступни су у библиотеци Факултета.  
Самовредновање Факултета и студијских програма Одбор спроводи у интервалима у 
складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 



високошколских установа и студијских програма, Националног савета за високо 
образовање. Извештај о самовредновању садржи елементе претходно поменутих 
истраживања и све друге елементе којима се може оценити степен испуњења 
Стратегије квалитета и стандарда обезбеђења квалитета и самовредновања. Овај 
извештај је јаван документ и доступан је у библиотеци и на интернет страници 
Факултета. 

Анализа и процена тренутне ситуације кoja се односи на стандард 
Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 
захатеве постављене стандардом 3, јер: 

• Документа система обезбеђења квалитета садрже све потребне елементе према 
Правилника Националног савета за високо образовање. 

• Статутом и другим општим актима одређене су мере, активности и 
извршиоци/надлежности органа на обезбеђењу и унапређењу квалитета. 

• Организација и функционисање система обезбеђења квалитета одређена је 
Правилником о обезбеђењу квалитета и самовредновању. 

• Доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене 
испуњавања, врши се на основу Правилника о обезбеђењу квалитета и 
самовредновању. Анализе процене испуњавања, што претходни корективним и 
превентивним мерама, укључује резултате: студентаске евалуације, анкете 
дипломираних студената и анкете послодаваца. 

• Извештаји, као Мере и субјекти обезбеђења и унапређења квалитета установе и 
студијских програма су доступни јавности. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Постоји Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију који је директно 
надлежан за имплементацију система квалитета +++  

• Документа која се односе на обезбеђење квалитета су доступна јавности путем 
веб страници Факултета +++ 

• Надлежности органа управљања, пословођења, стручних тала и помоћних тела 
дефинисане су Статутом Факултета++ 

• Одговорности наставника, сарадника и студената дефинисане су Статутом 
Факултета +++ 

• Корективне и превентивне мере доноси Научно-наставно на бази релевантних 
показатеа и анализаза, као и процене испуњавања стандарда за обезбеђење 
квалитета++ 

СЛАБОСТИ 
• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 
• Посвећеност студента за обезбеђење квалитета није на задовољавајућем нивоу – 

студенти оцењивање професора и сарадника схватају као прилику да их “казне”. 
+++ 



• Потешкоће да се у привреди пронађе релевантан саговорник, који би усмеравао 
развој студијских програма и, на тај начин, самог Факултетау+ 

ШАНСЕ 
• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 
• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 

институцијама у циљу заједничког унапређења образовног процеса. +++ 
• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 

обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног 
процеса који се ту спроводи - друштвено одговорно пословање.++ 

• Значајније повезивање са привредом. +++ 
ОПАСНОСТИ 

• Одрживост једном достигнутог нивоа обезбеђења квалитета у високом 
образовању, који може бити нарушен недовољном мотивисаношћу субјеката 
укључених у цео процес, недостатком информација или средстава друштвене 
заједнице за ефикасност функционисања система обезбеђења квалитета.++ 

• Привредни субјекти још увек нису у стању да искажу своје потребе за кадровима 
на дужи рок.++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
• Стална едукација запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења 

квалитета.  
• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  
• Активно укључивање у рад Универзитета, као и повезивање са другим 

високошколским установама у земљи и региону са циљем размене искустава и 
уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета рада. 

• Тешње и конкретније повезивање са привредним субјектима у региону, како би 
се добила јаснија слика о њиховим потребама. 

 

Прилози 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном 
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из 
Статута) и опис рада (до 100 речи).  
Прилог 3.2. Списак свих анкета 

Прилог 3.3. 
Прилог 3.3.1. Aнализa резултата анкета и усвајањe корективних и превентивних мера 
Студентаскe евалуацијe 
Прилог 3.3.2. Анкетe дипломираних студената 
Прилог 3.3.3. Анкетe послодаваца 



Стандард 4: Квалитет студијског програма  
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду је 
2014. и 2015. године акредитовао 9 студијских програма основних академских студија, 
6 мастер академских студија и 1 докторских студија.  
На основним академским студијама постоје постоје следећи студијски програми:  

• Информационе технологије – са модулима: инжењерство и пословни системи 
• Менаџмент информационих технологија 
• Информатика и техника у образовању 
• Инжењерски менаџмент 
• Машинско инжењерство 
• Одевно инжењерство 
• Инжењерство заштите животне средине 
• Индустријско нжењерство у експлоатацији нафте и гаса 
• Информационе технологије – софтверско инжењерство 

На мастер академским студијама постоје постоје следећи студијски програми: 
• Информационе технологије 
• Информационе технологије у е-управи  
• Информатика техника у образовању  
• Инжењерски менаџмент 
• Машинско инжењерство 
• Одевно инжењерство 

На докторским студијама постоји студијски програм Инжењерски менаџмент. 
Листа студијских програма, који су акредитовани на Техничком факултету „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину са укупним бројем уписаних студената школске: 2015/16, 2016/17. 
и 2017/18. године, приказана је у Табели 4.1. Студијски програми су прихваћени од 
стране Сената Универзитета у Новом Саду, а Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета донела је одлуку о акредитацији студијских програма. Сви студијски 
програми припадају пољу Техничко-технолошких наука, што је у складу са Законом и 
листом области коју је утврдио Национални савет за високо образовање Републике 
Србије. 
Основне академске студије трају четири године и носе укупно 240 ЕСПБ бодова. 
Мастер академске студије трају једну годину и број ЕСПБ бодова које студент стиче 
након завршених мастер академских студија је 60. Докторске студије трају три године и 
носе укупно 180 ЕСПБ бодова. 
Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова 
утврђен је за сваки предмет према оптерећењу студента и према јединственој 
методологији. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин 
стицања поена који се налази на веб сајту Факултета. Студент стиче одређени број 
поена по основу сваке појединачне врсте активности током наставе, односно 
извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена, при 
чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. 
Структура курикулума предмета (на веб страни Факултета налазе се курикулуми свих 
предмета свих студијских програма) обухвата: назив и тип предмета, годину и семестар 
студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, 



знањима и компетенцијама, предуслов за похађање предмета, садржај предмета, 
препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања. 
Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова који утврђен је за сваки 
предмет. Успешност студента у савлађивању одређеног предмета се прати током 
наставе и изражава поенима. Сваки предмет из студијског програма има јасан и 
објављен начин стицања поена (налазе се на веб страни Факултета). Студент стиче 
одређени број поена кроз активности током наставе, односно извршавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена, при чему 
предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише са 70 поена.  
Структура курикулума предмета (на веб страни Факултета налазе се курикулуми свих 
предмета свих студијских програма) обухвата: назив и тип предмета, годину и семестар 
студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, 
знањима и компетенцијама, предуслов за похађање предмета, садржај предмета, 
препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања. 
На тај начин обезбеђен је метод наставе оријентисане ка учењу студента, као и систем 
оцењивања заснован на мерењу исхода учења.  
Саставни део сваког студијског програма на основним академским и мастер 
академским студијама је стручна пракса у трајању од 45 часова, која се реализује у 
одговарајућим привредним организацијама, јавним установама итд. 
Курикулуми студијских програма на свим нивоима студија садрже завршне радове. 
Поступак израде и одбране завршног рада дефинисани су одговарајућим правилницима 
који су доступни свим наставницима и студентима пошто се налазе на веб сајту 
Факултета. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину редовно прати успешност 
студирања и полагања испита на свим студијским програмима. Прикупљају се и 
анализирају подаци о проценту дипломираних студената (Табела 4.2), те просечном 
трајању студија у претходним годинама за сваки ниво студија (Табела 4.3). 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину редовно прати и задовољство 
послодаваца стеченим квалификацијама дипломираних студената кроз спровођење 
анкете о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца (Прилог 4.1). 
Такође се редовно спроводе и анализирају анкете о мишљењу дипломираних студената 
о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења (Прилог 4.2).  
 

SWOT анализа квалитета студијских програма 
 
Студијски програм МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Менаџмент информационих технологија је настао као резултат 
усаглашавања програма постојећих образовних профила са стандардима за 
акредитацију, у настојању да се обезбеди континуитет и квалитет образовања у области 
менаџмента и информационих технологија на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 
у Зрењанину. Постојећи образовни профили на Факултету су: Информационе 
технологије и Инжењерски менаџмент. Студијски програм има предвиђене студије 
првог степена, док за студије другог нивоа постоје студијски програми Информационе 
технологије у е-управи и елекронском пословању и Инжењерски менаџмент. Циљеви 
студијског програма су усклађени са циљевима факултета и Универзитета. 



Заступљеност предмета академско-општеобразовне групе предмета је 13.33%, 
теоријскометодолошке групе предмета 18.12%, научно-стручне групе предмета 40% и 
стручноапликативне групе предмета је 28.54%. Студијски програм Менаџмент 
информационих технологија припада пољу Интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) и техничко-технолошких наука. 
Студијски програм Менаџмент информационих технологија конципиран је по угледу 
на сличне савремене студијске програме у Европи. 
Компетенције које студент стиче завршетком дипломских академских студија јесу 
способности за наставак научно-истраживачког рада на мастер студијама, али пре свега 
могућности запошљавања у јавном и приватном сектору у домену менаџмента 
информационих технологија. На овог степена студија студент пише завршни рад који 
брани пред комисијом. Редовно се за сваку школску годину прати стопа одустајања 
студената од даљег студирањ и пролазност по годинама студија. Саставни део 
курикулума је стручна пракса која се може реализовати у одговарајућим научно-
истраживачким установама, у привредним и јавним установама. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 
студената.  

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 
са другим студијским програмима.  

• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 
светским стремљењима. 

• Јединственост студијског програма у нашој земљи (овај студијски програм је 
један .од првих те врсте у нашој земљи) 

• Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља.  

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења.  
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената.  
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају.  
Слабости  

• Слабије интересовање студената приликом уписа. 
• Слабија рекламна кампања за упис студената.  

Могућности 
• Сарадња са факултетима у земљи факултетима у региону са сродним студијским 

програмима у циљу веће мобилности и размене студената. 
• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне 

праксе студената студијског програма.  
• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 
• Повећана потражња тржишта за менаџерима информационих технологија. 

Опасности 
• Смањење броја уписаних студената. 
• Недовољно препознавање значаја овог студијског програма међу студентима у 

нашој земљи. 
 



Студијски програм MAШИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 
Студијски програм машинско инжењерство у трајању од четири године (240 ЕСПБ) је 
сагласан стратегији, задацима и циљевима Техничког факултета "Михајло Пупин" 
Зрењанин и Универзитета у Новом Саду. Структура  студијскиог програма задовољава 
Стандарде Комисије за акредитацију и проверу квалитета, тако да је заступљеност 
16,25% академско-општеобразовних, 18.75 % теоријско-методолошких, 33.96% научно-
стручних и 31.04% стручно-апликативних предмета, изборни предмети су заступљени 
са најмање 20% ОАС, радно оптерећење студената је 60 ЕСПБ у једној школској 
години. 
Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног 
инжењера Машинског инжењерства у складу са потребама предузећа и друштва. 
Студијски програм Машинско инжењерство је конципиран тако да обезбеђује стицање 
компетенција које су друштвено оправдане и корисне.  
Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из 
области Машинског инжењерства. То, поред осталог, укључује и развој креативних 
способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање 
способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама 
потребним за обављање професије. 
Задатак је да се образују стручњаци који поседују довољно потребног знања из 
основних инжењерских дисциплина, из процесног инжењерства, енергетике, 
инжењерсва одржавања, производних технологија, управљања системима и примене 
савремених информационих технологија, али и из групе економских и менаџерских 
предмета. 
Током студија студенти се оспособљавају за коришћење најсавременијих метода и 
техника које се примењују у савременим тржишно оријетисаним предузећима и 
привредама. 
На основу вештина и компетенција студената, после завршетка студија се остварује 
њихово релативно брзо запошљавање које је, имајући у виду да је на Факултету 
заступљено школовање кадрова техничке струке, условљено све већим потребама 
привреде. 
На основу увида у студијски програм основних академских студија – Машинско  
инжењерство, као и пратећу документацију за акредитацију тог студијског програма, 
могу се извести следећи закључци: 

• Студијски програм садржи све елементе утврђене Законом; 
• Студијски програм је научно утемељен; 
• Наставни планови студијског програма су у потпуности усклађени са 

стандардима за акредитацију студијских програма;  
• Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему;  
• Студијски програм је у целини усклађен са принципима Болоњске декларације и 

има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему 
• Студијски програм Омогућава мобилност студената и наставника 
• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 

дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни су на увид 
јавности;  

• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 
• Циљеви студијског програма, исходи учења, знања и вештине које се стичу, су 

јасно дефинисани  
• Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 

предмета и њихов опис;  



• Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем 
науке и струке у области машинског инжењерства и упоредив је са студијским 
програмима одговарајућих страних високошколских установа;  

• Студенти се на студијски програм уписују у складу са Законом, а преко 
заједничког конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду; 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно по годинама, а 
напредовање студената при савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ 
бодовима; 

• Завршни рад има вредност изражену у бодовима; 
• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за   
• зимски/летњи семестар текуће школске године; 
• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за извођење 

наставе на студијском програму; 
• За извођењенаставе на студијскомог програму обезбеђени су одговарајући 

људски, просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси 
• Предвиђена је редовна провера квалитета студијског програма путем 

самовредновања;  
• Студентима је омогућено учешће у обезбеђењу и провери квалитета студијског 

програма. 
 

SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљ студијског програма је усклађен са исходима учења; +++ 
• Високе научне и стручне компетенције наставног особља за извођење наставе на 

студијском програму; +++ 
• Усаглашеност студијског програма са савременим светским тековинама и 

стањем науке и струке у области машинства и упоредивост са одговарајућим 
студијским програмима страних високошколских установа; +++ 

• Усаглашеност студијског програма са захтевима тржишта рада; +++ 
• Систем оцењивања је заснован на мерењу исхода учења; +++ 
• Висока способност функционалне интеграције знања и вештина; +++ 
• Континуирано осавремењавање студијског програма; +++ 
• Доступност информација о студијском програму и исходима учења; +++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената; +++ 
• Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма;+++ 
• Укључивање студената у процес практичног оспособљавања по основу 

реализације програма Летња стручна пракса, коју организје факултет у сарадњи 
са удружењем привредника ЗРЕПОК (практично оспособљавање у предузећима 
у региону у току летњих месеци, које резултује презетацијом реалиозованих 
пројеката и награђивањем студената који су остварили најбоље резултате у току   
летње стручне праксе). 

Слабости 
• Релативно недовољна пролазност студената; + 
• Недовољан број студента који студије завршавају у предвиђеном року; + 
• Недостатак савремене лабораторијске опреме, која се користи у наставном 

процесу, а коју није могуће набавити без адекватних финансијских средстава из 
буџета Републике. + 

Могућности 
• Обезбеђивање квалитета у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији 

до 2020. године; ++ 



• Значајна могућност запошљавања свршених студената Факултета; +++ 
• Повећање академске мобилности наставника и сарадника; +++ 
• Добра сарадња са привредом и другим установама у циљу повећања могућности 

за извођење практичне наставе и лабораторијских вежби; ++ 
• Повезивање високошколских установа у циљу размене искуства у побољшању 

квалитета студијског програма како на новоу Србије тако и региона.++ 
Опасности 

• Честе измене Закона о високом образовању; ++ 
• Нејасна стратегија друштва о будућности високог образовања у Србији; ++ 
• Нејасна стратегија друштва о финансирању високог образовања; ++ 
• Нејасна стратегија друштва у области научно-истраживачког и уметничког рада. 

++ 
• Смањење броја студената - тренд физички  мањег броја деце која завршавају средњу 

школу. +++ 
• Повећање броја приватних факултета и лакше завршавање студија на истим +++ 
• Одлазак студената на лакше студијске програме ++ 

На основу Стандарда за акредитацију студијског програма првог степена високог 
образовања и увидом у постојећу документацију студијског програма основних студија 
на Техничком факултету “Михајло Пупин” Зрењанин, закључује се да студијски 
програми основних студија на Техничком факултету Михајло Пупин Зрењанин, 
испуњавају Стандард 4. 
 
Студијски програм ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У ОБРАЗОВАЊУ – 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм основних студија у трајању од четири године Информатика и 
техника у образовању претходе обавезном мастер нивоу студија на студијском 
програму. Укупна вредност студија је 240 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се стиче 
звање првог степена  Дипломирани професор информатике и технике. Обзиром да су 
подручја техничких наука и информационих технологија веома широка, а систем 
педагошких дисциплина усмерених на професионално деловање наставника и других 
стручњака ангажованих у васпитно образовном систему, веома комплексан, студијски 
програм представља интеграцију већег броја дисциплина. Сврха студијског програма је 
образовање дипломираних професора информатике и технике који имају довољне 
компетенције за рад у настави техничких и информатичких предмета, и у основној и у 
средњој школи, односно квалитетну основу за даље усавршавање и образовање на 
мастер студијама. Програм је конципиран тако да по завршетку основних академских 
студија првог степена студенти стичу знања и вештине коју осим у настави могу да 
примене у привредном окружењу на пословима везаним за информационе технологије. 
Програм је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом и са 
европским стандардима наставничке професије у овом подручју, и модернизован с 
циљем повећања ефикасности студирања. 
Упис на овај студијски програм претпоставља завршено четворогодишње средње 
образовање и положен пријемни испит. Завршетком студија дипломирани професори 
информатике и технике оспособљени су за тимски рад и комуникацију са стручњацима 
из других области. Осим знања из основних дисциплина, студенти усвајају знања и 
умења из подручја технике, информатике и психолошко педагошко дидактичко 
методичких наука и дисциплина (ППДМ). У области технике кроз предмете: Увод у 
технику, Електротехника са електроником, Техничка физика, Транспортне машине, 
Алтернативна енергетика, Еколошки пројекти, Механика и механизми, Моделарство, 
Материјали, Конструкциона геометрија и инжењерска графика, Градитељство и 



животна средина, Основи машинских конструкција, Техничко цртање са компјутерском 
графиком, Стоно издаваштво, Графичко моделирање, Логички системи у техници, 
Управљање пројектима. У области информатике кроз предмете: Информатичке 
технологије, Основе програмирања, Базе података, Операциона истраживања, 
Рачунарски системи, Програмски језици, Мултимедијални системи, Рачунарска 
графика, Моделовање и симулације, Методе програмирања, Рачунарске мреже, 
Рачунарска анимација, Интернет алати и сервиси, Софтверско инжењерство, Графичко 
моделирање, Информациони системи, WЕБ дизајн, Пројектовање образовног софтвера. 
У области ППДМ наука и дисциплина: Психологија, Педагошка психологија, 
Педагогија, Дидактика, Методика наставе технике, Методика наставе информатике и 
Школска пракса, Методичка пракса 1 и Методичка пракса 2. Обезбеђено је стицање 
минимума од 36 еспб који су неопходни за рад у образовним инситуцијама. 
дипломирани професор информатике и технике у току студија има одслушана три 
семестра математичких предмета: Математика 1, Математика 2 и Математика 3, 
Математичку логику, Теорију информација и комуникација. Дипломирани професор 
информатике и технике у току студија има одслушана 4 семестра енглеског језика. 
Општи циљ овог студијског програма су пре свега образовање компетентног 
дипломираног професора са знањима и развијеним вештинама и способностима за 
наставни рад у области информатике и технике, са адекватном припремљеношћу за 
студије другог степена. Посебни циљеви су: овладавање информатичким знањима, 
принципима, методама и техникама; овладавање системима концепата и теорија о 
технолошким системима, техници, организацији, настави и педагошком деловању; 
стицање професионалних компетенција у области технике и информатике; стицање 
академских вештина и метода за даље усавршавање и развој техничких и 
информатичких знања; оспособљавање студената за даље самообразовање и 
истраживање у области технике и информатике; развој самосталности, аналитичког и 
критичког приступа у решавању педагошких и техничкотехнолошких проблема; развој 
високог степена апстрактног, аналитичког и синтетичког, логичког мишљења и 
разумевање различитих нивоа апстракције у техничко-информатичком домену; 
обезбеђивање квалитетног наставничког кадра за трансфер техничких и информатичкох 
сазнања у наставни процес и тиме повећавање техничких и информатичких 
компетенција ученика 

SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 
студената. /+++ 

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 
са другим студијским програмима. /+++ 

• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 
светским стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља. /+++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 
• Дипломирани студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању 

да примене и покажу професионални приступ послу који обављају а служе им 
као изванредна подлога за унапређивање компетенција и наставак студија. /+++ 

• Сарадња са основним и средњим школама. /+ 
Слабости 

• Смањује се заинтересованост ученика за упис за наставничке професије/+++ 



• Доминација тржишно оријентисаних занимања у односу на наставничке/+++ 
Могућности 

• Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. 
године /++  

• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 
знања и искустава. /++ 

• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу 
веће мобилности и размене студената. /+ 

• Сарадња са школским управама и осталим органима министарства просвете у 
циљу обављања стручне праксе студената студијског програма. /+ 

• Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 
• Акредитација семинара у овој области/++ 

Опасности 
• Мали број студената на упису, недовољан за одржање самосталног студијског 

програма. /+ 
• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у 

свету може довести до застаревања знања које студијски програм пружа 
студентима. /+ 

 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Инжењерски менаџмент је сагласан стратегији, задацима и 
циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне области. 
Студијски програм има предвиђене студије првог, другог и трећег степена. Конципиран 
је мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних менаџерских и инжењерских 
дисциплина.  
Циљ студијског програма Инжењерски менаџмент - основне академске студије, јесте 
стицање знања, вештина и компетенција у области инжењерског менаџмента. Између 
осталог, то подразумева: развој способности критичног и самосталног мишљења, развој 
способности анализе проблема, развој способности креативног решавања проблема, 
развој системског размишљања, синтезе решења, предвиђање исхода одабраног 
решења, развој способности за тимски рад и комуникацију са стручњацима из 
различитих обасти. 
Свршени студенти су, осим за радне активности, оспособљени и компетентни да 
наставе студије на сагласним академским студијама вишег степена, закључно са 
докторским студијама. Друштвена оправданост и корисност студијског програма 
Инжењерски менаџмент јесте у значају инжењерског менаџмента, управљања и 
одлучивања у производним и услужним делатностима, узимајући у обзир разлике у 
намени, односно географском и тржишном позиционирању пословних субјеката; овај 
студијски програм усклађен је са трендовима у Србији и свету, посебно ЕУ окружењу 
Србије. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 
• Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 
• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. 
• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 

менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским стремљењима. 
• Доступна наставна литература, са, највећим делом, сопственим (у Факултетском 

издању) изворима. 



• Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 
студијског програма. 

• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 
• Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од стране 

катедре за менаџмент, на којој могу да учествују студенти. 
• Студенти основних студија могу да учествују и на другим конференцијама и научним 

скуповима које организје ТФ Михајло Пупин (поред наведеног научног скупа, 
студентима је омогућено учествовање на још пет научних скупова које организуке 
факултет). 

• Укључивање студената у процес практичног оспособљавања по основу реализације 
програма Летња стручна пракса, коју организје факултет у сарадњи са удружењем 
привредника ЗРЕПОК (практично оспособљавање у предузећима у региону у току 
летњих месеци, које резултује презетацијом реалиозованих пројеката и награђивањем 
студената који су остварили најбоље резултате у току летње стручне праксе). 

• Свршени студенти са звањем дипломирани инжењер менаџмента су оспособљени за 
наставак студија на мастер студијама. 

Слабости 
• Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате, да их укључе у своје 

процесе. 
• Недовољна опскрбљеност Факултета са новијом и широм литературном базом, 

превасходно уџбеницима са других факултета, али и преводима најначајнијих страних 
аутора. 

Могућности 
• Сарадња са Факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. 
• Сарадња са иностраним Факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. 
• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. 
• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у иностранству 

што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 
• Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 

стране наставног особља. 
• Повећана тражња тржишта рада за кадровима из области менаџмента. 
• Еразмус + програми размене студента и наставног особља. 

Опасности 
• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима, као и релативно лакше завршавање основних студија на приватним 
факултетима. 

• Смањење броја студената - тренд физички  мањег броја деце која завршавају средњу 
школу и одлазак у иностранство. 

• Одлазак студената на друге Факултете са сличним студијским програмима. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Инжењерство заштите животне средине је сагласан стратегији, 
задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 
области. Заједнички студијски програм основних студија Инжењерства заштите 
животне средине (ФТН-Нови Сад, ТФ "Михајло Пупин" - Зрењанин) дизајниран је као 
високо интердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски програм. На крају 
студија пише се одговарајући завршни рад који се пред комисијом јавно брани. 
Програм основних студија Инжењерства заштите животне средине чине образовно 
истраживачка поља инжењерске струке, а формирају наставне целине, које пресеком 
скупова дисциплина чине интердисциплинарност програма. Свршени студенти постају 



висококвалификовани стручњаци који одговарају потребама индустрије, привреде и 
институција које се суочавају са проблемима заштите животне средине. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Заједнички студијски програм са Факултетом техничких наука из Новог Сада. 
• Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 
• Едукација студената за решавање проблема у области највећих инвестиционих 

активности. 
• Одржавање ефикасности постојећег нивоа и унапређење нивоа наставног рада кроз 

континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 
стране наставног особља. 

• Реализација дела практичних вежби у високостручним и специјализованим установама 
за заштиту животне средине. 

• Укључивање студената у реализацију наставе и рад на рачунарима опремљеним 
најсавременијим софтверима у области моделовања и симулације у заштити животне 
средине, рад на аутоматској станици за мерење квалитета ваздуха.  

• Укључивање студената у истраживачки рад на пројектима свих нивоа. 
• Свршени студенти поседују компетентност у европским и светским оквирима као и 

способности и компетенције да наставе студије на сагласним академским студијама 
вишег степена, закључно са докторским студијама. 

Слабости 
• Недовољни капацитети у погледу сарадника у настави и асистената који би спроводили 

практичну наставу из предмета у чијој реализацији учествују предметни наставници са 
других факултета 

Могућности 
• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената, као и размене знања и искустава. 
• Повећање броја заинтересованих студената за упис на прву годину студија у складу са 

повећањем потражње за инжењерима ове струке при процесу усклађивања Србије са 
стандардима ЕУ у области заштите животне средине. 

Опасности 
• Смањење броја студената заинтересованих за упис услед промене трендова у 

запошљавању и популаризације других струка. 
• Недовољни капацитети привредних субјеката да укључе свршене студенте у своје 

пословање. 
• Смањење вертикалне проходности студената током студирања. 

 
Студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 
НАФТЕ И ГАСА – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
На основу увида у студијски програм основних академских студија – Индустријско 
инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, као и пратећу документацију за 
акредитацију тог студијског програма, могу се извести следећи закључци: 

• Студијски програм је научно утемељен, 
• Наставни планов студијског програма је у потпуности усклађен са Законом и 

Стандардима за екредитацију студијских програма, 
• Студијски програм је у целини усклађен са принципима Болоњске декларације и 

имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 
• Омогућене је мобилност студената и наставника, 
• Циљеви студијског програма, исходи учења, знања, вештине и ставови су јасно 

дефинисани, 
• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 



• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 
дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид 
јавности, 

• Курикулум студијских програма садржи листу и структуру обавезних и 
изборних предмета, 

• Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем 
науке и струке у области експлоатације нафте и гаса и упоредив са студијским 
програмима релевантних страних високошколских установа, 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно по годинама, а 
напредовање студената при савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ 
бодовима, 

• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 
зимски/летњи семестар текуће школске године, 

• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за реализацију 
наставе на студијским програмима, наставу изводе и гостујући професори са 
Ухтинског државног техничког универзитета, Руска федерација, 

• За извођење наставе на студијским програмима обезбеђени су одговарајући 
људски, просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, 
примерени карактерима студијског програма и предвиђеном броју студената, 

• Пракса на студијском програму се базира на сарадњи са привредом (сарадња са 
компанијом НИС Гаспромњефт), у циљу повећања степена запослења свршених 
студената 

• Предвиђена је редовна провера квалитета студијских програма путем 
самовредновања. 

 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Потпуна усклађеност студијских програма са исходима учења студената/+++ 
• Потпуна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења за достизање 

потребних исхода учења/+++ 
• Континуирано спровођење едукације наставног особља/+++ 
• Редовно праћење квалитета студијских програма од стране студената/+++ 
• Потпуна доступност свих релевантних информација о студијском програму и 

исходима учења на веб сајту Факултета/+++ 
• Обезбеђивање обављања студентских пракси студената у компанијама и 

иностранству (у компанији НИС Гаспримњефт и на Ухтинском државном 
техничком универзитету, Руска федерација, где студенти поред стеченог знања 
добијају и професионално искуство) /++++ 

Слабости 
• На веб сајту Факултета недостају наставни материјали за предмете на појединим 

студијским програмима/++ 
• На веб сајту Факултета недостају испитна питања за поједине предмете/++ 
• Дефинисати јасне услове о евентуалном преласку студената са других 

компатибилних факултета/+ 
Могућности 

• Перманентно радити на побољшању квалитета наставног процеса/+++ 
• Донети мере за повећање пролазности студената на испитима/+++ 
• Развијање могућности електронског учења и учења на даљину/++ 

Опасности 
• Недовољна мотивисаност наставника за нове методе у реализацији наставе/+ 
• Недовољна мотивисаност редовних студената да искажу своја мишљења о 



квалитету студијског програма/+ 
• Ограниченост лабораторијског простора/+ 

 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ОСНОВНЕ 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Информационе технологије има основну сврху образовања 
инжењера информационих технологија који су оспособљени за коришћење 
информационих технологија и за практичан рад на рачунарима у друштву, привреди и 
образовању. Студијски програм има предвиђене студије првог и другог степена. 
Циљеви студијског програма су усклађени са циљевима факултета и Универзитета, 
заступљеност предмета  академско-општеобразовне групе предмета је 15%, теоријско-
методолошке групе предмета 20%, научно-стручне групе предмета 35% и стручно-
апликативне групе предмета је 30%. Програм је мултидисиплинарно конципиран тако 
да студенти академских студија првог степена стичу знања и вештине за рад на 
инжењерским задацима у подручју информационих технологија, оспособљени су да 
примене стечена знања, за тимски рад и комуникацију са стручњацима из других 
области. Избором одговарајућег изборног модула студијског програма, студент се може 
специјализовати ка специфичнијим пословним применама или раду у просвети и 
образовању. Осим тога, сврха студијског програма је и да се стеченим образовањем 
омогући перманентно даље усавршавање, односно да програм даје подлогу за даље 
студије у области информационих технологија и рачунарских наука. Компетенције које 
студент стиче завршетком дипломских академских студија јесу способности за 
наставак научно-истраживачког рада на докторским студијама, али пре свега 
могућности запошљавања у јавном и приватном сектору у домену информационих 
технологија, као и у образовању. На крају сваког степена студија пише се одговарајући 
завршни рад који се брани пред комисијом. Редовно се за сваку школску годину прати 
стопа одустајања студената од даљег студирања, пролазност по годинама студија и 
просечно трајање студија. Саставни део курикулума је стручна пракса која се може 
реализовати у одговарајућим научно-истраживачким установама, у привредним и 
образовним субјектима и јавним установама. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења студената. 
/+++ 

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 
другим студијским програмима. /+++ 

• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим светским 
стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 
стране наставног особља. /++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /++ 
• Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената студијског 

програма. /++ 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да примене 

и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 
• Успоствљена сарадња са компјутерском фирмомом Леви 9 у циљу бржег запошљавања  

свршених студената /+++ 
• Свршени студенти са звањем бечелор и мастер су оспособљени за запошљавње у ИТ 

сектору  наставак  студија. /+++ 
 



Слабости 
• Слабија пролазност приликом уписа на више године студија. /+ 
• Недовољан број лиценцног софтвера који се користи у наставном процесу. /+ 
• Недостатак специјализоване рачунарске опреме. /+ 
• Један број студената одустане од даљег студирања. /+ 

Могућности 
• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. /++ 
• Сарадња са факултетима у земљи  факултетима у региону  са сродним студијским 

програмима у циљу веће мобилности и размене студената. /+ 
• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. /+ 
• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у иностранству 

што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. /++ 
• Повећана потражња тржишта за високообразованим инжењерским и програмерским 

кадром из области информационих технологија. /++ 
Опасности 

• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 
факултетима. /+ 

• Смањење броја уписаних студената. /+ 
• Одлазак студената на друге факултете са сличним студијским програмима. /+ 
• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у свету 

може довести до застаревања знања које студијски програм пружа студентима. /+ 
• Застаревање лабораторијске опреме 

 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – СОФТВЕРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 
Студијски програм Софтверско инжењерство је настао као резултат иновације 
постојећих студијских програма са савременим токовима у области софтверског 
инжењеринга. Намера је постизање брже запошљивости дипломираних студената, због 
растуће тржишне потражње за инжењерима софтверског инжењерства. Тиме се и 
обезбеђује одржавање континуитета и квалитета образовања у области информатике на 
Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину, од некадашњих образовних 
профила: Професор информатике (од 1979. године), Информатичко инжењерство (од 
2000. године), Информатика у образовању (Професор информатике – од 1979. и 
Професор информатике и технике – од 2004.) и Пословна информатика (од 2004.), па до 
акредитованог студијског програма Информационе технологије (од 2009. године). 
Током година ови образовни профили и програми су модификовани у складу са 
техничко технолошким развојем. Студијски програм Софтверско инжењерство припада 
ИМТ пољу техничко технолошких наука чији су нормативи примењивани у припреми 
програма. Главни циљ студијског програма Софтверско инжењерство је образовање 
дипломираних инжењера у области софтверског инжењеринга, високо стручно 
обучених и конкурентних на ИТ тржишту, способних за самостално обављање свих 
послова око пројектовања и одржавања рачунарских апликација. Послови за које се 
уско стручно оспособљавају студенти јесу анализирање потребе корисника, дизајн, 
развој, тестирање и одржавање рачунарске апликације. Програм је конципиран тако да 
може бити препознат од стране мултинационалних компанија које имају потребе за 
рачунарским стручњацима софтверског инжењерства, јер је сачињен у складу са 
препорукама највећих светских струковних организација IEEE Computer Society и ACM 
за формирање програма наставе рачунарских профила и предају се на водећим 
националним и светским универзитетима. 



Поред фундаменталних предмета, као што је математика, програм обилује ужим 
стручно апликативним предметима, који развијају способност пројектовања 
првенствено софтверских, али и хардверских компоненти рачунара, односно, који 
обезбеђују знања за решавање разних конкретних 
проблема који се јављају у пракси. урикулум студијског програма СОФТВЕРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО на основним академским студијама је настао као логичан ток развоја 
и постојања студијског програма Информационе технологије (инжењерство, пословни 
системи и образовање), који на овом факултету има успешну традицију дугу преко 40 
година. Курикулум обезбеђује 240 ЕСПБ у четворогодишњем образовању са 8 
семестара. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова 
при чему један бод носи приближно 30 сати активности студента. На свакој години 
постоје обавезни и изборни предмети, при чему изборни предмети носе 20% од укупног 
броја ЕСПБ. За сваки изборни предмет постоји листа од најмање 2 предмета за 
избор. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања 
потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима. У погледу 
процената АО-академски-општеобразовних, ТМ-теоријско-методолошких, НС-научно-
стручних и СА-стручно-апликативних предмета настојало се да се обезбеди 
стандардима захтевана заступљеност. Такође, недељно оптерећење студената је у 
стандардима предвиђеном опсегу од 20 до 30 часова. Осим теоријске наставе у већини 
предмета предвиђене су аудиторне или лабораторијске вежбе. Лабораторијске вежбе 
предмета софтверског инжењерства одвијају се у рачунарским лабораторијама. 
Предавања и вежбе одвијају се по групама чија је бројност одређена стандардима за 
област техничко-технолошких наука. Осим обавезних и изборних предмета предвиђена 
је и стручна пракса. Организација праксе поверава се одређеним наставницима. 
Образовање се завршава израдом и одбраном завршног рада. Завршни рад се ради под 
руководством наставника-ментора, а брани се пред комисијом од три члана. Студијски 
програм има предвиђене студије првог степена.  Циљеви студијског програма су 
усклађени са циљевима факултета и Универзитета, заступљеност предмета  академско-
општеобразовне групе предмета је 15%, теоријско-методолошке групе предмета 20%, 
научно-стручне групе предмета 35% и стручно-апликативне групе предмета је 30%. 
Програм је мултидисиплинарно конципиран тако да студенти академских студија првог 
степена стичу знања и вештине за рад на инжењерским задацима у подручју 
информационих технологија, оспособљени су да примене стечена знања, за тимски рад 
и комуникацију са стручњацима из других области. Сврха студијског програма је и да 
се стеченим образовањем омогући перманентно даље усавршавање, односно да 
програм даје подлогу за даље студије у области информационих технологија и 
рачунарских наука. Компетенције које студент стиче завршетком дипломских 
академских студија јесу способности за наставак научно-истраживачког рада, али пре 
свега могућности запошљавања у јавном и приватном сектору у домену 
информационих технологија, као и у образовању. Редовно се за сваку школску годину 
прати стопа одустајања студената од даљег студирања, пролазност по годинама студија 
и просечно трајање студија. Саставни део курикулума је стручна пракса која се може 
реализовати у одговарајућим научно-истраживачким установама, у привредним и 
образовним субјектима и јавним установама. 

SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења студената. 
/+++ 

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 
другим студијским програмима. /+++ 



• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим светским 
стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 
од стране наставног особља. /++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /++ 
• Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената студијског 

програма. /++ 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да примене 

и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 
• Освојене награде студената на међународним такмичењима. /+++ 

Слабости 
• Квалитет компоненти рачунарске опреме у лабораторијама." jer imamo kabinet 

Недовољан број лиценцног софтвера који се користи у наставном процесу. /+ 
• Недостатак специјализоване рачунарске опреме. /+ 
• Један број студената одустане од даљег студирања. /+ 

Могућности 
• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. /++ 
• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. /+ 
• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. /+ 
• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у иностранству 

што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. /++ 
• Повећана потражња тржишта за високообразованим инжењерским и програмерским 

кадром из области информационих технологија. /++ 

Опасности 
• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима. /+ 
• Смањење броја студената. /+ 
• Лоша демографска ситуација у земљи. /+ 
• Одлазак студената на друге факултете са сличним студијским програмима. /+ 
• Засићеност тржишта кадровима из области образовања и просвете из области 

информатике и рачунарства. /+ 
• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у свету 

може довести до застаревања знања које студијски програм пружа студентима. /+ 
 
Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Одевно инжењерство је област студија намењена за оспособљавање 
студената за развој модних производа од стварања почетне идеје, преко  дизајна 
производа и техничке припреме производа па све до индустријске производње, 
презентације и продаје модних производа. Студенти се оспособљавају за решавање 
практичних проблема у модној индустрији, за организацију и руковођење процесом 
производње одеће, пројектовање производа и процеса у свим сегментима одевне 
технологије, израду одевних производа уз истовремено стицање вештина њиховог 
ликовног креирања као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу савремених 
технологија у конкретним производним процесима. Студијски програм има предвиђене 
студије првог и другог степена.  Студијски програм поседује савремену опрему за 
обуку студената. Тако нпр. поседује и 60 програмских пакета индустријских софтвера 
за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање одеће као и за уклапање кројних 



слика познатих светских произвођача. Основне студије су конципиране тако да би се 
створио профил који је потребан привреди и који се може укључити квалитетно у 
различита подручја ове струке и даље усавршавати. Основне академске студије су 
конципиране да трају четири године. Студијски програм Одевно инжењерство припада 
пољу Техничко – технолошких наука. Стога су при прављењу овог студијског програма 
коришћени нормативи величина група за предавања, вежбе и остало са пољем 
Техничко – технолошких наука. Сврха студијског програма је да се стеченим 
образовањем омогући даље усавршавање у области одевног инжењерства на вишим 
нивоима студија. Стечена знања студенти могу да примене запошљавањем у 
предузећима одевне и текстилне индустрије на инжењерским пословима и пословима 
дизајнера. Исто тако могу да остваре рад у образовним институцијама –средњим 
стручним школама, институтима за контролу текстилних производа као и на 
специфичним пословима у креативној индустрији, аутомобилској, индустрији 
техничког текстила, и др.  
Завршавање овог нивоа студија праћено је завршним радом који се брани пред 
комисијом. Саставни део курикулума је стручна пракса у свакој години студија која се 
може реализовати у привреди, образовним институцијама и јавним установама. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Студијски програм је креиран на примерима добре праксе универзитета у 
Европи по стандардима Болоњског процеса. 

• Студијски програм је формиран на бази савремених технологија, нове динамике 
промена које прате одевну индустрију, нових животних услова и нових 
технологија које су промениле свет комуникација и навике човека. 

• Образовна структура студијског програма је конципирана тако да задовољи 
захтеве и потребе изузетно значајне гране – одевне индустрије која је стално 
била једна од најјачих привредно-извозних грана у Републици Србији, а у 
2015.години реализовала је извоз од близу милијарду евра и поново се 
позиционирала у сам врх извозника.  

• Оспособљава кадрове за предузећа која су географски близу тржишта ЕУ и која 
имају могућност испоруке робе у року од 7 дана. 

• Студијски програм образује кадрове за предузећа која послују у Србији која има 
јако повољне спољно - трговинске споразуме и то: Споразум о слободној 
трговини са Руском Федерацијом, Споразум о слободној трговини текстилом са 
ЕУ, Споразума о слободној трговини са Турском. Ови споразуми дају могућност 
примене дијагоналне кумулације порекла роба Турска, Србија, ЕУ, ЦЕФТА. 
Велика је предност што то обезбеђује приступ овог сектора тржишту од близу 
800 милиона потрошача. Осим поменутих споразума Србија има и статус 
најповлашћеније нације, који јој је Америка доделила.  

• Студијски програм је препознат као квалитетан од Кластера модне и одевне 
индустрије Србије који окупља најача предузећа из овог сектора, а професори са 
студијског програма активно су учествовали у оснивању и сада у раду овог 
кластера. Такође професори су и активни учесници у оснивању Кластера модне 
и одевне индустрије Војводине.  

• Студијски програм има потписан уговор о едукативном центру са француском 
фирмом Lectra највећим светским произвођачем CAD/CAM софтверских 
решења за модну, текстилну и остале индустрије меких материјала које 
обухватају специфичне послове у ауто индустрији (израда седишта, пресвлака за 
седишта, тапацирунг, израда ваздушних јастука...), индустрији намештаја, обуће, 
техничког и медицинског текстила и сл. По овом уговору студијски програм 



бесплатно и стално добија најновије верзије индустријских софтвера за дизајн, 
конструкцију, моделовање и градирање кројева као и за уклапање кројних слика.  

• Студенти током студирања стичу знања на бечелор нивоу која могу успешно да 
примене у привреди. 

• Студенти током студирања имају праксу све четири године, где поред стеченог 
знања добијају и професионални потенцијал. 

• У току студија са студентима се активно ради на промовисању њиховог рада у 
оквиру ревија, изложби, а у служби промовисања смера Одевно инжењерство. 

• На студијском програму се континуирано прати и развија квалитет наставе. 
• Свест о властитој одговорности за развој и квалитет. 
• Спремност запослених и истрајност у одолевању друштвеним притисцима ради 

очувања интигритета и угледа Факултета. 
• Велики број интернационалних сарадња са сродним факултетима и компанијама 

из развијених земаља. 
• Велики број међународних размена студената.  

Слабости 
• Недовољна рад на развоју нових производа. 
• Потреба за још већом сарадњом са привредом у организацији стручне праксе.  
• Недовољна ангажованост појединих професора да прате промене у индустрији и 

прилагођавају оспособљавање студената насталим променама.  
• Споро мењање садржаја предмета, изборних прозиција предмета и увођење 

нових предмета према исказаним захтевима студената и привреде.  
• Недовољна опремљеност лабораторија за истраживачки и практични рад 

студената. 
Могућности 

• Повећање сарадње са домаћом привредом у циљу оспособљавања кадрова њима 
потребних као и позиционирање студијског програма као услужног центра за 
развој нових модних производа на локалном и регионалном нивоу.  

• Укључивање у удружење познатих светских предузећа која су инвестирала и 
започела своју производњу у Србији у циљу образовања њима потребних 
кадрова.  

• Спремност на повећање сарадње у настави са високошколским установама на 
локалној, регионалној и глобалном нивоу. 

• Континуиран рад на побољшању квалитета наставног процеса. 
• Опремање нових просторија за лабораторијски рад студената. 
• Обезбеђивање трајања студентске праксе од 6 месеци и њено извођење у 

предузећима    
• из земљама са развијеном модном индустријом. 
• Развијање области за оспособљавање студена за специфичне послове у 

аутомобилској индустрији (седишта, пресвлаке, тапацирунг), индустрији обуће, 
намештаја, техничког и медицинског текстила и сл.. 

Опасности 
• Јачање конкуренције.  
• Слабљење производње у сектору за који се образују кадрови.   
• Недовољно учешће на развојним и стручним пројектима. 
• Лоша демографска ситуација у земљи. 
• Неповољна привредна ситуација у земљи и недостатак материјалних средстава 

потребних за промену. 
• Непрекидно усавршавање квалитета наставе уз уважавање мишљења 

послодаваца,   
• редовних и дипломираних студената.  



Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР 
Студијски програм у трајању од једне године (60 ЕСПБ) Информационе технологије – 
мастер надовезује се на четворогодишње основне академске студије Информационе 
технологије.  
Студијски програм нуди студентима најновија стручна и научна знања из области 
информационих технологија (ИТ). Студијски програм је савремено конципиран, 
усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских установа у 
иностранству, а пре свега са европским високошколским установама. Настао је као 
резултат усаглашавања са стандардима акредитације од постојећих студијских 
програма дипломских академских студија (мастер) из области ИТ. 
Компетенције које студент стиче завршетком дипломских академских студија 
Информационе технологије јесу способности за наставак научно-истраживачког рада 
на докторским студијама, али пре свега могућности запошљавања у јавном и приватном 
сектору у домену информационих технологија, као и у образовању. 
По завршетку студијског програма Информационе технологије – мастер у трајању од 
једне године стиче се академско звање другог степена: мастер инжењер 
информационих технологија. Студије обухватају 3 обавезна предмета, 4 изборна 
предмета, праксу, студијски истраживачки рад и завршни (дипломски - мастер) рад. 
Проценат изборности наставних предмета је 58.33%. Свака изборна позиција садржи по 
3 предмета, од којих је по један оријентисан на инжењерство, информационе 
технологије у пословним системима и информационе технологије у образовању. 
Опште компетенције укључују развој способности критичког мишљења, способности 
анализе проблема и синтезе решења, способност доношења одлука и вредновање 
решења. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену 
знања у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним 
друштвеним и међународним окружењем. 
Компетенције које студент стиче јесу способност самосталног бављења научним радом 
и решавања комплексних проблема у подручју информационих технологија, 
способност за наставак научно-истраживачког рада на докторским студијама, 
могућност запошљавања у јавном и приватном сектору у домену информационих 
технологија, као и у образовању. Стичу се знања из области инфомационих 
технологија, електронског пословања,  интердисциплинарно познавање различитих 
области примене информационих технологија, чиме се знатно повећава обим послова 
којима се свршени студент може професионално бавити: саветовање при 
информатизацији пословних процеса, пројектовање система информатичке подршке 
пословних процеса нижег и средњег нивоа комплексности, извођење, увођење и 
одржавање система информатичке подршке пословних процеса. Уколико се студенти 
определе за дидактичко - методичке и педагошко - психолошке изборне предмете стичу 
компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја 
информатике на нивоу основне и средње школе, као и знања потребна за послове из 
области организације рада школе. Мастер  академске студије информационе 
технологије су усклађене са позитивном европском универзитетском праксом и са 
европским стандардима наставничке професије у овом подручју и модернизоване с 
циљем повећања ефикасности студирања. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 
студената. /+++ 



• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 
са другим студијским програмима. /+++ 

• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 
светским стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља. /+++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Основне информације о предметима, садржајима, предиспитним и испитним 

обавезама студената, испитна питања, примери и додатни наставни садржаји 
налазе се на сајту предмета. /+++ 

• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 
• Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. /+++ 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 
• Освојене награде студената на међународним такмичењима. /++ 
• Набавка квалитетније и новије рачунарске опреме и лиценцираног софтвера. /+ 
• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 

комуникационом  опремом./+ 
• Квалитетнија комуникација са послодавцима и уважавање њиховог  мишљења, а 

које се односи на оцену стечених компетенција свршених  студената. /++ 
• Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 

пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од 
даљег студирања./+++ 

Слабости 
• Студенти недовољно учествују у самоевалуацији/++ 
• Недовољан број лиценцног специфичног софтвера који се користи у наставном 

процесу. /+ 
• Присутан недостатак уско специјализоване рачунарске опреме. /+ 
• Недостатак сарадње са великим пословним системима у извођењу насатаве. /+ 

Могућности 
• Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. 

године /++  
• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 

знања и искустава. /++ 
• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу 

веће мобилности и размене студената. /+ 
• Сарадња са привредним субјектима, основним и средњим школама, школским 

управама и осталим органима министарства просвете у циљу обављања стручне 
праксе студената студијског програма. /+ 

• Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 
• Обезбеђивање редовна информисаности наставника о новим методама наставе./+ 
• Обезбеђивање  редовне информисаности наставника о новим  информационим и 

комуникационим технологијама./+ 
• Развој онлине комуникације с наставницима./+ 

Опасности 
• Лоша демографска ситуација у земљи. /+  
• Смањење броја уписаних студената. /+ 
• Одлазак студената на друге факултете са сличним студијским програмима. /+ 



• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у 
свету може довести до застаревања знања које студијски програм пружа 
студентима. /+ 

• Застаревање лабораторијске опреме 
 
Студијски програм ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У ОБРАЗОВАЊУ – МАСТЕР 
Студијски програм у трајању од једне године Информатика и техника у образовању – 
Мастер надовезује се на четворогодишње основне академске студије Информатика и 
техника у образовању. Укупна вредност студија је 60 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се 
стиче звање другог степена  Професор информатике и технике – мастер. Обзиром да су 
подручја техничких наука и информационих технологија веома широка, а систем 
педагошких дисциплина усмерених на професионално деловање наставника и других 
стручњака ангажованих у васпитно образовном систему, веома комплексан, студијски 
програм представља интеграцију већег броја дисциплина. Студијски програм у 
структури садржи шест обавезних предмета, четири изборна блока са по три изборна 
предмета и методичку стручну праксу. Мастер  академске студије технике и 
информатике организоване су тако да, након општеобразовних дисциплина и 
фундаменталних наука на основним академским студијама, обухватају два базична 
подручја – широко подручје технике и подручје рачунарства и информационих 
технологија. Програм је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом и 
са европским стандардима наставничке професије у овом подручју, и модернизован с 
циљем повећања ефикасности студирања. 
Упис на овај студијски програм претпоставља завршене основне академске студије 
Информатика и техника у образовању, постојећи акредитовани програм. У случају да 
студент није завршио овај студијски програм на основним академским студијама, врши 
се признавање испита и утврђивање обавезне разлике испита. Студент након одбране 
мастер рада мора обавезно имати остварено укупно у збиру 36 ЕСПБ из психолошко-
педагошко-дидактичко-методичких предмета и реализовану школску праксу, чиме 
обезбеђује све законске предуслове за наставничко образовање. 
Завршетком студија студент је оспособљен за професионално ангажовање: 

• у основним и средњим школама у настави техничких и информатичких предмета 
(прописано у правилницима о врсти образовања наставника у школама, 
Министарство просвете и науке); 

• у основним и средњим школама као техничко-информатичка подршка настави, и 
као организатори информационих система и база података; 

• у основним и средњим школама за обављање руководећих и организационих 
послова; 

• у производним и другим пословним системима на пословима образовања, 
подршке развоју кадрова, техничко-информатичке подршке; 

• у агенцијама и службама за развој кадрова. 
• у другим институцијама школског система, у секторима за истраживање и развој 

система васпитања и образовања и наставе посебних подручја. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 
студената. /+++ 

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 
са другим студијским програмима. /+++ 



• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 
светским стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља. /+++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 
• Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. /+++ 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 
• Сарадња са основним и средњим школама. /++ 

Слабости 
• Студенти често одсуствују са наставе због радног односа. /+++ 

Могућности 
• Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. 

године /++  
• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 

знања и искустава. /++ 
• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу 

веће мобилности и размене студената. /+ 
• Сарадња са школским управама и осталим органима министарства просвете у 

циљу обављања стручне праксе студената студијског програма. /+ 
• Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 

Опасности 
• Неповољна демографска ситуација у земљи. /+ 
• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у 

свету може довести до застаревања знања које студијски програм пружа 
студентима. /+ 

 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МАСТЕР 
Студијски програм Инжењерски манаџмент - мастер академске студије је састављен 
сагласно основним задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске 
установе из предметне области. Студијски програм је конципиран 
мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних менаџерских и инжењерских 
дисциплина, сагласно савременим светским стремљењима. Студијским програмом се 
обезбеђује проширивање знања стечених на основним академским студијама, као и 
стицање нових знања неопходних за мастер инжењере менаџмента у следећим 
областима: пројектовање, организовање и управљање производњом и заштитом 
животне средине, примена принципа одрживог развоја, унапређивање пословања 
применом поступака бенчмаркинга и реинжењеринга, управљање знањем и др. 
Друштвена оправданост и корисност студирања на студијском програму Инжењерски 
манаџмент - мастер академске студије, произилази из значаја који инжењерски 
менаџмент, управљање и одлучивање заузимају у различитим производним и услужним 
делатностима, како у Србији, тако и у развијеним земљама, посебно у ЕУ. Осим 
бројних могућности за запошљавање у различитим гранама привреде, мастер инжењери 
менаџмента имају могућност да наставе студије на докторским академским студијама у 
области инжењерског менаџмента. Реализација студијског програма је јасно и 
недвосмислено формулисана, уз очекивање да ће студенти по завршетку мастер 
академских студија стећи потребно знање и бити оспособљени да се активно укључе у 
наведене области. 



 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 
• Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 
• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. 
• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 

менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским стремљењима. 
• Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 

стране наставног особља које је урађено током акредитације 2014. године. 
• Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од стране 

Катедре за менаџмент, где студенти мастер студија могу да учествују. 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 
• Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да примене 

и покажу професионални приступ послу који обављају. 
• Свршени студенти са звањем мастер су у основи оспособљени за наставак студија. 
• Студенсти су укључени у различите истраживачке пројекте које реализује факултет. 

Слабости 
• Недовољна укљученост студената мастер студија у писању радова (мисли се на 

истраживачке радове, упућене према Конференцијама или научно-стручним 
часописима). Иако ово није примарни циљ овог нивоа студија, приметно је недовољно 
укључивање студената. 

• Недовољна опскрбљеност факултета са новијим литературним изворима, уџбеницима. 
• Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате, да их укључе у своје 

процесе. 
• Мали број места за упис на мастер студије у односу на број места за упис на основне 

студије. 
Могућности 

• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 
искустава. 

• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 
мобилности и размене студената. 

• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 
студената студијског програма. 

• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у иностранству 
што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 

• Еразмус + програми размене студента и наставног особља. 
Опасности 

• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 
факултетима. 

• Смањење броја студената као и одлазак студената у иностранство. 
• Одлазак студената на мастер студије на друге факултете са сличним студијским 

програмима. 
• Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента. 

 
Студијски програм MAШИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 
Студијски програм машинско инжењерство – мастер академске студије у трајању од 
једне године године (60 ЕСПБ) је сагласан стратегији, задацима и циљевима Техничког 
факултета "Михајло Пупин" Зрењанин и Универзитета у Новом Саду. Структура  



студијскиог програма задовољава Стандарде Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета. 
Сврха студијског програма је образовање студената за професију Мастер инжењера 
Машинства у складу са потребама предузећа и друштва. 
Студијски програм Машинско инжењерство је конципиран тако да обезбеђује стицање 
компетенција које су друштвено оправдане и корисне.  
Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из 
области Машинског инжењерства. То, поред осталог, укључује и развој креативних 
способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање 
способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама 
потребним за обављање професије. 
Задатак је да се образују стручњаци који поседују довољно потребног знања из 
основних инжењерских дисциплина, из процесног инжењерства, енергетике, 
инжењерсва одржавања, производних технологија, управљања системима и примене 
савремених информационих технологија. 
Током студија студенти се оспособљавају за коришћење најсавременијих метода и 
техника које се примењују у савременим тржишно оријетисаним предузећима и 
привредама. 
На основу вештина и компетенција студената, после завршетка студија се остварује 
њихово релативно брзо запошљавање које је, имајући у виду да је на Факултету 
заступљено школовање кадрова техничке струке, условљено све већим потребама 
привреде. 
Реализација студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана, уз очекивање 
да ће студенти по завршетку мастер академских студија стећи потребно знање и бити 
оспособљени да се активно укључе у наведене области. 
На основу увида у студијски програм Мастер академских студија – Машинско  
инжењерство, као и пратећу документацију за акредитацију тог студијског програма, 
могу се извести следећи закључци: 

• Студијски програм садржи све елементе утврђене Законом; 
• Студијски програм је научно утемељен; 
• Наставни планови студијског програма су у потпуности усклађени са 

стандардима за акредитацију студијских програма;  
• Студијски програм је у целини усклађен са принципима Болоњске декларације и 

има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему; 
• Студијски програм Омогућава мобилност студената и наставника; 
• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 

дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни су на увид 
јавности;  

• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 
• Циљеви студијског програма, исходи учења, знања и вештине које се стичу, су 

јасно дефинисани  
• Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 

предмета и њихов опис;  
• Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем 

науке и струке у области машинског инжењерства и упоредив је са студијским 
програмима одговарајућих страних високошколских установа;  

• Студенти се на студијски програм уписују у складу са Законом, а преко 
заједничког конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду; 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно, а напредовање студената 
при савладавању студијског програма вреднује се ЕСПБ бодовима; 

• Завршни рад има вредност изражену у бодовима; 



• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 
зимски/летњи семестар текуће школске године; 

• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за извођење 
наставе на студијском програму; 

• За извођења енаставе на студијском програму обезбеђени су одговарајући 
људски, просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси 

• Предвиђена је редовна провера квалитета студијског програма путем 
самовредновања;  

• Студентима је омогућено учешће у обезбеђењу и провери квалитета студијског 
програма. 

 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљ студијског програма је усклађен са исходима учења; +++ 
• Високе научне и стручне компетенције наставног особља за извођење наставе на 

студијском програму; +++ 
• Усаглашеност студијског програма са савременим светским тековинама и 

стањем науке и струке у области машинства и упоредивост са одговарајућим 
студијским програмима страних високошколских установа; +++ 

• Усаглашеност студијског програма са захтевима тржишта рада; +++ 
• Систем оцењивања је заснован на мерењу исхода учења; +++ 
• Висока способност функционалне интеграције знања и вештина; +++ 
• Континуирано осавремењавање студијског програма; +++ 
• Доступност информација о студијском програму и исходима учења; +++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената; +++ 
• Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма.+++ 
Слабости 

• Релативно недовољна пролазност студената; + 
• Недовољан број студента који студије завршавају у предвиђеном року; + 
• Недостатак савремене лабораторијске опреме, која се користи у наставном 

процесу, а коју није могуће набавити без адекватних финансијских средстава из 
буџета Републике. ++ 

Могућности 
• Обезбеђивање квалитета у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији 

до 2020. године; ++ 
• Значајна могућност запошљавања свршених студената Факултета; +++ 
• Повећање академске мобилности наставника и сарадника; +++ 
• Добра сарадња са привредом и другим установама у циљу повећања могућности 

за извођење практичне    наставе и лабораторијских вежби; ++ 
• Повезивање високошколских установа у циљу размене искуства у побољшању 

квалитета студијског програма како на новоу Србије тако и региона.++ 
Опасности 

• Честе измене Закона о високом образовању; ++ 
• Нејасна стратегија друштва о будућности високог образовања у Србији; ++ 
• Нејасна стратегија друштва о финансирању високог образовања; ++ 
• Нејасна стратегија друштва у области научно-истраживачког и уметничког рада; 

++ 
• Смањење броја студената - тренд физички  мањег броја деце која завршавају средњу 

школу; +++ 
• Повећање броја приватних факултета и лакше завршавање студија на истим; +++ 



• Одлазак студената на лакше студијске програме; ++ 
• Ограниченост лабораторијског простора и опреме.+ 

На основу Стандарда за акредитацију студијског програма другог  степена високог 
образовања и увидом у постојећу документацију студијског програма Мастер 
академских  студија на Техничком факултету “Михајло Пупин” Зрењанин, закључује се 
да студијски програм Мастер студија Машинства на Техничком факултету Михајло 
Пупин Зрењанин, испуњава Стандард 4. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Инжењерство заштите животне средине је сагласан стратегији, 
задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 
области. Заједнички студијски програм мастер студија Инжењерства заштите животне 
средине (ФТН-Нови Сад, ТФ "Михајло Пупин" - Зрењанин) дизајниран је као високо 
интердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски програм. На крају студија пише 
се одговарајући завршни рад који се пред комисијом јавно брани. У реализацији 
програма мастер академских студија Инжењерства заштите животне средине 
инкорпориране су инжењерске и техничке дисциплине које реализацијом чине високу 
мултидисциплинарност и интердисциплинарност програма и треба да омогуће 
студентима да у оквиру изабране студијске групе додатно конкретизују и прошире 
своја знања. Свршени студенти постају висококвалификовани стручњаци који 
одговарају потребама индустрије, привреде и институција које се суочавају са 
проблемима заштите животне средине. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Заједнички студијски програм мастер студија Инжењерства заштите животне средине 
(ФТН-Нови Сад, ТФ "Михајло Пупин" – Зрењанин) није реализован у претходном 
трогодишњем периоду.  
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије је сагласан стратегији, 
задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 
области. Студијски програм Инжењерски менаџмент - докторске студије представља 
наставак школовања на студијским програмима Инжењерски менаџмент - основне 
студије и Инжењерски менаџмент - мастер студије, који се реализују на Факултету. 
Током времена ови образовни профили су модификовани у складу са правцима развоја 
у области менаџмента, технике и технологије, као и образовања за менаџере, те 
усклађивани са законским нормативима. Студијски програм Инжењерски менаџмент – 
докторске студије конципиран је мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 
менаџерских и инжењерских дисциплина. Друштвена оправданост и корисност 
студијског програма јесте у значају инжењерског менаџмента, управљања и 
одлучивања у производним и услужним делатностима, узимајући у обзир разлике у 
намени, односно географском и тржишном позиционирању пословних субјеката. Овај 
студијски програм усклађен је са трендовима у Србији и свету, посебно ЕУ окружењу 
Србије. 
С обзиром на значајан број до сада одбрањених докторских дисертација, компетентност 
наставника, број објављених научних радова на СЦИ листи и број 
научноистраживачких пројеката који се реализују у самој установи, као и сарадњу са 
другим научноистраживачким установама у земљи и иностранству, Технички факултет 



„Михајло Пупин“ у Зрењанину, свакако може да одговори савременим потребама за 
извођење докторских студија на овом студијском програму. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 
• Усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 
• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 

са другим студијским програмима. 
• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем 

изабраних менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим 
светским стремљењима. 

• Доступна наставна литература, са, највећим делом, сопственим (у Факултетском 
издању) изворима. 

• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 
• Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од 

стране катедре за менаџмент, на којој учествује  велики број студента. 
• Студенти докторских студија могу да учествују и на другим конференцијама и 

научним скуповима које организје ТФ Михајло Пупин (поред наведеног научног 
скупа, студентима је омогућено учествовање на још пет научних скупова које 
организуке факултет). 

• Велики број публикација у часописима са SCI листе,  
• Опредељеност за унапређење квалитета акредитованих студијских програма 

докторских студија,  
• Континуирано осавремењавање студијских програма;  
• Компетентност наставника и ментора која се огледа у квалитету 

научноистраживачког рада,  
• Примене важећих критеријума приликом одређивања менторства и оцене 

квалитета докторских дисертација у погледу публиковања резултата 
произашлих из истраживања,  

• Усаглашеност поступка избора наставника и ментора са законским прописима; 
Слабости 

• Мали број студената докторских студија укључених у реализације пројеката. 
• Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате 
• Недовољна опскрбљеност Факултета са новијом и широм литературном базом, 

превасходно уџбеницима са других факултета, али и преводима најначајнијих 
страних аутора. 

• Недовољно материјалних средстава за унапређење научно истраживачког рада 
• Мали проценат студената који су завршили студије у року предвиђеном за 

трајање студијског програма,  
• Мали проценат студената који су завршили докторске академске студије у 

односу на број уписаних 
• Недовољно повратних информација од стране студената, након завршетка 

докторских студија и запошљавања 
Могућности 

• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу спровиђења 
истраживачких активности студената студијског програма. 

• Сарадња са Факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 
знања и искустава. 

• Висока компетентност наставног кадра 



• Сарадња са иностраним Факултетима са сродним студијским програмима у 
циљу веће мобилности и размене студената. 

• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 
иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља. 

Опасности 
• Недостатак материјалних средстава за унапређење научно истраживачког рада 
• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на 

приватним факултетима, као и релативно лакше завршавање докторских студија 
на приватним факултетима. 

• Смањење броја потенцијалних студената  
• Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента, а мала 

потражња за високообразованим кадром- докторима наука у привреди. 
 
Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО – МАСТЕР 
Студијски програм Одевно инжењерство је област студија намењена за оспособљавање 
студената за истраживање и развој модних производа од стварања почетне идеје, преко  
дизајна производа и техничке припреме производа па све до индустријске производње, 
контроле, презентације и продаје модних производа. Студенти се оспособљавају за 
решавање практичних проблема у модној индустрији, за организацију и руковођење 
процесом производње одеће, пројектовање производа и процеса у свим сегментима 
одевне технологије, израду одевних производа уз истовремено стицање вештина 
њиховог ликовног креирања као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу 
савремених технологија у конкретним производним процесима. Студијски програм има 
предвиђене студије другог степена.  Студијски програм поседује савремену опрему за 
обуку студената. Тако нпр. поседује и 60 програмских пакета моћних индустријских 
софтвера за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање одеће као и за уклапање 
кројних слика познатих светских произвођача. Мастер студије су конципиране тако да 
би се створио профил који је потребан привреди и који се може укључити квалитетно у 
различита подручја ове струке и даље усавршавати. Мастер академске студије су 
конципиране да трају једну годину. Студијски програм Одевно инжењерство припада 
пољу Техничко – технолошких наука. Стога су при прављењу овог студијског програма 
коришћени нормативи величина група за предавања, вежбе и остало са пољем 
Техничко – технолошких наука. Сврха студијског програма је да се стеченим 
образовањем омогући даље усавршавање у области одевних технологија на докторским 
студијама. Стечена знања студенти могу да примене запошљавањем у предузећима 
одевне и текстилне индустрије на инжењерским пословима и пословима дизајнера. 
Исто тако могу да остваре рад у образовним институцијама –средњим стручним 
школама, институтима за контролу и развој текстилних производа као и на 
специфичним пословима у модној индустрији, аутомобилској, индустрији техничког 
текстила, и др.  
Завршавање мастер нивоа студија праћено је дипломским мастер радом који се брани 
пред комисијом. Саставни део курикулума је стручна пракса у години студија која се 
може реализовати у привреди, одговарајућим научно-истраживачким установама, у 
образовним субјектима и јавним установама. 
 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  



• Студијски програм је креиран на примерима добре праксе универзитета у 
Европи по стандардима Болоњског процеса.  

• Студијски програм је формиран на бази савремених технологија, нове динамике 
промена које прате одевну индустрију, нових животних услова и нових 
технологија које су промениле свет комуникација и навике човека.  

• Образовна структура студијског програма је конципирана тако да задовољи 
захтеве и потребе изузетно значајне гране – одевне индустрије која је стално 
била једна од најјачих привредно-извозних грана у Републици Србији, а у 
2015.години реализовала је извоз од близу милијарду евра и поново се 
позиционирала у сам врх извозника. 

• Оспособљава кадрове за предузећа која су географски близу тржишта ЕУ и која 
имају могућност испоруке робе у терминима од 7 дана.  

• Студијски програм образује кадрове за предузећа која послују у Србији која има 
јако повољне спољно - трговинске споразуме и то: Споразум о слободној 
трговини са Руском Федерацијом, Споразум о слободној трговини текстилом са 
ЕУ, Споразума о слободној трговини са Турском. Ови споразуми дају могућност 
примене дијагоналне кумулације порекла роба Турска, Србија, ЕУ, ЦЕФТА. 
Велика је предност што то обезбеђује приступ овог сектора тржишту од близу 
800 милиона потрошача. Осим поменутих споразума Србија има и статус 
најповлашћеније нације, који јој је Америка доделила.  

• Студијски програм је препознат као квалитетан од Кластера модне и одевне 
индустрије Србије који окупља најача предузећа из овог сектора, а професори са 
студијског програма активно су учествовали у оснивању и сада у раду овог 
кластера. Такође професори су и активни учесници у оснивању Кластера модне 
и одевне индустрије Војводине.  

• Студијски програм има потписан уговор о едукативном центру са француском 
фирмом Lectra највећим светским произвођачем CAD/CAM софтверских 
решења за модну, текстилну и остале индустрије меких материјала које 
обухватају специфичне послове у ауто индустрији (израда седишта, пресвлака за 
седишта, тапацирунг, израда ваздушних јастука...), индустрији намештаја, обуће, 
техничког и медицинског текстила и сл. По овом уговору студијски програм 
бесплатно и стално добија најновије верзије индустријских софтвера за дизајн, 
конструкцију, моделовање и градирање кројева као и за уклапање кројних слика.  

• Студенти током студирања стичу знања мастер нивоу која могу да примене у 
привреди. 

• Студенти током студирања имају праксу у току године студирања, где поред 
стеченог знања добијају и професионални потенцијал. 

• У току студија са студентима се активно ради на промовисању њиховог рада у 
оквиру ревија, изложби, а у служби промовисања студијског програма Одевно 
инжењерство. 

• На студијском програму се континуирано прати и развија квалитет наставе. 
• Свест о властитој одговорности за развој и квалитет. 
• Спремност запослених и устрајност у одолевању друштвеним притисцима ради 

очувања интигритета и угледа Факултета. 
• Велики број интернационалних сарадња са сродним факултетима и компанијама 

из развијених земаља. 
• Велики број међународних размена студената.  

Слабости 
• Недовољна рад на истраживању и развоју нових производа. 
• Потреба за већом сарадњом са привредом у организацији стручне праксе.  



• Недовољна ангажованост појединих професора да прате промене у индустрији и 
прилагођавају оспособљавање студената насталим променама.  

• Споро мењање садржаја предмета, изборних позиција предмета и увођење нових 
предмета према исказаним захтевима студената и привреде.  

• Недовољна опремљеност лабораторија за истраживачки и практични рад 
студената.  

Могућности 
• Повећање сарадње са домаћом привредом у циљу оспособљавања кадрова њима 

потребних као и позиционирање студијског програма као услужног центра за 
истраживање и развој нових модних производа на локалном и регионалном 
нивоу.   

• Укључивање у удружење познатих светских предузећа која су инвестирала и 
започела своју производњу у Србији у циљу образовања њима потребних 
кадрова.  

• Спремност на повећање сарадње у настави и истраживањима са 
високошколским     

• установама и научним институцијама на локалној, регионалној и глобалном 
нивоу. 

• Континуиран рад на побољшању квалитета наставног процеса. 
• Опремање нових просторија за лабораторијски рад студената. 
• Обезбеђивање трајања студентске праксе од 6 месеци и њено извођење у 

предузећима    
• из земљама са развијеном модном индустријом. 
• Развијање области за оспособљавање студената за специфичне послове у 

аутомобилској индустрији (седишта, пресвлаке, тапацирунг), индустрији обуће, 
намештаја, техничког и медицинског текстила и сл.. 

Опасности 
• Јачање конкуренције.  
• Слабљење производње у сектору за који се образују кадрови.  
• Недовољно учешће на међународним, развојним и стручним пројектима. 
• Лоша демографска ситуација у земљи. 
• Неповољна привредна ситуација у земљи и недостатак материјалних средстава 

потребних за промену. 
• Непрекидно усавршавање квалитета наставе уз уважавање мишљења 

послодаваца,   
• редовних и дипломираних студената. + 

 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У Е-УПРАВИ И 
ПОСЛОВНИМ СИСТЕМИМА – МАСТЕР 
Студијски програм у трајању од једне године Информационе технологије у е-управи и 
пословним системима – мастер надовезује се на четворогодишње основне академске 
студије Информационе технологије и обухвата дипломске академске студије II степена 
из поља интер–мулти–дисциплинарних наука. Студијски програм нуди студентима 
најновија стручна и научна знања из области информационих технологија. Настао је 
као резултат усаглашавања са стандардима акредитације од следећих постојећих 
студијских програма дипломских академских студија (мастер): 

• информатичко инжењерство, 
• информатика у образовању, 
• пословна информатика, 
• дипломирани професор технике и информатике. 



 
Дипломске академске студије на овом студијском програму трају једну годину и носе 
60 ЕСПБ бодова. По завршетку дипломских академских студија студент добија звање 
дипломирани инжењер информационих технологија - мастер. Студије обухватају 3 
обавезна предмета, 4 изборна предмета, стручну праксу, студијски истраживачки рад и 
завршни (дипломски-мастер) рад. Сви изборни предмети садрже листу од по 3 
предмета, који су оријентисани на е-управу и на управљање пословним системима. 
Сврха дипломских академских студија је образовање дипломираних инжењера 
информационих технологија са одговарајућим истраживачким, стручним и практичним 
компетенцијама у области информационих технологија у е-управи и пословним 
системима који поседује савремена, високотехнолошка знања, а која су потребна у 
пословним системима и државној и локалној управи. Стечена знања на овом студијском 
програму дају могућност и за даље усавршавање у научно-истраживачком раду у овој 
области на универзитетима и научним институцијама. Студије осмишљене су тако да 
оспособљава студенте за обављање послова како у привреди тако и у јавним 
предузећима и државној управи и великим пословним система. Компетенције које 
студент стиче јесу интердисциплинарно познавање различитих области примене 
информационих технологија, чиме се знатно повећава обим послова којима се 
дипломирани студент може професионално бавити:  

• пројектовање и одржавање информационих система,  и eлектронских сервиса у 
државној и локалној управи,  

• управљање ИТ пројектима,  
• пројектовање пословних процеса у великим пословним системима и државној 

управи,  
• пројектовање, развој и одржавање интернет апликација и сервиса,  
• пројектовање система информатичке беѕбедности,  
• увођење и одржавање система информатичке подршке пословних процеса. 

 
SWOT анализа квалитета студијског програма 
Снаге  

• Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 
студената. /+++ 

• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 
са другим студијским програмима. /+++ 

• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 
светским стремљењима. /+++ 

• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 
програма од стране наставног особља. /+++ 

• Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 
• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 
• Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. /+++ 
• Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 
• Освојене награде студената на међународним такмичењима. /++ 

Слабости 
• Студенти недовољно учествују у самоевалуацији/+++ 
• Недовољан број лиценцног специфичних софтвера  софтвера који се користи у 

наставном процесу. /+ 
• недостатак сарадње са великим пословним системима у иѕвођењу насатава . /+ 
• Недостатак рада са  ИТ специјализованим  севисима државних органа и /+ 



Могућности 
• Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. 

године /++  
• Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 

знања и искустава. /++ 
• Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу 

веће мобилности и размене студената. /+ 
• Сарадња са пословним субјектима у циљу обављања стручне праксе студената 

студијског програма. /+ 
• Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 

Опасности 
• Лоша демографска ситуација у земљи. /+ 
• Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у 

свету може довести до застаревања знања које студијски програм пружа 
студентима. /+ 

 
Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијских програма 
 
SWOT анализа систематског праћења и периодичне провере квалитета на Tехничком 
факултету „Михајло Пупин“ је указала на одређене слабости и иницирала усвајање 
следећих мера и активности: 
 
Студијски програм МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

• Рад на побољшаљу рекламне кампање за овај студијски програм. 
Студијски програм MAШИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

• Радити на повећању пролазности студената; 
• Успоставити већ сарадњу и унапредити постојећу, са предузећима из Војводине 

у циљу извођења практичне наставе студента; 
• Укључивање студента у пројекте који се реализују на факултету; 
• Повећати учешће наставника на националним, међународним и покрајинским 

пројектима; 
• Постицање студента за учшће на научним конференцијама и скуповима; 
• Набавити  нову лабораторијску опрему. 

Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ - 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

• Разматрање могућности за трансформацију студијског програма у модул у оквиру 
студијског програма Информационе технологије.  /+++ 

• Популаризација наставничке професије кроз научне, стручне и медијске активности. /++ 
• Акредитација семинара у области Информацоних технологија у образовању у циљу 

популаризације теме у јавности. /++ 
• Континуирана набавка квалитетније и новије рачунарске опреме и лиценцираног 

софтвера. /+ 
• Одржавање и унапређивање комуникације са осталим субјектима образовног система у 

Републици Србији. /++ 
• Стручно усавршавање наставника у контексту наставника о новим методама наставе. /+ 
• Стручно усавршавање наставника у контексту нових информационих и 

комуникационих технологија. /+ 
• Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 

пролазности студената.  /+ 
 



Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
• Набавка актуелних литературних извора, потребних за побољшање квалитета 

знања студената. 
• Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског 

програма, кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на 
такмичењима итд. 

• Укључивање већег броја студената у реализацију стручних пркаси, пројеката и 
конференција. 

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

• Унапређење практичне наставе на стручним предметима кроз реализацију вежби у 
лабораторији за хемију. 

• Повећање капацитета у погледу сарадника у настави и асистената који би спроводили 
практичну наставу из предмета у чијој реализацији учествују предметни наставници са 
других факултета. 

• Повећање вертикалне проходности студената током студирања. 
• Повећање броја стручних посета студената и наставника привредним субјектима. 

Студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 
НАФТЕ И ГАСА – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

• На сајту Факултета објавити комплетне наставне материјале, циљеве и испитна 
питања за предмете, 

• Набавити недостајућу лабораторијску опрему и лиценциране софтвере, 
• Формирати нове лабораторијске и учионичке просторе, 
• Повећати број наставника и сарадника на студијском програму, 
• Користећи постојеће информационе ресурсе развити методе online едукације 

наставника, 
• Стална контрола, обнављање и унапређење библиотечког фонда из области 

инжењерства и експлоатације нафте и гаса. 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

• Иновација наставних планова и програма са новим ИТ трендовима и 
технологијама, 

• Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 
пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од 
даљег студирања, 

• Развој он лине садржаја за  подршку учења на даљину. 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – СОФТВЕРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

• Развој online едукације наставника, 
• Квалитетнија комуникација са послодавцима и уважавање њиховог мишљења, а 

које се односи на оцену стечених компетенција свршених студената, 
• Редовна информисаност наставника о новим методама наставе, 
• Редовна информисаност наставника о новим информационим и комуникационим 

технологијама, 
• Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 

пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од 
даљег студирања. 

 



Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
• Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 

привреде.  
• Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 

појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 
предмета. 

• Интезивирати активности међународне сарадње.  
• Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и лиценциране софтвере. 
• Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 
• Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења свршених 

студената у своје пословање. 
• Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које 

се односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 
• Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма и 

активности студената. 
• Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и учења 

на даљину. 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

• Иновирање курикулума увођењем нових предмета и осавремењавањем наставних 
садржаја постојећих предмета 

• Редовна набавка квалитетне и савремене рачунарске опреме и лиценцираног 
софтвера, 

• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

• Унапређење и даљи развој он лине садржаја за  подршку учења на даљину, 
• Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у 

Републици Србији. 
Студијски програм ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У ОБРАЗОВАЊУ – МАСТЕР 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

• Континуирана набавка квалитетније и новије рачунарске опреме и лиценцираног 
софтвера. /+ 

• Одржавање и унапређивање комуникације са осталим субјектима образовног 
система у Републици Србији. /+ 

• Стручно усавршавање наставника у контексту наставника о новим методама 
наставе. /+ 

• Стручно усавршавање наставника у контексту нових информационих и 
комуникационих технологија.  /+ 

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

• Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског 
програма, кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на 
такмичењима, истраживања итд. 

• Повећање броја места за упис на мастер студије у складу са могућностима. 
• Подстицање истраживачког рада код студената мастер студија кроз писање научних 

радова кроз упућивање на конференције и часописе.  
Студијски програм MAШИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

• Радити на повећању пролазности студената; 
• Успоставити већ сарадњу и унапредити постојећу, са предузећима из Војводине у 

циљу извођења практичне наставе студента; 



• Редовно организовање састанака руководиоца студијског програма и наставника 
са студентима; 

• Укључивање студента у пројекте који се реализују на факултету; 
• Повећати учешће наставника на националним, међународним и покрајинским 

пројектима; 
• Постицање студента за учшће на научним конференцијама и скуповима; 
• Набавити нову лабораторијску опрему. 

Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У Е-УПРАВИ И 
ПОСЛОВНИМ СИСТЕМИМА – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

• успостављње интезивније сарадње са државним органима и великим системима, 
• Набавка савремених специфичних софтвера за рад са студентима а 

крактеристичним за велике пословне системе, 
• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 

комуникационом опремом, 
• Развој онлине комуникације с наставницима и имплементација система учења на 

даљину. 
• Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у 

Републици Србији, 
• Редовна информисаност наставника о новим методама наставе, 
• Редовна информисаност наставника о новим информационим и комуникационим 

технологијама, 
• усмеравање  студената ка ужим специјализацијама у тим области  

Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО - МАСТЕР СТУДИЈЕ 
• Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 

привреде.  
• Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 

појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 
предмета. 

• Интезивирати активности међународне сарадње.  
• Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и линценциране софтвере. 
• Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 
• Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења свршених 

студената у своје пословање. 
• Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које се 

односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 
• Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма и 

активности студената. 
• Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и учења 

на даљину. 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

• Набавка актуелних литературних извора, потребних за побољшање квалитета 
знања студената. 

• Унапређење препознатљивости студената докторских студија кроз промотивне 
активности Факултета, учешће на конференцијама  итд. 

• Формирање базе повратних информација од стране студената, након завршетка 
докторских студија и запошљавања 

• Мотивисање и додатно едуковање студената докторских студија за писање и 
објављивање радова на СЦИ листи како би што већи број кандидата у 
предвиђеном року завршио студије. 

 
 



Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској 
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и 
претходне 2 школске године  
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован 

број студената 
 

Укупно уписани број студената на свим 
годинама студија у последње 3 године  

2015/16 2016/17 2017/18 

ОAС - Основне академске студије  

1. Основне академске студије  
Информационе технологије 

- инжењерство 
320 433 420 412 

2. Основне академске студије  
Менаџмент 

информационих 
технологија 

              240 11 24 36 

3. Основне академске студије  
Информатика и техника у 

образовању 
80 75 72 72 

4. Основне академске студије  
Инжењерски менаџмент 428 362 299 266 

5. Основне академске студије  
Машинско инжењерство 240 136 110 114 

6. Основне академске студије  
Одевно инжењерство 200 142 134 131 

7. Основне академске студије  
Инжењерство заштите 

животне средине 
200 108 120 110 

8. Основне академске студије  
Индустријско нжењерство 

у експлоатацији нафте и 
гаса 

200 96 142 171 

9. Основне академске студије  
Информационе технологије 
- софтверско инжењерство 

160 36 71 109 

 Укупан број студената 
(ОAС) 2068 1399 1392 1421 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован 

број студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године  

2015/16 2016/17 2017/18 

МAС - Мастер академске студије  

1. Мастер академске студије  
Информационе технологије 32 35 44 42 

2. Мастер академске студије 
Информационе технологије 

у е-управи  
35 26 37 41 

3. Мастер академске студије 
Информатика техника у 

образовању  
35 43 50 58 

4. Мастер академске студије  
Инжењерски менаџмент 32 41 43 48 

5. Мастер академске студије  
Машинско инжењерство 32 36 39 29 



6. Мастер академске студије  
Одевно инжењерство 16 19 21 25 

 Укупан број студената 
(МAС) 182 200 234 243 

 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован 

број студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године  

2015/16 2016/17 2017/18 

ДAС - Докторске академске студије  

1. Докторске академске 
студије 
Инжењерски менаџмент 

36 26 31 24 

 Укупан број студената 
(ДAС) 36 26 31 24 

   
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у 
претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци 
се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској 
години (до 30.09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте 
школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

*Ниво 
студија 

2015/16 2016/17 2017/18 

уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % 

ОАС 
Информацио-

не технологије- 
инжењерство 

79 55 69,62 74 67 90,54 75 55 73,33 

ОАС 
Менаџмент 

информацио-
них 

технологија 

- - - 14 - - 13 2 15,38 

ОАС 
Информатика 

и техника у 
образовању 

8 2 25,00 11 1 9,09 10 1 10,00 

ОАС 
Инжењерски 
менаџмент 

58 87 150,0
0 

48 56 116,67 59 40 67,80 

ОАС 
Машинско 

инжењерство 

20 19 95,00 20 18 90,00 26 21 80,77 

ОАС 
Одевно 

инжењерство 

37 21 56,76 23 18 78,26 18 30 166,67 

ОАС 
Инжењерство 

заштите 
животне 
средине 

28 12 42,86 27 10 37,04 25  0,00 

ОАС 
Индустријско 
нжењерство у 

експлоата-цији 
нафте и гаса 

49 - - 50 - - 31 14 45,16 

ОАС 
Информацио-

36 - - 40 - - 40 - - 



не технологије 
- софтверско 
инжењерство 

МАС 
Информацио-

не технологије 

23 9 39,13 23 20 86,96 25 11 44,00 

МАС 
Информацио-

не технологије 
у е-управи  

13 12 92,31 32 4 12,50 15 11 73,33 

МАС 
Информатика 

техника у 
образовању  

25 24 96,00 35 17 48,57 27 25 92,59 

Мастер 
академске 

студије  
Инжењерски 
менаџмент 

32 21 65,63 32 19 59,38 32 20 62,50 

МАС 
Машинско 

инжењерство 

20 16 80,00 28 10 35,71 15 13 86,67 

МАС 
Одевно 

инжењерство 

16 11 68,75 14 5 35,71 10 11 110,00 

Докторске 
академске 

студије  
Инжењерски 
менаџмент 

9 - - 9 - - - 2 - 

 
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се 
добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) 
израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво 
студија. 

*Ниво 
студија 

2015/16 2016/17 2017/18 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

Број 
дипломи- 

раних 

Просечно 
трајање 
студија 

Број 
дипломи- 

раних  

Просечно 
трајање 
студија 

ОАС 
Информацио-

не 
технологије- 
инжењерство 

55 47 67 59 55 61 

ОАС 
Менаџмент 

информацио-
них 

технологија 

- - - - 2 46 

ОАС 
Информатика 

и техника у 
образовању 

2 96 1 83 1 47 

ОАС 
Инжењерски 
менаџмент 

87 43 56 46 40 55 

ОАС 
Машинско 

инжењерство 

19 41 18 45 21 54 

ОАС 
Одевно 

21 46 18 50 30 58 



 
Прилози 
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о 
квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.  
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим 
квалификацијама дипломаца 

инжењерство 
ОАС 

Инжењерство 
заштите 
животне 
средине 

12 40 10 43 16 58 

ОАС 
Индустријско 
нжењерство у 

експлоата-
цији нафте и 

гаса 

- - - - 14 46 

ОАС 
Информацио-

не 
технологије - 
софтверско 

инжењерство 

- - - - - - 

МАС 
Информацио-

не 
технологије 

- 15 20 18 11 20 

МАС 
Информацио-

не 
технологије у 

е-управи  

12 20 4 19 11 21 

МАС 
Информатика 

техника у 
образовању  

24 15 17 18 25 18 

Мастер 
академске 

студије  
Инжењерски 
менаџмент 

21 18 19 15 20 18 

МАС 
Машинско 

инжењерство 

16 19 10 21 13 21 

МАС 
Одевно 

инжењерство 

11 12 5 13 11 24 

Докторске 
академске 

студије  
Инжењерски 
менаџмент 

- - 2 55,5 2 60,5 



Стандард 5: Квалитет наставног процеса  
Опис тренутне ситуације 
Квалитет наставног процеса на TФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину се обезбеђује путем 
интерактивности наставе, укључивања примера у наставу, професионалног рада 
наставника, сарадника и Студентске службе, доношења и поштовања планова извођења 
наставе у складу са акредитованим планом и програмом за сваки предмет, као и 
надзором над квалитетом наставе и предузимањем потребних мера у случају када се 
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу а у складу са Правилником о 
обезбеђењу квалитета и самовредновању којим су утврђени поступци за реализацију и 
контролу наставног процеса. Квалитет наставног процеса је предмет посебне пажње 
управљачке структуре Факултета - декана, продекана, Наставног-научног већа 
Факултета, Одбора за квалитет, руководиоца студијских програма и одговарајућих 
катедри, студената, студентских организација, као и свих осталих релевантних 
чинилаца, који непосредно или посредно у том процесу учествују.  
Наставници и сарадници током извођења наставе – предавања, вежби и провере знања, 
као и у активностима консултација и вођења домаћих, графичких и семинарских радова 
и израде пројеката, завршних – дипломских, мастер, радова и докторских дисертација, 
поступају доследно, придржавајући се одговарајућег правилника 
(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Pravilnik%20o%20izvo%C4%91enju%20nastave.p
df), који подразумева професионалан и коректан однос према студентима. Анкетирање 
студената врши се ради прибављања њиховог мишљења о квалитету наставе, рада 
руководства Факултета и стручних служби.  
План и распоред наставе (предавања и вежби) су познати и доступни студентима пре 
почетка одговарајућег семестра, путем радног календара 
(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/kalendar-rada.pdf) и распореда часова 
(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Rasporedi), који су истакнути на огласним таблама а јавно 
доступни и на интернет презентацији Факултета. План и распоред наставе је усклађен 
са потребама и могућностима студената и ресурсима Факултета, при чему се изналазе 
најповољније варијанте распореда које на минималан ниво своде све празне ходове и 
чекања студената и укључују неопходне корекције у току извођења наставног процеса. 
Према усвојеним правилима сваки професор је у обавези да продекану за наставу 
најави евентуални изостанак и при томе да наведе када и где је планирана надокнада 
изгубљених часова. Промена се може извршити тек након сагласности Продекана за 
наставу.  О професионалном односу наставника и сарадника према студентима током 
извођења наставе као и о доследности спровођења плана и распореда наставе воде 
рачуна катедре  
(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Poslovnik%20o%20radu%20Katedre.pdf) 
Факултет доноси распоред одржавања испита на годишњем нивоу по студијским 
програмима, а доноси се до термина, који је одређен општим актима Факултета. Овај 
распоред је истакнут на интернет страници Факултета. У терминима испитних рокова 
распоред испита са сатницом је видљив студентима такође и преко апликације за 
електронску пријаву испита (http://zpupin.tfzr.uns.ac.rs/ssluzba/) 
Настава је организована уз обавезно укључивање примера из праксе, студенти се 
подстичу на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених 
знања. На свим студијским програмима организује се студентска пракса која се 
реализује у одговарајућим институцијама и привредним субјектима са којима Факултет 
има потписане уговоре о сарадњи (http://www.tfzr.rs/aktivnosti/saradnja-sa-institucijama). 



Такође се у сарадњи са организацијом ЗРЕПОК (Зрењанински привредници) организује 
летња стручна пракса (http://www.tfzr.uns.ac.rs/Single/letnja-strucna-praksa). Кроз горе 
поменуте активности обезбеђују се исходи дефинисани као практичне компетенције 
студената.  
За сваки предмет је пре почетка семестра утврђен и доступан студентима план рада 
који укључује: основне податке о предмету (назив, година, број ЕСПБ бодова, услови 
похађања наставе); циљеве предмета; садржај и структуру предмета; план и распоред 
извођења наставе (предавања и вежбе); начин оцењивања на предмету; уџбенике, 
односно обавезну и допунску литературу; податке о наставницима и сарадницима 
ангажованим на реализацији наставе на предмету. 
(http://www.tfzr.uns.ac.rs/upis/studijski-programi) 
Доследност у реализацији плана и распореда наставе на ТФ „Михајло Пупин“ је 
предмет професионалне етике наставника и сарадника и запослених у Студентској 
служби и осталим структурама подршке. Спровођење плана и распореда наставе као и 
планова рада на појединачним предметима, редовно се прати и анализира и подложан је 
контроли од стране продекана за наставу и руководилаца студијских програма, шефова 
катедри. Уколико дође до одступања предузимају се корективне мере. Квалитет наставе 
на појединачним предметима редовно се прати и оцењује а у случају потребе 
предузимају се корективне мере за његово унапређење. На основу резултата анализе 
реализације наставе, наставници и сарадници, који се не придржавају плана рада на 
предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, бивају упозорени 
на потребу побољшања. 
На основу детаљне анализе курикулума акредитованих студијских програма који се 
реализују на Техничком факултету “Михајло Пупин” у Зрењанину Универзитета у 
Новом Саду, може се закључити да су њихови садржаји, као и наставне методе за 
њихову реализацију у функцији постизања циљева тих студијских програма и њихових 
исхода учења. Однос различитих облика наставних активности (предавања, аудиторне 
вежбе, самосталне вежбе, лабораторијске вежбе и други облици наставе) које изводе 
наставници и сарадници Факултета је уравнотежен. 
Квалитет наставника и сарадника на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 
обезбеђује се кроз континуиране активности Факултета у вези са ангажовањем 
неопходног броја наставника и сарадника за реализацију студијских програма и кроз 
утврђивање и спровођење дугорочне стратегије развоја и политике квалитетне 
селекције младих кадрова. Један од основних показатеља квалитета наставе је квалитет 
наставника и сарадника који се обезбеђује спровођењем процедура избора у 
наставничка и сарадничка звања, кроз вредновање њихових резултата у оквиру научно-
истраживачких пројеката путем поступака формативне евалуације на Факултету. 
Реализација и квалитет наставе, наставника и сарадника континуирано се прате кроз 
студентску евалуацију која се спроводи пред крај сваке школске године чији су 
резултати  јавни и доступни су у библиотеци Факултета (Прилог 5.1). 
Наставници и сарадници се стално подстичу на стицање активних компетенција за рад 
у наставном процесу, у складу са Законом о високом образовању и одговарајућим 
општим актима Факултета. Технички факултет „Михајло Пупин“ подстиче развој 
кадрова у циљу стицања активних компетенција наставника типичних за 
високошколске установе, као и стицање стручних компетенција, путем финансирања 
учешћа на научним конференцијама у земљи и у иностранству, на редовној бази са 
утврђеним годишњим износом средстава под једнаким условима за све наставнике и 
сараднике (Прилог 5.3) 



Такође Факултет сваке године издваја финансијска средства за набавку литературе, по 
избору предметних наставника.  
Кроз разне видове сарадње са другим домаћим и страним високошколским установама 
(Ерасмус и Цепус размену претежно кроз реализацију заједничких пројеката, 
конференција), обезбеђени су додатни видови едукације наставника и сарадника 
Факултета у циљу стицања додатних педагошких компетенција. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Примена важећих критеријума приликом првог избора наставника и сарадника и 
даљег напредовања; +++  

• Успостављене су подстицајне мере за активно стицање компетенција за рад у 
настави; +++  

• Подаци о студијским програмима, плану и распореду наставе, те информације о 
терминима и плановима реализације, јавно су доступни на сајту Факултета и 
константно се ажурирају; +++  

• Квалитет наставе се системски контролише од стране структура Факултета; ++  
• Квалитет наставе оцењују студенти путем анкета, у току реализације наставе и 

након дипломирања; +++  
• Поштовање распореда наставе +++ 
• Интерактивност наставног процеса ++ 

СЛАБОСТИ 
• Недостатак опремљених лабораторија за извођење вежби/++ 
• Компетентност наставника и сарадника првенствено се утврђује бројем радова у 

часописима са СЦИ листе, цитираношћу и оценама студената; ++  
• Недовољан ниво одговорности студената о потреби присуства и активног 

учешћа у настави. ++  
ШАНСЕ 

• Повећати контролу присуства настави/+++ 
• Факултет подстиче међународну сарадњу, размену наставника и студената као и 

реализацију међународних пројеката+++ 
• Имплементација стандарда који су у складу са циљевима Стратегије развоја 

образовања у Србији до 2020. године; ++  
• уводити нове метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода 

учења ++ 
ОПАСНОСТИ 

• Мала заинтересованост студената за студије у неким областима техничко-
технолошких наука за којима објективно постоји потреба на тржишту рада (нпр. 
машинство); +++ 

• Честа промена законских одредби у високом образовању; +  
• Неусаглашеност класификације поља, научних области, ужих области и 

квалификација (исхода учења) између високообразовног система, система 
научних истраживања и система запошљавања (тржишта рада) у Републици 
Србији и одсуство бриге надлежних државних органа о потреби таквог 
усаглашавања; +++  

Реализовани предлози мера и активности за унапређење из претходног 
трогодишњег самовредновања  

• Опремљене лабораторије за извођење наставе и вежби,  
• Набављена савремена литература   



• Константан рад на унапређењу сајта Факултета 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
• Радити на подизању одговорности студената о потреби присуства и активног 

учешћа у настави у сарадњи са Студентским парламентом.  
• Организовати додатну едукацију наставног особља о вештини комуникације  и 

новим облицима наставе. 
• Усавршавати и прилагођавати организациону и кадровску структуру, просторну 

и техничку опремљеност Факултета, 
• Константно радити на осавремењавању литературе за сваки предмет 
• Константно радити на унапређењу сајта Факултета 

На основу претходно наведеног сматрамо да Технички факултет „Михајло Пупин“ у 
Зрењанину испуњава захтеве овог стандарда. 
 

Прилози 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  
Документ у прилогу: 

• Анкете студената о квалитету наставног процеса  
 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 
наставе.  
Документ у прилогу: 

• Правилник о извођењу наставе, основама вредновања предиспитних обавеза и 
начину провере знања студената  

• Распоред часова основне студије 
• Распоред часова мастер студије 

 
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадник 
Документ у прилогу: 

• Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и  заснивања радног односа 
сарадника 

• Правилник  о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника 
• Правилник о условима и начину стицања звања истраживача 
• Правилник о ауторским хонорарима 
• Одлуке о партиципирању у трошковима учешћа на конференцијама 

 



Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког 
и стручног рада  
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду 
(Факултет) у своме раду у потпуности остварује интегритет и јединство 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада. Као доказ високог 
научноистраживачког потенцијала је и доказ о акредитацији Факулетата за научно 
истраживачки рад. Технички факултет „Михајло Пупин“ је 19.09.2016. успешно 
акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као 
државни факултет у области природно-математичких и техничко-технолошких-
машинство, информационе и комуникационе технологије, информатика, рачунарство, 
заштита животне средине, текстилно-одевне технологије, методика наука и 
политехника, и за обављање научноистраживачке делатности (прилог 6.4.). 
Факултет континуирано припрема, реализује и ажурира научноистраживачке и стручне 
врсте програма. Јединство образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног 
рада огледа се у повезаности наставног, научноистраживачког и стручног потенцијала – 
један број наставника и сарадника истовремено је укључено у научноистраживачки рад 
и у стручне примене у предузећима. Наставници и сарадници, запослени у овој 
високошколској институцији, свој научноистражовачки рад реализују делом и кроз 
учешће у националним и међународним научним пројектима. 
Факултет систематски надзире, прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
запослених наставника и сарадника, а садржај и резултати научних, истраживачких и 
стручних активности усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и уопште, 
националним и европским стандардима и циљевима високог образовања (прилог 6.5.). 
Установа подстиче наставнике и сараднике да се интезивно баве научно-
истраживачким радом и повећају број научних публикација. Истраживачке методе, 
знања и резултате истраживања Факултет у значајној мери интегрише у своје наставне 
програме. Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника путем „Картона научног радника“ који представља јединствену 
базу научног потенцијала Аутономне покрајине Војводине (http://knr.uns.ac.rs/). Број 
публикованих чланака у часописима са SCI листе расте, као и број остварених цитата, 
што на најбољи начин потврђује квалитет остварених резултата научно-истраживачког 
рада (видети табелу 6.4.: Број и списак SCI/SSCI индексираних радова по годинама за 
претходни трогодишњи период; видети табелу 6.3.: Збирни преглед 
научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској 
години према критеријумима Министраства). 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду 
остварује циљеве и испуњава стандарде постављене стандардом 6, с обзиром да: 

• Факултет анализира организацију и ресурсе за остваривање научних 
истраживања и показује да постојеће структуре за реализацију 
научноистраживачког рада одговарају нормативима. 

• На Факултету се у оквиру Годишњег плана рада, усваја Годишњи програм 
научноистраживачке делатности - Годишњи план и Годишњи извештај (усвојен 
на седници Наставно-научног већа Факултета и седници Савета Факултета). 

• Факултет научноистраживачки рад организује у оквиру: пројеката које одобрава 
и финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 



Србије, пројеката које финансирају директни корисници истраживања 
(привредне организације, јавна и комунална предузећа, међународних 
научноистраживачких и стручних пројеката), самосталног рада наставника и 
сарадника у лабораторијама и центрима Факултета и докторских студија. 

• Ова високошколска установа води евиденцију о наставницима и сарадницима, 
учесницима у научноистраживачким пројекатима које финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Највећи број 
наставника и сарадника је укључено у пројекте које финансира Министарство 
просвете и науке и то у категоријама: основних истраживања, технолошког 
развоја и иновационих пројеката. Такође, наставници Факултета укључени су у 
реализацију неколико међународних пројеката. У последњем периоду, факултет 
је изузетно напредовао и у пољу мобилности наставника и студената, 
укључивањем у пројекте међународне сарадње Ерасмус+ и ЦЕЕПУС. У табели 
6.1 дат је преглед научноистраживачких пројеката чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколској установи; у табели 6.2 је дат 
списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника 
у текућим домаћим и међународним пројектима. У табели 6.5. да је списак 
објављених докторских дисертација у високошколској установи у претходне три 
школске године. 

• Факултет интегрише истраживачке методе и резултате истраживања у наставне 
програме академских и докторских студија. Сходно наведеном, пре свега 
техничка решења настала кроз пројекте технолошког развоја су постала 
експериментална постројења која су почела да се користе у наставне сврхе и 
стандардни софтверски пакети које су студенти користили у току студија. 

• Факултет подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким, 
уметничким и професионалном радом и да објављују резултате свога рада. Један 
од подстицајних облика је и организовање традиционалних међународних 
научних конференција и скупова од стране Факултета. 

Научни скупови у организацији Факултета: 
1. Међународни симпозијум EMC-Engineering Management and Competitiveness 
2. Међународна конференција Информационе технологије и развој образовања 

ИТРО 
3. International Сonference on Applied Internet and Information Technologies 
4. International Сonference Industrial Engineering And Environmental Protection 

(Индустријско инжењерство и заштита животне средине) 
5. Textile Science and Economy (Текстилна наука и привреда) 
6. Urban Eco Conference (органозована од 2011. до 2016. год) 

Факултет је успоставио и друге врсте подршке наставницима и сарадницима за 
бројност и квалитет публикација у реномираним часописима, а то су различите награде 
за научне резултате и финасирање учешћа на научним конференцијама. У прилогу 6.1. 
дат је преглед награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 
резултате у научноистраживачком раду, у прилогу 6.2. дат је садашњи однос 
наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и 
сарадника на високошколској установи., и у прилогу 6.3. је дат садашњи однос броја 
SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на 
високошколској установи. 
Избор и именовање наставника и ментора на студијском програму Докторских 
академских студија обавља се у складу са Правилником о начину и поступку заснивања 



радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Новом Саду (прилог 6.6.), 
односно, Правилником о организацији и начину извођења наставе на студијском 
програму докторских академских студија који је потпуно усклађен са важећим 
стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру 
образовно-научног поља. У табели 6.7. дат је списак ментора према тренутно важећим 
стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-
научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на 
укупан број наставника на високошколској установи. 
Факултет се одликује богатом и интензивном међународном сарадњом, што потвруђује 
међународним пројектима, уговорима са иностраним институцијама, и студијским 
боравцима наставног кадра Факултета на иностраним ВШУ. 
Ради квалитетног обављања образовно научне делатности, установа обавља и издавачку 
делатност. Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика стручних и 
научних публикација регулише се Правилником о издавачкој делатности Факултета. 
Посебан облик издавачке делатности су часописи Journal of Engineering Management 
and Competitiveness (JEMC) тренутно ранга М52, ITRO Journal, као и зборници радова 
са конференција и скупова. 
Инкорпорирање великог фонда знања, које наставници и сарадници Факултета стичу 
свакодневно радећи на бројним пројектима, у образовни процес (излагање теоријских 
знања на предавањима, а практичних на експерименталним вежбама, укључивање 
студената у научноистраживачки рад израдом научних темата и завршних радова) 
доприноси континуираном осавремењавању студијских програма на свим нивоима 
студија. 

SWOT анализа квалитета научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
СНАГЕ 

• Факултет акредитован као научна установа код Министарства просвете и науке 
за подручја његовог деловања /+++ 

• Потпуна усаглашеност образовног, уметничког, научноистраживачког рада, која 
се манифестује двосмерном релацијом наука-настава-трансфер знања/+++ 

• Оцењивање квалитета истраживачког рада наставника и сарадника путем 
„Картона научног радника и примена важећих критеријума приликом избора у 
звања и одређивање менторства за докторске дисертације /+++ 

• Сви научни и стручни пројекти које организује Факултет пролазе одговарајуће 
рецензије /++ 

• Стално усавршавање наставних садржаја предмета /+++ 
• Обезбеђен стални и неометан приступ различитим врстама информација у 

електронском облику као и информационим технологијама које се у значајном 
обиму могу користити у научно-истраживачке и образовне сврхе /++ 

• Сопствена издавачка делатност /+++ 
• Брига о научном подмлатку, изражена бројем младих сарадника, њиховом 

укључивању на докторске студије и у наставни процес и научноистраживачке 
пројекте /+++ 

• Ј9 Започети процеси модернизације наставе и развој курсева за континуално 
професионално усавршавање, учешће наше институције у програмима IAESTE, 
Ceepus, Ерасмус /+++ 

Слобости 
• Недовољно адекватне лабораторијске опреме и простора за подизање обима и 

квалитета извођења научноистраживачког рада /++ 



• Недостатак моћних рачунарских ресурса који би били јавно доступни /++ 
• Још увек недовољно остварени резултати наставника и сарадника мерени бројем 

радова на СЦИ листи /++ 
• Учешће у истраживачким пројектима ЕУ је слабо /+ 
• Непостојање институционалних механизама за стимулацију сарадње са 

привредом, индустријом /+++ 
МОГУЋНОСТИ 

• Покретање нових пројеката /+++ 
• Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније 

укључивање наставног особља, научног подмлатка и студената у 
експериментална истраживања /+++ 

• Отварање евроспског и светског образовног простора за размену наставника и 
сарадника /++ 

• Критеријуми за напредовање наставника могу подстицати квалитетније 
резултате у научним истраживањима на SCI нивоу публиковања /++ 

• Спровођење анкета за самовредновање научно-истраживачког рада и услова за 
рад /++ 

• Рад на повећању цитираности наставника и сарадника /+ 
ОПАСНОСТИ 

• Ограниченост простора, лабораторијских и људских ресурса за адекватну 
реализацију различитих делатности из домена научноистрживачког рада/ ++ 

• Низак ниво издвајања државе за научно истраживачи рад ++ 
• Претерано администрирање и неефикасност система јавних набавки, што 

изазива неоправдано дуг циклус набавке свих потребних ресурса, а посебно 
опреме, кашњења у свим процесима па и у научноистраживачком процесу, 
зависност Факултета од добављача, снижење квалитета и ефективности свих 
процеса и друге негативне последице / +++ 

Предлози мера и активности за унапређење квалитета научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада 

1. Боља синхронизација научних истраживања на Факултету између различитих 
области истраживања и вредновање резултата научно-истраживачког рада на 
нивоу публикација у часописима са SCI листе. 

2. Издвојити ресурсе, преструктурисати просторне капацитете у смислу ефикасније 
искоришћености простора и других корисних површина за потребе 
научноистраживачког рада и регулисати правне основе за проширење 
просторних капацитета намењених реализацији различитих делатности из 
домена научноистрживачког рада 

3. Организовати активности на подизању рејтинга часописа које издаје Факултет 
4. Посветити већу пажњу пријављивању за националне научноистраживачке 

пројекте и међународне пројекте, ради учешћа већег броја наставника и 
сарадника него у претходном периоду 

5. Потребно је учинити напоре да се у оквиру пројеката који се реализују, као и 
донација које су у току, набаве нови уређаји који ће омогућити даље побољшање 
квалитета резултата НИР-а 

1. Сматрамо да је Технички факултет «Михајло Пупин» испунио захтеве овог 
стандарда. 



Табеле 
Табела 6.1. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката чији  су 
руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 
 

Редни 
број 

Назив и евиденциони 
број пројекта 

Домаћи (Д) и 
међународни 

(М) 
Назив финансијера 

Број 
учесника 

на 
пројекту 

1. 

„Развој софтверских 
алата за анализу и 

побољшање пословних 
процеса“ /          ТР 

32044  

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

2. 

„Развој стохастичког 
модела утврђивања 

елемената времена рада 
производног циклуса и 
њихова оптимизација за 
серијску производњу у 
металопрерађивачкој 

индустрији и у 
процесима рециклаже“  

/ TР 35017 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

3. 

„Дизајнирање и 
моделовање 

специфичних особина 
наноструктурних 

узорака“  / ОИ 171039 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

2 учесника 

4. 

„IT лаб – лабораторија 
за инжењерску анализу, 

моделирање и 
симулацију“  / 451-02-

02733/2018-06 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

5. 

„Унапређење 
предузетничке климе, 

анализа аспеката и 
могућих правца 

деловања младих у 
региону средњег 

Баната“ / Текући број 
Уговора: 142-451-

2461/2018-03 

(Д) 

Покрајински 
секретаријат за 

високо образовање и 
научноистраживачку 

делатност 

5 учесника 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити уговоре 

 
 



Табела 6.2. Списа наставника и сарадника запослених у високошколској установи, 
учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 

Редни 
број Име презиме Звање Назив пројекта 

1.  Драгица Радосав редовни 
професор 

„IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

2.  Ивана Берковић редовни 
професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

3.  Mиодраг Ивковић редовни 
професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“, 

„Истраживање и примена напредних 
технологија и система за побољшање 

еколошко- енергетских и безбедносних 
карактеристика домаћих пољопривредних 
трактора ради повећања конкурентности у 

ЕУ и другим земљама“ 

4.  Владимир Бртка ванредни 
професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

5.  Весна Макитан доцент „Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

6.  Жељко Стојанов ванредни 
професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

7.  Далибор 
Добриловић 

ванредни 
професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

8.  Елеонора Бртка доцент „Развој софтверских алата за анализу и 
побољшање пословних процеса“ 

9.  Слободан 
Јанковић 

редовни 
професор 

„Развој савремених метода дијагностике и 
испитивања машинских структура“, 
„Истраживање и примена напредних 
технологија и система за побољшање 

еколошко- енергетских и безбедносних 
карактеристика домаћих пољопривредних 
трактора ради повећања конкурентности у 

ЕУ и другим земљама“ 

10.  Јасмина Пекез доцент 

„Развој технолoгије израде облоге и језгра 
на бази домаћих сировина за производњу 

специјалних обложених електрода 
намењених за електролучно заваривање 

челика“;  
„IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

11.  Василије Петровић редовни 
професор 

“Развој нових и унапређење постојећих 
технолошких поступака производње 
техничких текстилних материјала“ 

12.  Марија Пешић асистент 

“Развој нових и унапређење постојећих 
технолошких поступака производње 
техничких текстилних материјала“ 

 
 



13.  Вјекослав Сајферт редовни 
професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“;  

„Дизајнирање и моделовање специфичних 
особина наноструктурних узорака“ 

14.  Дејан Ђорђевић редовни 
професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“;  

„Унапређење предузетничке климе, 
анализа аспеката и могућих праваца 
деловања младих у региону средњег 

Баната“ 

15.  Драган Ћоћкало редовни 
професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“; 

„Унапређење предузетничке климе, 
анализа аспеката и могућих праваца 
деловања младих у региону средњег 

Баната“ 

16.  Милан Николић редовни 
професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“; 

„Одрживи развој технологија и опреме за 
рециклажу моторних возила“;  

„Унапређење предузетничке климе, 
анализа аспеката и могућих праваца 
деловања младих у региону средњег 

Баната“ 

17.  Сања Станисављев доцент 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“; 

„Унапређење предузетничке климе, 
анализа аспеката и могућих праваца 
деловања младих у региону средњег 

Баната“ 



18.  Едит Терек доцент 

„Унапређење предузетничке климе, 
анализа аспеката и могућих праваца 
деловања младих у региону средњег 

Баната“ 

19.  Љиљана 
Радовановић 

ванредни 
професор 

„Истраживање и оптимизација 
технолошких и функционалних 

перформанси вентилационог млина 
термоелектране Костолац Б“;  

„IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

20.  Бранко Маркоски редовни 
професор 

„Дизајнирање и моделовање специфичних 
особина наноструктурних узорака“ 

21.  Елеонора Десница ванредни 
професор 

„Одрживи развој технологија и опреме за 
рециклажу моторних возила“;  

„IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

22.  Владимир Шиник доцент „IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

23.  Иван Палинкаш асистент „IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

24.  Дејан Лацмановић доцент „Фундаментални конгитивни процеси и 
фунције“ 

25.  Славица 
Првуловић 

редовни 
професор 

„IT лаб – лабораторија за инжењерску 
анализу, моделирање и симулацију“ 

26.  Радослав Мићић доцент 

„Унапређење квалитета трактора и 
мобилних система у циљу повећања 

конкурентности и очување земљишта и 
животне средине“;  

“Испитивање наноструктурних материјала 
као потенцијалних катализатора за неке 
развојно одрживе процесе“; Допринос 
одрживом развоју АП Војводине кроз 

искорисћење биомасе у правцу добијања 
биогорива 

27.  Мила Кавалић Асистент 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“ 

28.  Бакатор Михаљ Истраживач 
приправник 

„Развој стохастичког модела утврђивања 
елемената времена рада производног 

циклуса и њихова оптимизација за 
серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у 
процесима рециклаже“; 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити уговоре 

 
 



Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у 
претходној календарској години према критеријуму Министарства и класификације 
уметничко-истраживачких резултата 
 

Редни 
број 

Резултат (назив 
научног/уметничког 

резултата) 

*Према Правилнику 
Министарства  

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, 
М80, M90)    

Број 
резултата у 
2018. год. 

1.  Међународни часопис 
изузетних вредности M21а 1 

2.  Рад у врхунском 
међународном часопису 

М21 3 

3.  Рад у истакнутом 
међународном часопису 

M22 5 

4.  Рад у међународном 
часопису 

M23 9 

5.  
Рад у часопису 
међународног значаја 
верификованог 
посебном одлуком 

M24 2 

6.  
Уређивање националног 
научног часописа; 
Уређивање тематских 
монографија 

М29в 5 

7.  

Предавање по позиву са 
међународног скупа 
штампано у целини 
(неопходно позивно 
писмо) 

М31 5 

8.  Рад саопштен на скупу 
међународног значаја 
штампан у целини 

M33 135 

9.  Рад саопштен на скупу 
међународног значаја 
штампан у изводу 

M34 3 

10.  
Монографска 
библиографска 
публикација или 
монографска студија 

M43 1 

11.  Рад у врхунском 
часопису националног 
значаја 

М51 5 

12.  Рад у истакнутом 
националном часопису 

М52 16 

13.  Рад у националном 
часопису 

М53 
 

11 

14.  Домаћи новопокренути 
научни часопис (на 

М54 1 



годишњем нивоу) 

15.  Рад саопштен на скупу 
националног значаја 
штампан у целини 

M63 21 

16.  Саопштење са скупа 
националног значаја 
штампано у изводу 

М64 2 

17.  Ново техничко решење 
(није 
комерцијализовано) 

M85 3 

18.  Одбрањене докторске 
дисертације  

M71  5 

19.  Учешће на националној 
изложби 

М112 7 

Напомена: *За уметничке резултате корисити адекватне ознаке  

 
Табела 6.4. Списак SCI/SSCI-индексираних радова по годинама за претходни 
трогодишњи период 
 

Р.Б. 

Радови (на SCI/SSCI листи)  у научним часописима са званичне 
листе ресорног министарства за науку у сладу са захтевима 
допунских стандарда за дато поље (аутори, назив рада, часопис, 
година)   

М 

 2016  

1.  

Micic Radoslav D Tomic Milan D Kiss Ferenc E Martinovic Ferenc L 
Simikic Mirko D Molnar Tibor T, Comparative analysis of single-step and 
two-step biodiesel production using supercritical methanol on laboratory-
scale, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, (2016), vol. 124 
br. , str. 377-388, Ministry of Education, Science and Technological 
Development of the Republic of Serbia [TR-31046, OI-172059] 

M21a 

2.  

Janković, B., Nikolić, M., Vukonjanski, J., Terek, E. (2016). The impact of 
Facebook and smart phone usage on the leisure activities and college 
adjustment of students in Serbia. Computers in Human Behavior, Vol. 55, 
Part A, February 2016, pp. 354–363. 

M21 

3.  

Predrag Pecev, Miloš Racković, Miodrag Ivković, "A system for deductive 
prediction and analysis of movement of basketball referees", Multimedia 
Tools and Applications, DOI 10.1007/s11042-015-2938-1, Accepted: 8 
September 2015, Published Online: 05 October 2015 / Springer 
Science+Business Media New York 2015, Published : December 2016, 
Volume 75, Issue 23, pp 16389–16416 

М22 

4.  
A. Aleksić, J. Tolmač, R. Mićić, D.Tolmač, S. Prvulović, Analysis of the 
complexity of the operational project from the aspect of management and minimal 
risk of project, Oxidation Communication, 2016, ISSN: 0209-4541 

M23 

5.  

T.T. Molnar, V.T. Furman, I. Ivanisevic, A.M. Kurjakov, A.D. Sedlar, R.D. Micic, 
M.D. Tomic; Biodiesel production from degraded vegetable oils-experimental 
study with supercritical methanol, Oxidation communication, 39,3 A,2641-
2655,2016,"SCIBULCOM LTD PO BOX 249, 1113 SOFIA, BULGARIA" 

M23 

6.  Gligorović, B., Nikolić, M., Terek, E., Glušac, D., Ivan Tasić, I. (2016). 
The impact of school culture on Serbian primary teachers’ job satisfaction. M23 



Hacettepe University Journal of Education (Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi), 31(2), 231-248. 

7.  

Spasojevic-Brkic Vesna, Klarin Milivoj, Stanisavljev Sanja, Brkic 
Aleksandar,   Sajfert Zvonko, Reduction of Production Cycle Time by 
Optimising Production and Non-Production Components of Time in the 
Metalworking Industry: a Case Study, SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ENGINEERING, (2016), vol. 27 br. 1, str. 178-191 

M23 

8.  

Klarin Milivoj M,  Spasojevic-Brkic Vesna, K  Golubovic Tatjana, D  
Stanisavljev Sanja,  Brkic Aleksandar DJ,  Sajfert Zvonko D, Production 
Cycle Time Reduction in Low and Medium-Low-Tech Companies: a Case 
Study for Serbia, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2016), 
vol. 23 br. 4, str. 1103-1108 

M23 

9.  

Bogdana Vujic, Zorica Srdjevic, Boris Agarski, Katica Simunovic, 
Decision Making Framework for Decreasing The Redundancy of Air 
Quality Monitoring Stations In Vojvodina Province (Serbia), Technical 
Gazette, vol. 23, br. 5, str. 1423-1430, 2016.   

М23 

10.  

Bojana Tot, Bojan Srđević, Bogdana Vujić, Mário Augusto Tavares Russo 
and Goran Vujić, Evaluation of key driver categories influencing 
sustainable waste management development with the analytic hierarchy 
process (AHP): Serbia example, Waste Management & Research, vol. 34, 
br. 8, str. 740-747, 2016.  

М23 

11.  

Maja S Trumic, Milan Z Trumic, Bogdana Vujic, Ljubisa Andric, 
Grozdanka Bogdanovic, Results of fibre and toner flotation depending on 
oleic acid dosage, Waste Management & Research, vol. 34, br. 8, str. 969-
974, 2016.  

М23 

12.  

V. Mihajlovic, Vujic, G., Stanisavljevic, N., Batinic, B., Financial 
implications of compliance with EU waste management goals: Feasibility 
and consequences in a transition country, Waste Management & Research 
vol. 34, br. 9, str. 923-932, 2016. 

М23 

13.  

Mikić, D., Desnica E., Ašonja, A., Stojanović, B., Epifanić Pajić, V., 
Reliability analysis of ball bearing on the crankshaft  of piston 
compressors, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, No.4-
IV, pp.  5171-5182, 2016, (ISSN 1310 – 4772) 

М23 

14.  

Tolmač, J. Josimovic, Lj., Prvulovic, S.,  Cvejic, R.,  Radovanovic Lj.,  
Blagojevic,  Z. and Brkic, M.,Results of research on the energetic and 
economic efficiency of the use of biomass for heating an agricultural farm, 
ENERGY SOURCES, PART B: ECONOMICS, PLANNING, AND 
POLICY (2016), vol. 11, br. 1, str. 96–101 
http://dx.doi.org/10.1080/15567249.2011.574188   

M23 

15.  

Prvulovic Slavica,   Lambic Miroslav,   Matic Marija,   Tolmac Dragisa,  
Radovanovic Ljiljana,  Josimovic Ljubisa, Solar energy in Vojvodina 
(Serbia): Potential, scope of use, and development perspective (Article), 
ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND 
POLICY, (2016), vol. 11 br. 12, str. 1111-1117 

M23 

16.  

Prvulovic Slavica, Josimovic Ljubisa, Matic Marija, Tolmac Dragisa,  
Radovanovic Ljiljana, :Resource potential and scope of the use of 
renewable energy sources in Serbia, ENERGY SOURCES PART B-
ECONOMICS PLANNING AND POLICY, (2016), vol. 11 br. 10, str. 901-
910 

M23 

17.  Nakomcic-Smaragdakis, B, Cepic, Z, Senk, N.,Doric, J., Radovanovic, M23 



Lj.,(2016) Use of scrap tires in cement production and their impact on 
nitrogen and sulfur oxides emissions, Energy Sources, Part A: Recovery, 
Utilization, and Environmental Effects, Vol. 38, No. 4, pp. 485 -493. ISSN 
1556-7036 

18.  

Pekez, J., Radovanovic, Lj.,Desnica, E., and Lambic, M., (2016) Increase 
of exploitability of renewable energy sources, Energy Sources, Part B: 
Economics, Planning, and Policy, Vol. 11, No. 1, pp. 51 -57. ISSN 1556-
7249 

M23 

19.  

Cepic, Z., Nakomcic-Smaragdakis, B, Miljkovic, B., Radovanovic, 
Lj.,Djuric, S., (2016) Combustion Characteristics of Wheat Straw in a 
Fixed Bed, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and 
Environmental Effects, Vol. 38, No. 7, pp. 1007-1013. ISSN 1556-7036 

M23 

20.  

Perisic, J., Milovanovic, M., Petrovic, I., Radovanovic, Lj.,Ristic, M., 
Bugarcic, M., Perisic, V., (2016) Brine mixing mobile unit in oil and gas 
industry - An example of a cost-effective, efficient and environmentally 
justified technical solution, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, 
and Environmental Effects, Vol. 38, No. 23, pp. 3470-3477. ISSN 1556-
7036 

M23 

21.  

Vladimir Sinik, Zeljko Despotovic, Ivan Palinkas, OPTIMIZATION OF 
THE OPERATION AND FREQUENCY CONTROL OF 
ELECTROMAGNETIC VIBRATORY FEEDERS, Elektronika ir 
elektrotechnika, ISSN 1392-1215, VOL. 22, NO. 1, 2016. 

M23 

22.  
Vladimir Sinik, Zeljko Despotovic, Ivan Palinkas, Improved Power Supply 
Performance of Vibratory Conveyor Drives, ELEKTRONIKA IR 
ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392-1215, VOL. 22, NO. 6, 2016. 

M23 

23.  

Nikolić, M., Terek, E., Glušac, D., Gligorović, B., Tasić, I. (2016) TThe Impact of  
School Culture on Serbian Primary Teachers’ Job Satisfaction, Hacettepe  
Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)  
31(2): 231-248 issn 1300-5340 

 

M23 

24.  

Námesztovszki, Z., Balázs, P. D., Kovács, C., Major, L., Karuovic, D., Tanulói 
aktivitás mintázatai három MOOC képzés alapján, Információs Társadalom, 
XVI.évf. (2016) 4. szám, 40 – 60, DOI: 
http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVI.2016.4.3 

M23 

25.  

Zeljko Stojanov and Dalibor Dobrilovic (2016) Qualitative Evaluation of 
Software Maintenance Services Integrated in a Virtual Learning 
Environment. International Journal of Engineering Education, Vol. 32, No. 
2(A), 2016, pp. 790–803. ISSN 0949-149X. 

M23 

26.  

Zeljko Stojanov, Dalibor Dobrilovic and Tamara Zoric (2016) Solving problems 
in a physical laboratory for computer networks and data security: A conceptual 
framework with students' experiences. International Journal of Engineering 
Education, Vol. 32, No. 6, 2016, pp. 2517–2530. ISSN 0949-149X. 

M23 

27.  

Dalibor Dobrilovic, Zeljko Stojanov, Stefan Jäger and Zoltan Rajnai (2016) A 
method for comparing and analyzing wireless security situations in two capital 
cities. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 13, No 6, December 2016, pp. 67-86. 
DOI: 10.12700/APH.13.6.2016.6.4. ISSN 1785-8860. 

M23 

28.  

Kazi Zoltan, Kazi Ljubica, Radulovic Biljana, Madhusudan Bhatt: 
“Ontology-based system for Conceptual Data Model Evaluation”, 
International Arab Journal of Information Technology, ISSN: 1683-3198, 
Vol. 13, No 5, September 2016. Pp. 542-551 , 
http://ccis2k.org/iajit/PDF/vol.13,%20no.5/8333.pdf  

M23 

29.  Suto Koya, Urošević Milovan, Komatina Snežana, An MASW Survey for M23 



Landslide Risk Assessment: A Case Study in Valjevo, Serbia, Chang Mai 
J.Sci. 43(6): 0125 - 2526, 2016. 

30.  
Jovan P. Šetrajčić, Vjekoslav D. Sajfert, and Stevo K. Jaćimovski, Fundamental 
Preferences of the Phonon Engineering for Nanostructural Samples, Rev. Theor. 
Sci. 4, 353-401 (2016) 

М24 

31.  
Sajfert, D., Nikolić, M., Ćoćkalo, D., Đorđević, D., & Lazić, J. (2016). The 
Leadership and Ethical Leadership in the Serbian Metal Industry. 
Industrija, 44(1), 27-44. doi: 10.5937/industrija1-7602 

М24 

32.  

Radulović B., Radosav D., and Malić M., The Application of NoSQL 
MongoDB in Developing the EPR System for Managing Human Resources 
Int'l Journal of Computing, Communications & Instrumentation Engg. 
(IJCCIE) Vol. 3, Issue 1 (2016) ISSN 2349-1469 EISSN 2349-1477 

М24 

 
 
 

 2017  

33.  
Stojković, I., Nikolov, J., Tomić, M., Mićić, R., Todorović, N. Biogenic 
fraction determination in fuels – Optimal parameters survey, (2017) Fuel, 
191, pp. 330-338. DOI: 10.1016/ j.fuel.2016.11.101 

М21а 

34.  

Mitić, S., Nikolić, M., Jankov, J., Vukonjanski, J., Terek, E. (2017). The 
impact of information technologies on communication satisfaction and 
organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human 
Behavior, Vol. 76 (2017), pp. 87–101. 

M21 

35.  

Dobrivoje Martinov, Ivana Berkovic, Vladimir Brtka, Tatjana Stojkovic-
Jovanovic, Visnja Ognjenovic, Improvement of early functional outcomes 
in hospitalized geriatric patients after hip surgery, Final version published 
online: 04-Sep-2017, Computers in Biology and Medicine, 89C (2017), 
DOI: 10.1016/j.compbiomed.2016.12.013, ISSN 0010-4825, pp. 419-428 

М21 

36.  

Mikić, D., Desnica E., Radivojević, N., Ašonja, A., Milićević, V., Software 
modeling of multi-degree-of-freedom motion system using matrices, 
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 
DOI 10.1007/s40430-017-0745-5, Vol. 39, No. 9, pp. 3621-3633, 2017. 

М22 

37.  

Zeljko Stojanov, Dalibor Dobrilovic and Tamara Zoric (2017) Exploring students' 
experiences in using a physical laboratory for computer networks and data 
security. Computer Applications in Engineering Education, Volume 25, Issue 2, 
pp. 290-303. DOI: 10.1002/cae.21797. ISSN 1061-3773. 

М22 

38.  

Zakin Mila,  Stanisavljev Sanja,  Pecujlija Mladen,  Markoski Branko, S  Mitrovic 
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Management Process in Serbian Textile Enterprise, FIBRES & TEXTILES IN 
EASTERN EUROPE, (2017), vol. 25 br. 3, str. 14-19. 

M22 

39.  
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Lj., (2017)Coke Formation in Pyrolysis Funaces in the Petrochemical Industry, 
Petroleum Science and Technology , Vol.35, No.3, pp. 213-221. ISSN 1091-6466 
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M22 
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Industrial Research, (JSIR), 
ISSN 0022-4456, IF za 
2012. 0,505, India Vol. 73 
May,  pp. 338-341 

3. M.Đorđević, A.Pavlović, 
S.Arsovski, M.Pavlović, 
D.Jevtić, (2011), Material 
flows within and-of-life 
recycling system – A periodical 
analysis of generated 
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quantities, Strojarstvo, Zagreb, 
Volume 53, No.6, pp. 469-477, 
ISSN 0562-1887. 

Јованић Душан Стојадиновић 
Слободан 

Моделовање 
интегралног 

процеса заваривања 
и софтверска 

подршка / 2016 

1. Nikolić M., Jovanić D., 
Ćoćkalo D., Đorđević D., 
Desnica (Ginin) E.: THE 
SELECTION OF THE ARC 
WELDING METHOD BY 
USING MULTI-CRITERIA 
ANALYSIS: THE TOPSIS 
METHOD, Metalurgia 
international, 2012, No No 2-
2012, pp. 51-56, ISSN 1582-
2214  
2. Jovanić D., Stojadinović S., 
Veljovic A.: FUNCTIONAL 
MODELING OF WELDING 
PROCESS USING IDEF0 
METHODOLOGYl, 
Metalurgia international, 2012, 
No No 4-2012, pp. 78-82, 
ISSN 1582-2214 

M23 

Куцора Иштван Радовановић 
Љиљана 

Дијагностика 
оштећења и 

процена преосталог 
животног века цеви 
етиленских пећи / 

2016 

Kucora, I., Paunjorić, P., 
Tolmač, J., Vulović, M., 
James, G.S., Radovanović ,Lj., 
“Coke Formation in Pyrolysis 
Furnaces in the  Petrochemical 
Industry“ (LPET-2016-0542; 
DOI : 10. 
1080/10916466.2016,1198810) 
Jurnal Petroleum Science and 
Technology  
2. .Kucora I., Radovanović 
(Petrović)  Lj., Milošević D., 
Vulović S., Kovačević M., Otić 
G., Adamović Ž.: Increasing 
Safety of Power Plant Using a 
New Model of Reliability, 
Energy sources, Part B, 
Economics, planning, and 
policy, 2017, Vol. 12, No 5, pp. 
460-469, ISSN 1556-7249 

М23 

Пауњорић Пера Адамовић 
Живослав 

Методе одржавања 
и њихов утицај на 

поузданост 
сложених машина 
на површинским 
Коповима / 2016 

1.Dimitrijević, D.,  
Paunjorić,P., Adamović,Z., 
Janjić,Z., Nikolić, D., Janjić,N., 
„FLEXIBLE  
APPLICATION OF 
CAD/CAM  SYSTEMS AND 
OPTIMIZATION OF THE 
PRODUCTION  
PROCESS AFACTORS OF 
STRENGTHENING THE 
COMPETITIVENESS OF 
SMALL AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES OF 
APPAREL INDUSTRY IN  
DEVELOPING  
COUNTRIES (Part 1)“ 
JOURNAL OF THE  
BALKAN TRIBOLOGICAL 
ASSOCIATION, Vol. 23 
(2017), Sofia  
2.Kucora, I., Paunjorić, P., 
Tolmač, J., Vulović, M., 
James, G.S., Radovanović ,Lj., 
“Coke  
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Formation in Pyrolysis 
Furnaces in the  Petrochemical 
Industry“ (LPET-2016-0542; 
DOI : 10. 
1080/10916466.2016,1198810) 
Jurnal Petroleum Science and 
Technology, 2476 Overland 
Road,  
Laramie, WY 82070-
4808,USA (Potvrda od 
07.06.2016.)  

Ковачевић 
Миодраг Ламбић Мирослав 

Moдeлoвaњe 
прoцeсa 

кoндeнзaциje 
влaжних прoдукaтa 

сaгoрeвaњa кoд 
гaсних кoтлoвa сa 
aспeктa пoвeћaњa 

eнeргeтскe 
eфикaснoсти / 2016 

1.Kucora I., Radovanović 
(Petrovi Lj., Milošević D., 
Vulović S., Kovačević M., 
Otić G., Adamović Ž.: 
Increasing Safety of Power 
Plant Using a New Model of 
Reliability, Energy sources, 
Part B, Economics, planning, 
and policy, 2017, Vol. 12, No 
5, pp. 460-469, ISSN 1556-
7249 
2.Kovačević M., Lambić M., 
Radovanović (Petrovi Lj., 
Pekez (Ciglić) J., Ilić D., 
Nikolić N., Kucora I.: 
Increasing the efficiency by 
retrofitting gas boilers into a 
condensing heat exchanger, 
Energy sources, Part B, 
Economics, planning, and 
policy, 2017, Vol. 12, No 5, pp. 
470-479, ISSN 1556-7249 
3.Kovačević M., Lambić M., 
Radovanović (Petrovi Lj., 
Kucora I., Ristić M.: Measures 
for increasing consumption of 
natural gas, Energy sources, 
Part B, Economics, planning, 
and policy, 2017, Vol. 12, No 
5, pp. 443-451, ISSN 1556-
7249 

M23 

Сакал Тибор Добриловић 
Далибор 

Метода за 
повезивање мерног 
система и рачунара 
помоћу конверзије 
података из I2S у 

TCP/IP протокол / 
2017 

1.Bojan Kuljić, János Simon, 
Tibor Szakáll: “Pathfinding 
Based on Edge Detection and 
Infrared Distance Measuring 
Sensor”, Acta Polytechnica 
Hungarica – Journal of Applied 
Sciences, Volume 6. Issue 
Number 1, pp. 103-116, 
Budapest, Hungary 2009, ISSN 
1785-8860. 
2.Anita Sabo, Bojan Kuljić, 
Tibor Szakáll: “Educational 
Tools for Object-Oriented DSP 
Interactive DSL Framework”, 
Computing and Informatics, 
Institute of Informatics, Slovak 
Academy of Sciences, 2013, 
Vol 32, No 2, ISSN: 1335-
9150. 

M23 

Цвјетковић 
Милена Ђорђевић Дејан 

Анализа кључних 
фактора 

унапређења 
пословања и 

Cvjetković, M., Đorđević, D., 
Ćoćkalo, D., Influence of 
knowledge and quality on 
business performance of 
companies in Serbia, Тehnički 

M23 



конкурентности 
предузећа / 2017 

vjesnik/Technical Gazette, 
Vol. 24, No. 3, 2017.  

Терек Едит Николић Милан 

Утицај односа с 
медијима на 

поједине 
организационе и 

пословне 
перформансе у 
предузећима у 
Србији / 2017 

 

1. Terek, E., 
NikolićM.,Vukonjanski, J., 
Gligorović, B., Janković, B. 
(2015). The impact of media 
relations on certain 
organizational and business 
performances: Serbian case. 
Public Relations  
Review, Vol. 41, No. 3, pp. 
370-372. ISSN: 0363-8111, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pubr
ev.2015.04.004  
2. Nikolić, M., Vukonjanski, 
J., Nedeljković, M., Hadžić, 
O., Terek, E., (2013). The 
impact of internal 
communication on job 
satisfaction dimensions and 
the moderating role of LMX. 
Public  
Relations Review, Vol. 39, No. 
5, pp. 563-565. ISSN: 0363-
8111, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pubr
ev.2013.09.002  
3. Nikolić, M., Terek, E., 
Vukonjanski, J., Ivin, D. 
(2012). The impact of internal 
communication on strategic 
and economic effects in 
Serbian companies. Public 
Relations Review, Vol. 38, No. 
2, pp. 288-293. ISSN: 0363-
8111, 
doi:10.1016/j.pubrev.2011.12.
014  
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Јурић Слободан Првуловић 
Славица 

Модели ризика за 
процену нивоа 

вибрација 
техничких система / 

2018 

Jurić S., Radić R., Blaženović 
R.: Value analysis of 
workreliability of integral parts 
of a circuit forcoil winding 
with finished yarn of 
oespinning machine from the 
aspect of technology of 
maintenance, vol.22(2016) of 
Journal of the Balkan 
Tribological Association. 
(ISSN 1310-4772)   

M23 

Станковић Ненад Адамовић 
Живослав 

Модели одржавања 
на бази ризика и 
њихов утицај на 

поузданост парних 
турбина / 2018 

Станковић, Н., Вуловић, С., 
Адамовић, Ж., 
Милисављевић, Б., Ашоња, 
А., Вуловић, М., Model of 
five states and its 
implementations to reliability 
and steam turbines, Journal of 
the Balkan Tribological 
Association Vol. 23, No. 3, 
2017, Sofia, Bulgaria 

М23 

Јаушевац Горан Стојанов Жељко 

Модел 
вишекритеријумске 
анализе стручних 

компетенција 
студента 

Mandić, D., Jauševac, G., 
Jotanović, G., Bešić, C., 
Vilotijević, N., & Ješić, D. 
(2017). Educational 
Innovations in the Function of 
Improving Students’ ICT 
Competences. Croatian 

M23 



заснованих на 
информационим 
технологијама / 

2018 

Journal of Education: Hrvatski 
časopis za odgoj i obrazovanje, 
19, 61-74.  

Сајферт Драгана Николић Милан 

Етично понашање 
лидера у 

организацијама као 
фактор 

индивидуалних и 
организационих 

перформанси / 2018 

Sajfert, D., Nikolić, M., 
Vukonjanski, J., Terek, E., 
Vulović, M. (2017). The 
impact of leaders' ethical 
behavior on certain individual 
and organizational effects: the 
Serbian case. Journal for East 
European Management 
Studies, (ISSN: 0949-6181), 
4/2017  

M23 

Вуловић Стеван Адамовић 
Живослав 

Интегрисани модел 
одржавања 
заснован на 

успостављању 
законитости 

промене 
механичких 

вибрација и његов 
утицај на 

прогностику стања 
ротационих машина 

/ 2018 

1.Вуловић, С., Радовановић, 
Љ., Толмач, Ј., Савић, Н., 
Спасић, Д., Отић, Г., 
Increasing reliability level in 
thermal power plants Kostolac 
using integrated maintenance 
model on vibrations, Energy 
Sources, Part B: Ekonomics, 
Planning, and Policy, UESB - 
2017 - 0048, (Original Papers), 
SAD  
2.Вуловић, С., Меза, С., 
Јосимовић, Љ., Спасић, Д., 
Адамовић, Ж., Јањић, З., 
Integrated maintenance model 
based on control of 
turbogenerator vibrations in 
thermal power plants Kostolac, 
Journal of the Balkan 
Tribological Association, Book 
3, Vol. 23, 2017, Sofia, 
Bulgaria  
3.Вуловић, С., Отић, Г., 
Радовановић, Љ., Адамовић, 
Ж., Спасић, Д., Vibrations of 
turborotor aggregate 
Smederevo iron works caused 
by oil film bearings, Journal of 
the Balkan Tribological 
Association, Book 4, Vol.  
22, 2016. Sofia, Bulgaria  
4.Вуловић, С., Јевтић, Н., 
Спасић, Д., Ивић, M., 
Адамовић, Ж., Mathematical 
model of the system for 
regulation of rolling thickness 
on five strands twin train, 
Journal of the Balkan 
Tribological Association, Book 
2, Vol. 22, br. 3, str. 2227 – 
2274, 2016, Sofia, Bulgaria  
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*Категоризација публикације према класификацији ресорног Министарства за науку  и класификације 
уметничких резултата а у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље 
Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити докторску дисертацију  
(докторски уметнички пројекат) и  наведене публиковане резултате 

 
Напомена: Приказане су само најзначајније референце наведених докторских дисертација. 
Остале публикације у часописима са рецензијом, који приказују резултате свих наведених 
докторских дисертација је могуће проверити од свих заинтересованих страна у архиви 
Техничког Факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину. Ти резултати у овом прилогу нису 
приказани зато што је eлектронска база података о резултатима докторских дисертација, 



према прописима, ограничена на „Извештаје о оцени докторских дисертација“ у pdf формату, 
а  обим прилога, у случају укључења свих тих резултата, би садржао изразито велик број 
референци. 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у 
установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској 
установи 

Редни 
број 

Назив и евиденциони 
број пројекта 

Домаћи (Д) и 
међународни 

(М) 
Назив финансијера 

Број 
учесника 

на 
пројекту 

1. 

„Развој софтверских 
алата за анализу и 

побољшање пословних 
процеса“ /          ТР 

32044  

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

2. 

„Развој стохастичког 
модела утврђивања 

елемената времена рада 
производног циклуса и 
њихова оптимизација за 
серијску производњу у 
металопрерађивачкој 

индустрији и у 
процесима рециклаже“  

/ TР 35017 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

3. 

„Дизајнирање и 
моделовање 

специфичних особина 
наноструктурних 

узорака“  / ОИ 171039 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

2 учесника 

4. 

„IT лаб – лабораторија 
за инжењерску анализу, 

моделирање и 
симулацију“  / 451-02-

02733/2018-06 

(Д) 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког развоја 
Републике Србије 

7 учесника 

5. 

„Унапређење 
предузетничке климе, 

анализа аспеката и 
могућих правца 

деловања младих у 
региону средњег 

Баната“ / Текући број 
Уговора: 142-451-

2461/2018-03 

(Д) 

Покрајински 
секретаријат за 

високо образовање и 
научноистраживачку 

делатност 

5 учесника 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити уговоре 
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на 
испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-
уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на 
високошколској установи 



Редни 
број Матични број Име презиме 

Назив установе у којој је 
ментор  запослен са пуним 

радним временом 

Број  СЦИ/ 
ССЦИ 

индексираних 
радова⃰ 

1.  0608960855033 Драгица Радосав Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

34 

2.  1202962792214 Василије Петровић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

11 

3.  1901955710364 Миодраг Ивковић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

12 

4.  1604962855039 Ивана Берковић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

10 

5.  1203966855020 Биљана Радуловић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

17 

6.  0502959850084 Душко Летић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

10 

7.  0408969772069 Бранко Маркоски Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

39 

8.  0109953880018 Вјекослав Сајферт Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

56 

9.  1602966710091 Дејан Ђорђевић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

30 

10.  2109971850042 Милан Николић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

15 

11.  1711970850055 Драган Ћоћкало Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

31 

12.  1807971855015 Драгана Глушац Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

7 

13.  0402968767012 Славица Првуловић-
Адамовић 

Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

23 

14.  1403978855025 Дијана Каруовић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

11 

15.  1211970850036 Владимир Бртка Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

7 

16.  0907971850030 Жељко Стојанов Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

7 

17.  2012971855030 Далибор Добриловић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

8 

18.  2202973845038 Богдана Вујић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

8 

19.  2205955800085 Радослав Мићић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

8 

20.  1601960715176 Снежана Коматина Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

7 

21.  0908963810069 Иван Тасић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

10 

22.  1203971855039 Марјана Пардањац Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

8 

23.  1004971855044 Елеонора Десница Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин  

15 

24.  1106975855046 Љиљана Радовановић Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

34 

25.  2604958153759 Владимир Шиник Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

6 

26.  2602972855011 Јасмина Пекез Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

13 

27.  0412971850031 Золтан Кази Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

7 

28.  1012974388318 Љубица Кази Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

6 

29.  2307984850064 Предраг Пецев Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

7 

30.  2911967855022 Снежана Филип Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

7 

31.  2103986855042 Едит Терек Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

10 



32.  0103984855013 Сања Станисављев Технички факултет „Михајло 
Пупин“ Зрењанин 

9 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити компетентност менторa 
⃰  Извор: Кобсон 

 
Табела 6.7. наставак: Oднос броја ментора у односу на укупан број наставника на 
високошколској установи 

Укупан број наставника и 
сарадника 

 

Број наставника ментора Oднос броја ментора у 
односу на укупан број 

наставника (%) 
(1) (2) (2)*100/(1) 
67   32 47,76% 

 

Прилози 
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за 
остварене резултате у научноистраживачком и раду 
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан 
број наставника и сарадника на високошколској установи 
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника 
и сарадника на високошколској установи 
Прилог 6.4. Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије о акредитацији Техничког факултета „Михајло Пупин“ за обављање 
научноистраживачке делатности 
Прилог 6.5. План научноистраживачког рада Техничког факултета „Михајло Пупин“ 
(2018 – 2022) 
Прилог 6.6. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника, сарадника и истраживача на Техничког факултета „Михајло Пупин“ 



Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује потребан и довољан 
квалитет наставника и сарадника пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка. У Табелама 7.1. и 7.2. дат је Преглед броја наставника и сарадника по 
звањима и статусу на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.  
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину се приликом избора наставника и 
сарадника у звања придржава законских одредби (Закон о високом образовању 
Службени гласник РС број 88/2017. и 73/2018.), правила и критеријума Универзитета у 
Новом Саду, одредби Статута Техничког факултета „Михајло Пупин“ и прописаних 
сопствених правилника и критеријума путем којих при избору оцењују научну, 
истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Као обавезујући 
документи примењују се и Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника (јун 2012. године) и Правилник о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника (март 2015. године) (Прилог 7.1). 
Процедура за избор наставника и сарадника је јавна и доступна оцени стручне и шире 
јавности, путем објављивања комисијских извештаја у Билтену на интернет страници 
Универзитета у Новом Саду. Коначан избор наставника врши Универзитет у Новом 
Саду у складу са његовим овлашћењима, а сарадника Технички факултет „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину у складу са овлашћењима које има факултет. 

Анализа и процена тренутне ситуације кoja се односи на стандард 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину континуално прати и оцењује 
научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника путем „Картона 
научног радника“. 
Поред наведених услова посебно се вреднује оцена наставника и сарадника од стране 
студената као и повезаност рад у образовању са радом на пројектима и другим 
областима привредног и друштвеног живота. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину се придржава критеријума из 
стандарда за акредитацију који се односе на потребан број наставника, њихову 
структури и оптерећење. У Прилогу 7.2 је oднос укупног броја студената (број 
студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског 
програма) и броја запослених наставника на нивоу установе.  
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину перманентно ствара услове за 
едукацију и даље усавршавање наставника и сарадника, а уједно провером квалитета 
прати њихов рад у настави. 
Научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника се подстиче 
континуалном едукацијом, похађањем докторских студија организованих на самом 
Факултету или финансирањем тих студија на другим факултетима. Омогућено је и 
усавршавање путем студијских боравака, специјализација и учешће на научним и 
стручним скуповима у земљи и иностранству, гостовањем предавача по позиву, 
доступношћу научне и стручне литературе. Технички факултет „Михајло Пупин“ у 
Зрењанину је организатор 5 међународних конференција чиме на директан начин 
подстиче научну и стручну компетенцију наставника и сарадника. 



Исто тако подиже се ниво компетентности наставника и сарадника Техничког 
факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину путем ангажованости на националним 
пројектима (5 националних пројеката где су професори Техничког факултета „Михајло 
Пупин“ руководиоци и 7 националних пројеката у којима учествује наставни кадар). 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину посебну пажњу поклања младим 
кадровима – најбољим студентима матичног факултета, са изразитом склоношћу према 
начно-истраживачком раду и њиховом даљем напретку. Млади кадрови су укључени у 
израду научних пројеката а планирају се и различите врсте њиховог усавршавања. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Јавност у поступку избора: на нивоу катедри – предлагање, на ниво Факултета – 
усвајање предлога за избор наставника и избор сарадника, а на нивоу 
Универзитета избор наставника +++; 

• Усаглашеност поступка за избор наставника и сарадника са законским 
прописима, критеријумима Националног савета за високо образовање и 
стандардима за акредитацију +++; 

• Оцењивање квалитета наставника и сарадника путем „Картона научног радника“ 
као и оцењивања од стране студената ++; 

• Стална едукација и усавршавање, као и вредновање педагошких и 
истраживачких способности наставничког и истраживачког подмлатка, учешће 
на пројектима и повећање научне продукције у циљу напредовања у каријери од 
сарадничког до највишег наставног звања +++. 

СЛАБОСТИ 
• Недовољна „продукција“ наставника и сарадника мерена бројем радова на SCI 

листи и цитираношћу тј. Самоцитираношћу +. 
ШАНСЕ 

• Уређеност критеријума, прописа, стандарда и поступака за рад у 
високообразовној делатности у Републици Србији ++; 

• Отварање европског и светског образовног простора за размену наставника и 
сарадника чиме је повишена могућност стицања потребних компетенција 
наставника и сарадника +++. 

• Заинтересованост младих сарадника у научно-истраживачком раду на 
Факултету, учешће на међународним такмичењима +++. 

ОПАСНОСТИ 
• Низак ниво издвајања државе за делатности високог образовања и научно-

истраживачке делатности ++; 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
SWOT анализа квалитета наставника и сарадника на Техничком факултету „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину указала је на поједине снаге, шансе и слабости. Активности за 
уклањање слабости подразумевају стално подизање нивоа компетентности наставника 
и сарадника Факултета кроз повећање научне продукције и већој ангажованости у 
националним и међународним научним пројектима, сарадњом са привредом и 
повећањем мобилности наставног кадра. 



Табела 7.1.  Преглед  броја  наставника  по  звањима  и  статус  наставника  у 
високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 
ангажовање по уговору) 
 

А. Наставници у радном односу са пуним или  непуним радним временом 
 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње 
слово, презиме Звање Датум 

избора 

% 
запослења 

Ужа научна, уметничка 
односно стручна област за 

коју је биран 
1.  1604962855039 Ивана Ф. Берковић Редовни 

професор 
16.05.2008. 100% Информационе технологије 

2.  1109955850012 Момчило В. Бјелица Редовни 
професор 

04.04.2003. 100% Математика 

3.  1203966855020 Биљана Д. Радуловић Редовни 
професор 

10.09.2008. 100% Информационе технологије 

4.  0109953880018 Вјекослав Д. Сајферт Редовни 
професор 

07.04.2009. 100% Физика 

5.  0502959850084 Душко Р. Летић Редовни 
професор 

08.10.2011. 100% Информационе технологије 

6.  1901955710364 Миодраг Р. Ивковић Редовни 
професор 

29.12.2011. 100% Информационе технологије 

7.  1602966710091 Дејан Б. Ђорђевић Редовни 
професор 

16.10.2012. 100% Менаџмент 

8.  1202962792214 Василије М. Петровић Редовни 
професор 

03.06.2013. 100% Текстилно одевне науке 

9.  0608960855033 Драгица Д. Радосав Редовни 
професор 

01.05.2014. 100% Информационе технологије 

10.  2109971850042 Милан С. Николић Редовни 
професор 

05.09.2015. 100% Менаџмент 

11.  0402968767012 Славица С. Првуловић Редовни 
професор 

03.12.2015. 100% Индустријско инжењерство 

12.  1807971855015 Драгана Р. Глушац Редовни 
професор 

18.11.2015. 100% Информационе технологије у 
образовању 

13.  1701956710016 Слободан П. Јанковић Редовни 
професор 

19.10.2006. 100% Индустријско инжењерство 

14.  1711970850055 Драган Ж. Ћоћкало Редовни 
професор 

11.11.2018. 100% Менаџмент 

15.  0408969772069 Бранко С. Маркоски Редовни 
професор 

10.02.2019. 100% Информационе технологије 

16.  1211970850036 Владимир Ј. Бртка Ванредни 
професор 

1.02.2019. 100% Информационе технологије 

17.  2407963805020 Надежда П. Љубојев Ванредни 
професор 

01.10.2014. 100% Правне науке 

18.  0908963810069 Иван Р. Тасић Ванредни 
професор 

01.10.2014. 100% Методика наставе политехнике 

19.  0911977815013 Ђурђа М. Солеша 
Гријак 

Ванредни 
професор 

22.12.2014. 40% Психологија 

20.  1403978855025 Дијана И. Каруовић Ванредни 
професор 

06.03.2015. 100% Информационе технологије 

21.  2202973845038 Богдана Б. Вујић Ванредни 
професор 

15.03.2017. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

22.  1004971855044 Елеонора К. Десница Ванредни 
професор 

29.10.2016. 100% Индустријско инжењерство 

23.  1203971855039 Марјана М. Пардањац Ванредни 
професор 

24.03.2017. 100% Информационе технологије у 
образовању 

24.  0907971850030 Жељко Ж. Стојанов Ванредни 
професор 

24.03.2017. 100% Информационе технологије 

25.  2012971850030 Далибор М. Добриловић Ванредни 
професор 

01.10.2017. 100% Информационе технологије 

26.  1106975855046 Љиљана З. Радовановић Ванредни 15.10.2017. 100% Индустријско инжењерство 



професор 

27.  1008980805128 Вишња Ђ. Михајловић Доцент 02.04.2018. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

28.  0210969845010 Вишња М. Огњеновић Доцент 12.03.2018. 100% Информационе технологије 

29.  0103984855013 Сања М. Станисављев Доцент 29.02.2018. 100% Менаџмент 

30.  2307984850064 Предраг Љ. Пецев Доцент 19.03.2018. 100% Информационе технологије 

31.  2103986855042 Едит Ј. Терек Доцент 12.03.2018. 100% Менаџмент 

32.  1601960715176 Снежана M. Коматина Доцент 1.10.2018. 100% Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса 

33.  2911967855022 СнежанаЂ. Филип Доцент 01.10.2017. 100% Хемија и заштита животне средине 

34.  2604958153759 Владимир М. Шиник Доцент 05.03.2015. 100% Индустријско инжењерство 

35.  0710971855034 Весна З. Макитан Доцент 28.08.2015. 100% Информационе технологије 

36.  1209959850011 Добривоје М. Мартинов Доцент 09.05.2017. 5% Медицинске науке 

37.  2205955800085 Радослав Д. Мићић Доцент 1.08.2016 100% Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса 

38.  2211965665028 Инета А. Немеша Доцент 24.11.2014. 100% Текстилно одевне науке 

39.  1012974388318 Љубица Б. Кази Доцент 20.10.2016. 100% Информационе технологије 

40.  1105974815036 Јелена Ж. Стојанов Доцент 25.09.2015. 100% Математика 

41.  0412971850031 Золтан П. Кази Доцент 01.10.2015. 100% Информационе технологије 

42.  2602972855011 Јасмина С. Пекез Доцент 01.10.2015. 100% Индустријско инжењерство 

43.  0210973855012 Елеонора П. Бртка Доцент 14.03.2016. 100% Информационе технологије 

44.  0503971850010 Војин Ђ. Керлета Доцент 07.03.2016. 40% Индустријско инжењерство 

45.  1207969850033 Дејан Д. Лацмановић Доцент 02.10.2016. 100% Информационе технологије 

46.  2402957805017 Ерика К. Тоболка Виши 
наставник 
страног 
језика 

07.04.2014. 100% Светски језици – Енглески језик 

47.  0205959855014 Драгица Н. Ивин Наставник 
страног 
језика 

08.03.2014. 100% Светски језици – Енглески језик 

48.  2612979807506 Галина М. Лукић Наставник 
страног 
језика и 
вештина 

22.04.2015. 100% Светски језици – Руски језик 

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити уговоре о ангажовању 

 
 
 



Б. Наставници  ангажовани по уговору 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње 
слово, презиме Звање Датум 

избора Број уговора Сагласност 
број 

Област за коју је 
биран 

1. 0811960805028 Снежана С. Бабић-
Кекез 

Ванредни 
професор 

21.09.2018. 03-3986 0601-108/229 Педагогија 

2. 2206962740019 Срђан П. Цакић Редовни 
професор 

18.10.2018. 03-5349 4/107-VII-1 Дизајн одеће и 
текстила 

3. 1401970740013 Душан С. Трајковић Редовни 
професор 

18.10.2018. 03-5348 4/107-VII-2 Текстилно одевне 
науке 

4. 2008952710654 Звонимир Ж. 
Бошковић 

Гостујући 
професор* 

10.01.2019 03-79  Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

5.  Alireza Afshar Гостујући 
професор* 

09.02.2017. 
Одлука сената 

 04-29/21 
Одлука сената 

Менаџмент 

6.  Јózsef Poór Гостујући 
професор* 09.02.2017. 

Одлука сената 
 04-29/21 

Одлука сената 
Менаџмент 

7.  Jesa H Kreiner Гостујући 
професор* 09.02.2017. 

Одлука сената 
 04-29/21 

Одлука сената 
Менаџмент 

8.  Лариса Никитин Гостујући 
професор* 26.01.2017. 

Одлука сената 
 04-29/20 

Одлука сената 
Менаџмент 

9.  Сергеј Михајлович 
Дуркин 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

10.  Јевгениј Сергејевич 
Јушин 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

11.  Максим Сергејевич 
Корољов 

Гостујући 
професор* 07.12.2017. 

Одлука сената 
 04-29/33 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

12.  Александар Сергејевич 
Могутов 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

13.  Олег Александрович 
Морозјук 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

14.  Јевгениј Леонидович 
Полубојарцев 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

15.  Владимир Борисович 
Ростовшчиков 

Гостујући 
професор* 13.07.2017. 

Одлука сената 
 04-29/28 

Одлука сената 
Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

16.  Пеце Митревски Гостујући 
професор* 23.03.2017. 

Одлука сената 
 04-29/23 

Одлука сената 
Информационе 
технологије 

17.  Radu Emil Precup Гостујући 
професор* 10.04.2017. 01-1876  Информационе 

технологије 

18.  Adrian David Cheok Гостујући 
професор* 10.04.2017. 01-1873  Информационе 

технологије 

Напомена: Поткомисија ће случајним избором проверити уговоре о раду и сагласности 

* У прилогу 7.3 професори који имају одлуке Сената бирају се у звање гостујућег професора по приложеним одлукама. 

 



Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи 
(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору) 

A. Сарадници у радном односу са пуним или непуним радним временом 
 

Р. 
б. 

Матични 
број 

Име, средње слово, 
презиме Звање Датум 

избора 

% 
запослења 

Ужа научна, уметничка 
односно стручна област 

за коју је биран 
1.  0801986745044 Марија С. Пешић Асистент 11.10.2015. 100% Текстилно одевне науке 

2.  2205983855006 Душанка Љ. Миланов Асистент 20.01.2018. 100% Информатика у образовању 

3.  1105990855048 Уна Ј. Марчета Асистент 18.04.2016. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

4.  2208990175109 Драгана В. Драшковић Асистент 17.12.2016. 100% Математика 

5.  2806984800144 Слађан А. Димитријевић Асистент 22.11.2016. 100% Математика 

6.  2401985855015 Јасна Д. Толмач Асистент 17.12.2018. 100% Индустријско инжењерство 

7.  1511984850016 Иван С. Палинкаш Асистент 11.02.2019. 100% Индустријско инжењерство 

8.  2907992727228 Анита Г. Милосављевић Асистент 23.01.2019. 100% Текстилно одевне науке 

9.  0902989855011 Мила Б. Кавалић Асистент 20.03.2018. 100% Менаџмент 

10.  1812993850002 Боривој З. Новаковић Сарадник у 
настави 

21.03.2018. 100% Индустријско инжењерство 

11.  1105991855049 Јелена Р. Мићић Сарадник у 
настави 

23.10.2018. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

12.  2809994840275 Новак Д. Симић Сарадник у 
настави 

08.03.2018. 100% Информационе технологије 

13.  0709994850021 Синиша М. Михајловић Сарадник у 
настави 

08.03.2018. 100% Информационе технологије 

14.  2205994850035 Велибор З. Премчевски Сарадник у 
настави 

08.03.2018. 100% Информационе технологије 

15.  1910988850039 Мића З. Ђурђев Сарадник у 
настави 

01.03.2018. 100% Индустријско инжењерство 

16.  1611998855034 Драгана Ј. Милосављев Сарадник у 
настави 

04.05.2018. 100% Менаџмент 

17.  1702994855210 Александра Стојков Сарадник у 
настави 

01.02.2019. 100% Информационе технологије 

18.  0901992860038 Михаљ М. Бакатор Истраживач 
приправник 

12.07.2018. 100% Менаџмент 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити уговоре о ангажовању 

 
Б. Сарадници по уговору 

Р. 
б. 

Матични број Име, средње 
слово, презиме Звање Датум 

избора Број уговора Сагласност 
број 

Област за коју је 
биран 

1.        

2.        

Напомена: Поткомисија ће случајним избором проверити уговоре о раду и сагласности 

 
Прилози 
Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 
помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених 
наставника на нивоу установе 
Прилог 7.3. Прилог 



Стандард 8: Квалитет студената  
Опис тренутне ситуације 
Главна смерница у раду Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина (у даљем 
тексту: Факултет) јесте успех и квалитет студената. Управо зато, циљеви и задаци 
Факултета се односе на потенцијалне, актуелне и дипломиране студенте. 
Факултет обезбеђује квалитет студентима на пријемном испиту при упису, на унапред 
прописани јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманетним 
праћењем и прoверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и 
предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 
Факултет обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 
информације и податке који су повезани са њиховим студијама. Менаџмент факултета 
и Студентска служба Факултета имају посебна задужења у вези са информисањем 
потенцијалних студената. Све релевантне информације везане за студирање су 
доступне студентима и у писаној форми (брошуре Факултета, Информатор) и у 
електронској форми на интернет страници Факултета. Факултет сваке године 
организује промоције Факултета у средњим школама и на тај начин потенцијалне 
студенте непосредно информише о студијским програмима и свим детаљима везаним 
за студије. 
При селекцији студената за упис, Факултет у складу са законом вреднује резултате 
постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, 
односно испиту за проверу склоности и способности, у складу са законом. У Табели 8.1 
дат је преглед броја студената по студијским програмима и годинама студија. Сви 
елементи процеса пријема студената регулисани су документима који је дат у Прилогу 
8.1. овог извештаја. 
На Факултету је загарантована потпуна једнакост и равноправност студената по свим 
основама (раса, боја коже, пол, етничко, национално или социјално порекло, језик, 
вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање 
сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање), нарочито и могућност 
студирања за студенте са посебним потребама (омогућен је лифт, итд). 
Студенти Факултета су унапред упознати са обавезом праћења наставе. Наведена 
обавеза је посебно наглашена у силабусу сваког наставног предмета.  
Оцењивање студената на Факултету се врши према унапред објављеним 
критеријумима, правилима и процедурама. У Прилогу 8.1. дати су Правилник о упису 
студената на студијске програме основних и мастер академских студија Техничког 
факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину број 01-2930 од 15.06.2017. год., и Правилник 
о упису на докторске академске студије број 01-53 од 09.01.2017. год. 
Силабус сваког наставног предмета садржи прецизно утврђене критеријуме и правила и 
доступан је студентима пре почетка наставе. За наведени процес установљен је 
обавезујући документ о начину полагања испита на основним и мастер академским 
студијама које реализује Технички  факултет „Михајло Пупин“  у Зрењанину који је дат 
у Прилогу 8.2. Систематично се, применом документа, анализира, оцењују и унапређују 
методе и критеријуми оцењивања студената по предметима. Методе оцењивања 
студената су прилагођене наставном предмету, прати се и оцењује рад студената током 
наставе, и какав је однос оцена рада студената током наставе и на завршном испиту у 



укупној оцени, а у поступак оцењивања уграђена је и оцена способности студената да 
примене стечена знања.  
Услови реализације и организација студијских програма, као и објективност, етичност 
и коректност наставника током оцењивања студената је, између осталог, предмет оцене 
студената у анкетном процесу. Студентске процене квалитета раде се систематично, 
сваке године, а резултати процене користе у оквиру евалуације. 
Катедра, као организациона јединица, на основу Статута Факултета, систематично 
прати наставни процес, и оцене студената по предметима и предузима одговарајуће 
мере у случају неправилности у дужем периоду.  
На сваку врсту неправилности, установљену применом документа се реагује 
корективним мерама у складу са одредбама документа, првенствено ради утврђивање 
узрока и узрочника неусаглашености и њиховог отклањања. 
Факултет је студентима омогућио одговарајући облик студентског организовања, 
деловања и учешћа у одлучивању у складу са законом, првенствено обезбеђењем 
услова за рад Студентског парламента, али и различитим другим облицима (обезбеђење 
простора и опреме и финансијским подстицајима). Посебно се, у овом смислу, истиче 
помоћ Факултета у организовању студентских такмичења. Факултет је обезбедио 
инфраструктуру за студенте (клуб, студентску службу, библиотеку, консултације 
професора два пута недељно, итд.), која испуњава захтеве који важе у високошколским 
институцијама. 
Судентима је омогућена мобилност кроз програм Erasmus+. Такође, у сарадњи са 
удружењем ЗРЕПОК, Технички факултет учествује у програму Летње стручне праксе. 
Основна идеја овог пројекта јесте да се омогући студентима зрењанинског Факултета 
стицање практичних знања и вештина у реалном сектору привређивања како би се 
оспособили да по завршетку школовања лакше пронађу запослење и брже се укључе у 
радне процесе. 

SWОТ анализа  
СНАГЕ 

• Утврђена процедура пријема студената.+++ 
• Усвојени су сви нормативни акти везани за упис, полагање испита, оцењивање 

на испиту и праћење пролазности студената на испитима. +++ 
• Доступност процедура и критеријума оцењивања.+++ 
• Прати се пролазност студената по предметима, програмима, годинама, анализају 

методи и критеријуми оцењивања и предузимају одговарајуће  корективне мере. 
+++ 

• Постоји једнакост и равноправност студената са посебним потребама; +++ 
• Обавезна је пракса на свим студијским програмима. +++ 
• Обезбеђена је једнакост и равноправност студената по свим нивоима, као и 

слобода студентског организовања и формално обезбеђено учешће студената у 
одлучивању.+++ 

• Доступност информација о студијама потенцијалним и уписаним студентима. 
+++ 

• Вредновање резултата постигнутих у претходном школовању и резултата 
постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и 
способности.+++ 

• Квалитетан и ефикасан рад Студентског парламента, као посебног вида 
(институције) студентског организовања, који остварује широк опус деловања са 



примарним циљем заштите права и интереса студената дефинисаних Статутом 
Факултета.+++ 

• Учешће студената у раду органа управљања и стручних органа Факултета, 
загарнатовано Статутом Факултета.+++ 

СЛАБОСТИ 
• Велика разлика у нивоу знања ученика из различитих школа, -- 
• Незаинтересованост студената за активније ангажовање у појединим 

активностима.-- 
МОГУЋНОСТИ 

• Интензивније активности на пољу планирања и развоја каријере студената на 
свим студијским програмима.+ 

• Донети и усвојити нов Статут Факултета, и ускладити подзаконске акте++. 
ПРЕТЊЕ 

• Не постоји стални контакт са студентима по завршетку студија. -- 
• Недовољна заинтересованост и/или необјективност студената везана за учешће у 

поступцима унапређења квалитета целокупног наставног процеса и научно-
истраживачког рада.- 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 
Неопходно је одржати континуитет праћења пролазности студената на испитима, 
анализирати узроке и предузимати одговарајуће мере за превазилажење евентуалних 
пропуста. У складу са могућностима, доста је урађено  на прилагођавању услова 
студирања студентима са посебним потребама. Такође, потребно је стално подизати 
тзв. квалитет улаза, привлачењем најбољих кандидата из средњих школа за упис на 
студијске програме, промоцијом сопствених студијских програма и њихових исхода 
учења, могућностима стицања знања, вештина, истраживачког потенцијала и 
компетенција за запошљавање, с обзиром да ће, између осталог,  кадрови који се 
школују на Факултету и сами учествовати у васпитању и образовању будућих 
генерација.Треба и даље радити на планирању и развоју каријере студената. 
Факултет ће и даље да прати све новине у законодавству из ове области и да их кроз 
акте уводи. У процедури је измена и допуна Статута Факултета у складу са законом. 
Предстоји усклађивање подзаконских аката са Статутом Факултета. Подзаконским 
актима тежиће се да се што детаљније регулишу сва питања из ове области, како би и 
студенти и наставници били обавештени о правима, обавезама и одговорностима. Кроз 
поступак самоевалуације ће се и даље радити на побољшању свих односа на Факултету, 
доступности аката и опсежној законодавној регулисаности свих питања из ове области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама 
студија  на текућој школској години. 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитова
н број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2018/19)  

I  
год. 

II 
год. 

III 
год. 

 
IV 

год. збир 

OAС – Oсновне академске студије 
1. Информационе технологије 80 86 66 54 70 276 
2. Машиско инжењерство 60 22 10 17 22 71 
3. Инжењерски менаџмент 107 36 46 32 47 161 
4. Одевно инжењерство 50 23 18 19 32 92 
5. Инжењерство заштите животне 

средине 
50 13 16 15 16 60 

6. Менаџмент информационих 
технологија 

60 16 10 11 - 37 

7. Информатика и техника у 
образовању 

20 4 10 11 10 35 

8. Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса 

50 36 31 43 41 151 

9. Информационе техноогије-
софтверско инжењерство 

40 41 42 34 24 141 

 Укупан број (ОАС) 517 277 249 236 262 1024 
 

Р. 
б. Назив студијског програма и поље 

Акредитован број 
студената за упис 

у прву годину 

Стварно уписани 
у текућу школску 
годину (2018/19)) 

I 
год 

II 
год збир 

МАС - Мастер академске студије  

1. Информационе технологије 32 15 - 15 
2. Машинско инжењерство 32 21 - 21 
3. Инжењерски менаџмент 32 20 - 20 
4. Одевно инжењерство 16 16 - 16 
5. Инжењерство жаштите животне средине 16 - - - 
6. Информатика и техника у образовању 35 35 - 35 
7. Информационе технологије у 

електронској управи и пословним 
системима 

35 14 - 14 

 Укупан број студената (МАС) 198 121 - 121 
 
 
 
 
 



Р. 
б. Назив студијског програма и поље 

Акредитова
н број 

студената за 
упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2018/19) 

I  
год. II год. III 

год. збир 

1. Инжењерски менаџмент докторске 
студије 

- - - 5 5 

 Укупан број студената (ДС) - - - 5 5 
 
 
Укупан број студената 
ОАС+МАС+ДС 

Акредитован 
број студената за 

упис у прву 
годину 

Стварно уписани 
у текућу 

школску годину 
((2018/19)) 

715 1145 
 
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који 
су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року 
предвиђеном за трајање студијског програма 
 
* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили 
студије у предвиђеном року (успешни студенти) 
** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 
*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        
студената у % 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних 
у I годину 
студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

ОAС - Основне академске студије  

1. Информационе 
технологије 9 69 13,04% 

2. Машиско инжењерство 1 14 7,14% 
3. Инжењерски менаџмент 13 56 23,21% 
4. Одевно инжењерство 12 27 44,44% 

5. Инжењерство заштите 
животне средине 1 32 3,12% 

6. 
Менаџмент 
информационих 
технологија 

3 18 16,67% 

7. Информатика и техника 
у образовању 3 13 23,08% 

8. 

Индустријско 
инжењерство у 
експлоатацији нафте и 
гаса 

16 50 32% 



9. 
Информационе 
техноогије-софтверско 
инжењерство 

- - - 

 Укупно  (ОAС) 58 279 20,79% 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних 
у I годину 
студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

MAС – Мастер академске студије  

1. Информационе 
технологије 

4 25 16% 

2. Машинско инжењерство 0 15 0% 
3. Инжењерски менаџмент 6 32 18,75% 
4. Одевно инжењерство 1 10 10% 

5. Инжењерство жаштите 
животне средине 

 (не постоји) -- -- 

6. Информатика и техника 
у образовању 

5 27 18,52% 

7. 

Информационе 
технологије у 
електронској управи и 
пословним системима 

2 15 13,33% 

 Укупно  (MAС) 18 124 14,52% 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних 
у I годину 
студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

ДС - Докторске академске студије  

1. Инжењерски менаџмент 
докторске студије 

- 9 0% 

 Укупно  (ДС) - 9 0% 

 

Укупно 
 

ОАС+МАС+ДС 

*Број успешних 
студената  

**Број уписаних 
у I годину 
студија у 

генерацији 
успешних 
студената 

***%  
успешних 
студената 

76 412 18,45% 



 
Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на 
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по 
годинама студија 
 

*Ниво 
студија 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 испод 
37 60 37-60 испод 

37 60 37-60 испод 
37 

OAС 121 100 9 123 93 11 154 91 18 
MAС - - - - - - - - - 
ДС - - - 5 - - - - - 

Укупно 
121 100 9 128 93 11 154 91 18 

* раздвојити нивое студија по пољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, ОАС – ИMT) 
 
Прилози 
Прилог  8.1. Правилник о процедури пријема студената  
Прилог  8.2. Правилник о оцењивању  
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања 
 



Стандард  9: Квалитет уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса  
Опис тренутне ситуације 
Библиотека Техничког факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом 
Саду, кроз послове систематског прикупљања и обраде библиотечке грађе, омогућава 
студентима коришћење уџбеника и друге литературе потребних за савлађивање градива 
из научних области за које је Факултет матичан и обезбеђује приступ релевантним 
електронским стручним медијима и базама података. Набавка домаће и иностране 
литературе, одговарајућих уџбеника, учила и помоћних наставних средстава је стална у 
складу са потребама наставног процеса. 
Настава из свих предмета је у потпуности покривена одговарајућом литературом и 
другим училима који су унапред познати и објављени на сајту. Као саставни део 
курикулума дат је и списак литературе за сваки предмет акредитованих студијских 
програма. У складу са важећим актима и документима, преко одговарајућих тела, 
Факултет систематично анализира и оцењује квалитет уџбеника и других учила у 
погледу квалитета, садржаја, структуре, стила и обима (што је у складу и са бројем 
ЕСПБ). 
Чланови Наставно-научног већа Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 
на седници одржаној дана 11.7.2012. године су усвојили Правилник о издавачкој 
делатности којим се у складу са Законом о публикацијама и Статутом Факултета 
уређује издавачка делатност. Циљ издавачке делатности Факултета је да студентима 
основних, мастер и докторских студија обезбеди потребне основне и допунске 
уџбенике, као и наставна средства како би се побољшао квалитет образовног и 
научнога рада на Факултету. Наведеним Правилником о издавачкој делатности се 
регулише и поступак обезбеђења квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 
информатичких ресурса. 
Такође, у складу са Правилником о издавачкој делатности Факултета, на седницама 
Наставно-научног већа и Савета Факултета се најмање два пута годишње разматра 
стање издавачке делатности, и то: број непродатих примерака публикације са годином 
издавања, укупан број публикација, уочене потребе за штампањем нових публикација и 
слично.  
Улазећи у 45-ту годину свог постојања, Технички факултет „Михајло Пупин“ у 
Зрењанину је објавио више десетина научних и стручних публикација чији аутори су 
наставници запослени на Факултету. Публикације се користе за све нивое студија: 
основне, мастер и докторске.  
Објављено је укупно: 429 публикације од чега:  

• из едиције „Уџбеници“ 323,  
• из едиције „Монографија“ 18,  
• из едиције „Зборници“ 71,  
• библиографија 1,  
• из едиције „Сепарати“ 9 и  
• из едиције „Реч науке“ 7.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину објављује 3 часописа: 
• E-SOCIETY JOURNAL: Research and Application,  



• ITRO: a journal for information technology, education development and teaching 
methods of technical and natural sciences, 

• Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) – штампани и 
електронски часопис.  

СЦИндекс је српски национални цитатни индекс развијен да служи као допуна 
међународним цитатним индексима (Thompson – ISI) . 
Наш часопис Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) – 
штампани и електронски реферисан у СЦИндексу као периодична публикација научног 
карактера. СЦИндекс часописи, одабрани према посебним мерилима 
(интернационалности) допунски се прате и препоручују за реферисање издавачима 
међународних цитатних база података. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има: библиотеку, читаоницу и Клуб 
студената са 6 компјутерских места. Библиотека Техничког факултета „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину располаже са 28.600 библиотечке јединице, као и потребном 
опремом за рад. Од укупног броја библиотечких јединица, библиотека има 7.244 
монографске јединице на српском и страним језицима, од чега 73 наслова тј. 269 
јединица у електронском облику, 11.435 јединица које обухватају докторске 
дисертације, магистарске тезе, специјалистичке и дипломске радове у штампаном 
облику а има и 4.829 јединица у електронсом облику на CD-у , као и 100 наслова 
периодике ( часописа – домаћих и страних) са 5.092 свеске.  
На тај начин, библиотека обезбеђује важну подршку наставном процесу на свим 
студијским програмима, као и научно-истраживачком раду. Као и издавачку делатност, 
Факултет преко својих катедри прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 
Обрада библиотечких јединица обавља се путем програмског пакета БИСИС.4.0. 
Програмски пакет је набављен 2008. године. Евиденција, инвентарисање и обрада 
публикација се правовремено ажурирају и у складу су са законским прописима и 
међународним стручним стандардима: 

• јединствена каталошко-библиографска обрада према међународним стандардима 
за библиографски опис – ISBD (International Standard Bibliographic Description),  

• јединствена стручна класификација публикација према правилима Универзалне 
децималне класификације UDK, 

• уједначена предметна класификација публикација према важећим међународним 
стандардима и то: JUS A.C1.201 (1988), ISO 5963 (1985), JUS/ISO 2788 (1974), 

• јединствени формат за унос и размену података, односно приручника, 
Универзални машински читљив формат UNIMARC.  

Књиге инвентара се воде за монографске публикације, радове студента и серијске 
публикације, као и за посебну библиотечку грађу (компакт дискове). Активно се 
примењује и међубиблиотечка позајмица са библиотекама у земљи. Све библиотечке 
јединице су прописно обрађене и цео библиотечки фонд је доступан за претраживање 
електронским путем како из просторија Факултета тако и ван Факултета. Свака 
новонабављена публикација или рад се обраде одмах по пријему.  
Омогућено је и електронско задуживање и раздуживање библиотечке грађе. На тај 
начин је побољшан рад са корисницима, посебно у погледу скраћивања времена које 
библиотекар посвети појединачном кориснику.  



За потребе наставе на свим студијским програмима обебзеђени су и информатички 
ресурси: рачунари, друга информатичка опрема и приступ интернету. Сви наставници, 
сарадници и студенти Факултета имају бесплатан приступ интернету и академској 
мрежи на Факултету, као и од својих кућа. Путем академске мреже, обезбеђен је 
приступ КОБСОН и водећим светским електронским сервисима, који омогућавају 
приступ највећем броју часописа из научних области које се изучавају на Факулету. 
Након усвајања Измена и допуна Закона о високом образовању из 2018. године, и наш 
Факултет, као високошколска институција, је постао обавезан да учествује у припреми 
података за формирање Националног репозиторијума докторских дисертација 
одбрањеним у Србији – NaRDuS. Библиотекар наше библиотеке, у склопу пројекта који 
спроводи Универзитет у Новом Саду ради на обради података у склопу софтверског 
система CRIS UNS који је подлога за формирање Националног репозиторијума. Она је 
и чланица прве генерација дигиталних библиотекара, која је обуку и сертификате за 
овај посао добила у склопу пројекта „Перун”, којим руководи Културни центар у 
сарадњи с Центром за медије и културу и уз подршку Амбасаде Сједињених 
Америчких Држава у Београду и Централном библиотеком Универзитета. Ови 
библиотекари су успели да дигитализују 181 докторску дисертацију Технолошког 
факултета у Новом Саду које ће бити доступне јавности на дигиталној платформи 
Универзитета у Новом Саду CRIS, у складу с новим Законом о високом образовању. 
Планирамо да дигитализујемо и дисерације нашег факултета. Да би се то остварило 
потребно је да библиотекар одређено време од неколико месеци проведе у 
Универзитетској библиотеци где се налазе скенер и софтвер за ову обраду. Посао је 
обиман али је непходан за праћење и рад у савременим информационим токовима.  
Такође се свакодневно ажурирају и подаци за наставно особље потребни за картон 
научног радника у бази података Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој, као и за Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.  
Број запослених у библиотеци Факултета, као и врста и ниво њихове стручне спреме 
усклађени су са европским стандардима за пружање ове врсте услуга. Библиотекарке и 
књижничарка су успешно положиле стручне испите који су прописани Правилником о 
условима за стицање звања запослених у области библиотекарства и информационих 
наука (Сл. гласник РС бр. 63/94).  
Компетентност и мотивисаност библиотечког особља за подршку у библиотеци и 
читаоници се континуирано прати, оцењује и унапређује, од стране Народне 
библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске, спровођењем акредитованих програма 
стручног усавршавања. Каталог образовне понуде Народне библиотеке Србије, у 
стандардизованом и обједињеном облику, нуди различите едукативне програме, обуку 
и консултације са дефинисаним темама, припремљеним наставним материјалима и 
најстручнијим предавачима из националне библиотеке. Ово усавршавање се остварје 
организовањем саветовања, научних скупова, конференција и семинара којима 
запослени морају да присуствују и да у њима активно учествују.  
Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци. Библиотека ради у 
две смене, и то од 7 до 15 сати и од 12 до 20 сати. Библиотека има стално запослена 2 
библиотекара са високом стручном спремом и положеним стручним испитом и једног 
књижничара са средњом стручном спремом и има положен стручни испит за 
књижничара. Читаоница је климатизована и њено радно време је од 7 до 20 часова. 

SWOT анализа  
СНАГЕ 



• Постојање усклађених аката о раду Библиотеке  са Законом о библиотечко-
информационој делатности; (+++) 

• Континуирано праћење потреба о набавкама уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса; (+++)  

• У оквиру годишњег Финансијског плана обезбеђивање средстава за набавке 
уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса; (+++) 

• Поштовање и праћење процедура о набавкама уџбеника, литературе и 
информатичких ресурса, (+++) 

• Релативно добра покривеност наставних предмета потребним уџбеницима, 
литературом и училима, (+++) 

• Усклађеност броја и структуре запослених у библиотеци, континуирана 
едукација у циљу задржавања лиценци, као и потребне информатичке подршке 
са националним и европским стандардима. (+++) 

СЛАБОСТИ 
• Тренутна немогућност обебзеђивања додатних простора за потребе 

проширивања библиотечког простора; (++) 
• Недовољан број рачунара и побољшање перформанси рачунара за претраживање 

базе Библиотеке и приступ другим библиотечким ресурсима;(++) 
МОГУЋНОСТИ 

• Онлајн приступ академској мрежи, као и веза са најважнијим библиотекама у 
земљи, (+++) 

• Доступност референтних библиотечких база путем библиотеке Факултета, 
Универзитета и академске мреже, (+++) 

• Боља информатичка подршка раду библиотеке, (++) 
• Повећана брига државе о легалности коришћених софтвера у високообразовним 

институцијама. (++) 
ПРЕТЊЕ 

• Пад броја уписаних студената па самим тим и смањен број корисника 
библиотечких услуга; (+++) 

• Недовољна подршка државе научно-истраживачком раду било у финансијском 
или материјалном виду, што се може одразити и на набавку потребних уџбеника, 
литературе и информатичких ресурса. (+++) 

• Ризик губитка еминентног наставног и библиотечког особља, на свим нивоима, 
због пензионисања или преласка код другог послодавца; (++) 

На основу наведене SWOT анализе и према уоченим слабостима предложене су следеће 
корективне мере и акције за њихово спровођење: 

• Радити на континуираном и унапређеном промовисању Факултета у циљу 
повећања броја уписаних студената и корисника Библиотеке Факултета;  

Одговорни: менаџмент Факултета, промотери и сви запослени. 
Рок: непрекидно са посебним нагласком пред уписни рок. 

• Повећати површину и уредити нов библиотечки и читаонички простор и 
приступити набавци неопходне информатичке опреме за бржи и квалитетнији 
рад Библиотеке, у циљу промовисања могућности коришћења Библиотеке и 
осталих информационих ресурса.  

Одговорни: менаџмент Факултета, библиотекари и одабрана техничка подршка.  
Рок: почетак јунског испитног рока. 
 



Превентивне акције 
• У редовне активности катедри Факултета укључити континуирану претрагу 

постојећег и исказивање потреба за обнављањем и унапређењем постојећег 
библиотечког фонда. Потребе за набавком одговарајуће литературе катедре ће 
достављати пре почетка сваког семестра. Издавачку делатност Факултета 
ускладити са потребама наставног процеса и Правилником о издавачкој 
делатности.  

Одговорни: шефови катедри и библиотекари.  
Први термин: јунски испитни рок 2019/2020.године. 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 
 

Р. б. Библиотечке јединице Број 
1. Књиге на српском језику 437 
2. Књиге на страним језицима 250 
3. Књиге на језицима националних мањина 4 
 УКУПНО 691 

1. Монографије на српском језику 116 
2. Монографије на страним језицима 38 
3. Монографије на језицима националних мањина - 
 УКУПНО 154 

1. Часописи на српском језику 4109 
2. Часописи на страним језицима 983 
3. Часописи на језицима националних мањина - 
 УКУПНО 5092 

1. Уџбеници на српском језику 5882 
2. Уџбеници на страним језицима 489 
3. Уџбеници на језицима националних мањина 28 
 УКУПНО 6399 

СВЕГА 12336 
 
Табела 9.2.  Попис информатичких ресурса 
 

Редни 
број Назив опреме Број   

 Информатичке лабораторије/учионице 184 
 Рачунари у кабинетима наставника и сарадника 61 
 Рачунари у службама 14 
 Рачунари у салама за предавања 9 
 Сервери 9 
 Видео бимови 7 
 Опрема за студије на даљину 1 
 Oстало - 



Прилози 
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима 
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 
високошколској  установи (са редним бројевима) 
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници 
запослени на установи са бројем наставника на установи 
Прилог 9.4. Уверења о положеним стручним испитима за библиотекаре и књижничара 
Прилог 9.5. Слике библиотеке 



Стандард 10: Квалитет управљања високошколском 
установом и квалитет ненаставне подршке  
Опис тренутне ситуације 
Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 
управљању и организацији високошколском установом, утврђени су општим актом 
високошколске установе, односно Статутом Техничког факултета „Михајло Пупин“ из 
Зрењанина, у складу са законом. 
Орган управљања је Савет Факултета. Савет има 21 члана, од којих је 13 представника 
Факултета, 4 представника оснивача и 4 представника студената. 
Од 13 представника Факултета, 12 представника бира Наставно-научно веће из реда 
наставника и сарадника на предлог већа катедри, а једног члана бира ненаставно 
особље на заједничком састанку запослених. 
Представнике оснивача именује Скупштина АП Војводине, а представнике студената 
бира Студентски парламент Факултета.  
Орган пословођења је декан, чије су надлежности, права и обавезе одређени Статутом. 
Мандат декана је три године, са могућношћу још једног избора. За свој рад декан 
одговара Савету Факултета. На предлог декана, Савет Факултета именује три 
продекана (продекан за наставу, продекан за науку и продекан за финансије) из реда 
наставника и једног студента продекана на предлог Студентског парламента. 
Надлежност продекана из реда наставника је руковођење појединим сегментима из 
делатности Факултета (основне и мастер студије, докторске студије, међународна 
сарадња, финансије), а студент продекан заступа интересе студената.  

Анализа и процена тренутне ситуације која се односи на стандард 
Организационе јединице Факултета су: 

1. Катедре; 
2. Деканат. 

Одлуку о оснивању јединице доноси Савет Факултета на предлог Наставно-научног 
већа, односно Наставно-научно веће у зависности од делатности и правног статуса 
јединице. Одлуку о оснивању јединице са статусом правног лица, на предлог Наставно-
научног већа, доноси Савет Факултета двотрећинском већином од укупног броја својих 
чланова, у складу са посебним законом. 
Катедра је основна јединица педагошког рада и научно-истраживачког рада у функцији 
развоја дисциплина које припадају катедри. Катедру чине наставници и сарадници који 
реализују наставу из сродних наставних предмета на Факултету. На Факултету има 
осам Катедри: 

1. Катедра за основне и примењене науке; 
2. Катедра за информационе технологије; 
3. Катедра за методике наука и технологију образовања; 
4. Катедра за машинско инжењерство; 
5. Катедра за менаџмент; 
6. Катедра за текстилно одевне науке  и дизајн; 
7. Катедра за инжењерство заштите животне средине; 
8. Катедра за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса. 



Деканат је седиште и канцеларија декана. Деканат чине: декан, продекани и колегијум 
деканата. Колегијум деканата поред декана чине продекани, председник савета, шефови 
катедри, записничар и по потреби остала позвана лица. 
Као стручни орган на Факултету делује Наставно-научно веће и Веће катедре. Научно-
наставно веће Факултета чине наставници Факултета који су изабрани у звање 
редовног професора, ванредног професора, доцента, предавача, у радном односу са 
пуним радним временом, као и сарадници Факултета изабрани у звање асистента који 
су у радном односу са пуним радним временом. 
Декан Факултета је председник Научно-наставног већа по функцији. 

Ненаставно особље 
На Факултету се формирају службе које обављају: административне, правне и 
аналитичке послове, финансијско-рачуноводствене посливе, библиотечке и друге 
стручне, техничке и помоћне послове за потребе факултета. 
На радно место шефа службе Декан распоређује запосленог који је непосредни стручни 
организатор рада и непосредни извршилац одређених послова и задатака. 
Декан одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 
службама у складу са законом. 
Ненаставно особље Факултета броји 14 радника: 

• шеф кабинета декана     1 
• референт за опште и персоналне послове   1 
• систем администратор     1 
• спремачице       3 

Служба за финансијско-књиговодствене послове 
• референт за финансијске послове    1 
• референт за економске послове    1 

Студентска служба 
• шеф службе       1 
• сарадници за студентска питања    2 

Библиотека 
• библиотекар       2 
• књижњичар/административни радник у књижари 1 

SWOT анализа 
ПРЕДНОСТИ  

• Статутом Факултета је дефинисан орган управљања и орган пословођења 
факултетом +++ 

• Дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа 
пословођења факултетом као и њихова одговорност ++ 

• Праћење и оцењивање квалитета управљања институцијом, мере за унапређење 
++ 

• Праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља ++ 
СЛАБОСТИ  

• Недостатак довољне опремљености факултета ++ 
• Незадовољство студената радом студентског парламента ++ 



МОГУЋНОСТИ  
• Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање управљачког и 

ненаставног особља ++ 
• Преузимање организационих модела за управљачко и ненаставно особље из 

упоредног закодавства водећи рачуна о специфичностима образовног система 
++ 

• Комтинуално праћење и осавремењивање стручне литературе ++ 
ОПАСНОСТИ  

• Стручно „застаревање“ ненаставног особља ++ 
• “Информатичко застаревање“ ненаставног особља ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
1. Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање ненаставног 

особља 
2. Унапређење транспарентности пословања 
3. Улагање у бољу опремљеност факултета 

 
Табела 10.1 Број ненаставних радника стално запослених у високошколској 
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица 
 

Р. б. Радно место Матични број Име, средње слово, 
презиме Квалификација 

1. Шеф кабинета декана 3105964855029 Ружица А. Ивковић Висока стручна спрема 

2. Референт за општа и персонална 
питања 0712956855012 Ленуца П. Стојак Средња стручна спрема 

3. Шеф студентске службе 1005976855022 Ивана Д. Коцкар Висока стручна спрема 
4. Сарадник за студентска питања 3010970855013 Ерика Ј. Хорват‐Антал Висока стручна спрема 
5. Сарадник за студентска питања 1806968855016 Вера Д. Јокић Виша стручна спрема 
6. Референт за финансијска питања 2709959845014 Милка Б. Бракус Виша стручна спрема 
7. Референт заекономска питања 1310981855011 Еремић Марина Висока стручна спрема 
8. Библиотекар 2109960855034 Оливера М. Добросављев Висока стручна спрема 
9. Библиотекар 0606973855056 Драгана Ж. Бугарчић Висока стручна спрема 
10 

 
Систем администратор 1510975850015 Владимир С. Каруовић Висока стручна спрема 

11. Административни радник у 
књижари 1306968855048 Отилија Ф. Слијепчевић Средња стручна спрема 

12 
 

Спремачица 1009971168308 Славица М. Аћин Неквалификовани радник 
13 

 
Спремачица 2312973855033 Далиборка В. Бркља Неквалификовани радник 

14 
 

Спремачица 0411960855086 Љиљана М. Бабић Неквалификовани радник 

 

Прилози 
Прилог  10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
Прилог 10.2. и 10.3. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада 
органа управљања и рада стручних служби 
Прилог 10.4. Статут Факултета  
Прилог 10.5. Правилник о организацији и ситематизацији радних места 
Прилог 10.6. Докази о усавршавању и образовању ненаставног особља 
 



Стандард 11: Квалитет простора и опреме  
Опис тренутне ситуације 
Рад Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину одвија се на простору 
површине 4.071,75 m2 за пројектовани број студената 1902 и поседује примерене 
просторне капацитете: учионице, кабинете, лабораторије, библиотеку, читаоницу, 
студентски клуб и остале просторе за квалитетно обављање своје делатности. 
Рад Факултета одвија се у две смене. На тај начин се обезбеђује простор од 2,14 m2 
бруто простора по студенту, сведено на рад у једној смени. 
Наставно-образовни процес на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину 
одвија се на укупној нето површини 2822,36 m2, с укупним бројем од 1358 седишта за 
студенте. То значи да студенти располажу са (1358 ∙ 2) / 1902 = 1,428 седишта по 
студенту. Наставници и сарадници располажу са укупно 395,64 m2 кабинетског бруто 
простора, што чини 5,90 m2 по наставнику-сараднику. Студентска унија има на 
располагању канцеларију површине 23,50 m2. 
Техничка опрема којом Факултет располаже у складу је са савременим захтевима за 
обављање наставно-образовног процеса на свим степенима студија и научно-
истраживачког рада. Факултет поседује више од 360 рачунара од тога се у настави 
користи 195, а остали се користе за потребе наставника, стручних служби и студентскe 
организацијe. Сви рачунари имају конекцију на интернет. У настави се користи 19 
видео бимова. У клубу студената студенти имају на располагању 6 рачунара за 
коришћење интернета. Просторије студентског парламента опремљене су рачунарима, 
штампачем и интернет везом. 
Опрема у лабораторијама наведена је у Табели 11.2. 
Простор и опрема се прилагођавају потребама активности на Факултету. У складу са 
захтевима планира се, а на основу прихватања од стране Органа Факултета и реализују 
активности куповине нове опреме и/или замене старе опреме, односно опремања 
учионица и/или лабораторија, односно остваривање сарадње са другим правним 
субјектима по овом питању. Донацијом компаније НИС Гаспромњефт опремљене су 
лабораторије за физику и хемију, а једна учионица опремљена је са 21 рачунаром и бим 
пројектором донацијом компаније Levi 9.  
Студенти и наставници, такође, користе лабораторије компанија са којима Факултет 
има потписане споразуме о сарадњи (Прилог 11). 
Учешћем Факултета на IPA пројектима међуграничне сарадње Румунија-Србија 
опремљена је лабораторија за текстил, лабораторија за електронско учење која поседује 
лаптоп рачунаре и интерактивну таблу, као и лабораторија за заштиту животне средине 
(Прилог 11). Средствима из европских фондова Факултет је опремљен најсавременијом 
опремом за едукативни видео стриминг (http://www.tfzr.uns.ac.rs/webcast/). У сарадњи са 
Управом за капитална улагања АП Војводине и Градом Зрењанином завршен је анекс 
зграде, опремљена je читаоница за студенте и изграђен је лифт. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ члан је Зрењанинског ИКТ Кластера, Металског 
кластера, као и кластера модене и одевне индустрије Србије. 
Компјутерске лабораторије  са  приступом  академској  мрежи  омогућује несметано 
приступање бројним информационим базама у свету, што у многоме доприноси  
остваривању  завидних  резултата у научно-истраживачком раду у последњих неколико 



година, чему доприноси и континуирано обнављање постојећих ресурса и усклађивање 
просторног капацитета и опреме са потребама наставног процеса и бројем студената. 
Факултет је повезан са другим информатичким центрима и то: 

1. повезаност Информационог система студентске службе факултета, са ISU-UNS 
информационим системом Универзитет у Новом Саду који се односи 
првенствено на наставу и акредитацију наставе: наставно особље, ненаставно 
особље, студенте и студијске програме. На овај начин интегрисана је кадровска 
евиденција наставно-научног особља факултета, са јединственом евиденцијом 
информационог система Универзитета у Новом Саду. 

2. Повезаност библиотеке Факултета са: 
• централном библиотеком Универзитета у Новом Саду, интеграцијом података о 

библиотечком фонду. Библиотека Факултетa је повезана са web сајтом 
Виртуелна библиотека Србије преко кога приступа и размењује податке са 
COBISS.net. платформе. 

• web сајтом Универзитет у Новом Саду омогућавањем постављања доктората на 
јавни увид. То врши преко сервиса CRIS UNS (Current Research Information 
System University of Novi Sad) - Информациони систем научне делатности 
Универзитета у Новом Саду. 

• web сајтом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој 
омогућавањем комплетне администрације Картона научно-истраживачког 
радника (од стране библиотекара и наставно-научног особља Факултет), који се 
користи као централна евиденција научних референци запослених, а узима у 
обзир приликом вредновања референци учесника Покрајинских пројеката. 

3. Приступ (са свих рачунара Факултет) светским часописима и библиотечким 
базама података путем KoBSON система, који је могућ у оквиру свих факултета 
Универзитета у Новом Саду. Приступ је доступан искључиво са академске 
мреже, из установе или путем удаљеног приступа отварањем посебног 
корисничког налога. 

4. Повезаност свих наставника преко јединственог информационог система 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ДОСИТЕЈ и регистра 
истраживача Србије који се користе као централна евиденција научних 
референци запослених, а узима у обзир приликом вредновања референци 
учесника пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

У Табели 11.1 је приказана структура и величина површина у власништву Факултета, у 
Табели 11.2 преглед опреме у власништву Факултета која се користи у наставном 
процесу и научноистраживачком раду, а у Табели 11.3. Наставно-научне и стручне базе 
факултета. 
У Прилогу 11.1 су дате слике лабораторија и амфитеатра Факултета, као и уговори о 
пословно-техничкој и научној сарадњи.  

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• просторни капацитети ускађени са бројем студената +++ 
• адекватност рачунарске, техничке лабораторијске и остале опреме +++ 
• усклађеност капацитета опреме са бројем студената +++ 

СЛАБОСТИ  
 



• одржавање постојеће опреме и набавка нове +++ 
• опрема није у свим лабораторијама савремена +++ 
• постојећи енергетски систем не задовољава потребе +++ 

МОГУЋНОСТИ  
• проналажење нових извора за опремање +++ 
• проширивање техничких могућности +++ 
• набавка нове опреме из донација и са пројеката +++ 

ОПАСНОСТИ  
• недостатак иницијативе свих наставника у погледу учешћа на пројектима +++ 
• недостатак финансијских средстава за улагање у нову опрему и одржавање 

постојеће +++ 
• смањење републичког и покрајинског фонда за финансирање пројеката +++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
Повећање активности руководства Факултета и свих запослених за обезбеђење 
средстава са пројеката, од оснивача, и града за амортизацију, реконструкцију, 
инвестиције и уређење постојећег простора. Посебна пажња треба да се посвети 
уређењу простора за извођење наставе и опремању Анекса зграде. 
Набавка рачунарске и остале лабораторијске опреме треба да буде у функцији 
реализације акредитованих студијских програма. Треба наставити континуирано 
усклађивање просторног капацитета и опреме са потребама наставног процеса и бројем 
студената. 
 
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени 
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе 
јединице, службе) 

Редни 
број Просторија Број Број 

места Површина м2 

1. Амфитеатар 2 488 493,24 
2. Слушаонице, учионице 18 600 1 008,60 
3. Вежбаонице 1 10 39,15 
4. Лабораторије 3 55 121,65 
5. Компјутерске лабораторије 7 260 470,22 
6. Радионице 1 20 36,85 
7. Библиотеке 2 100 243,56 
8. Читаонице 1 20 73,70 
9. Сале   32,20 

УКУПНО 36 1553 2 519,17 
 Наставни кабинети 21 38 441,14 
 Лабораторије за рад наставног особља    
 Скриптарница 1 0 17,34 
 Студентска служба 1 4 33,12 
 Секретаријат    
 Студентски парламент 1 15 23,50 
 Остало 20 7 1069,68 

УКУПНО 79 1617 4 071,75 
2,14 

м2/сту
денту 

 
 



Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 
наставном процесу и научноистраживачком раду  
 

Редни 
број Назив и тип Намена Број 

1 Analitička vaga  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
2 Tehnička vaga  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
3 Aparat za destilaciju Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
4 Laboratorijska peć za žarenje  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
5 Poluautomatska pipeta Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
6 Poluautomatska bireta  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
7 Laboratorijska centrifuga  bez hlađenja  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
8 Laboratorijski pH metar  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
9 Laboratorijski konduktometar Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 

10 Laboratorijski oximetar Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
11 Laboratorijski turbidimetar Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
12 Alkoholni termometar  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
13 Abbe rerfaktometar  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
14 Plamenik Nastavno sredstvo za predmet hemija 16 
15 Magnetna mešalica  Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 
16 Vodeno kupatilo sa poklopcem Nastavno sredstvo za predmet hemija 1 

17 Membrasnki osmometar Nastavno sredstvo za predmet 
fizika/hemiija 1 

18 Viskozimetar po Cannon-Fenske-u za prozirne 
tečnosti  

Nastavno sredstvo za predmet 
fizika/hemiija 5 

19 Viskozimetar po Cannon-Fenske-u za neprozirne 
tečnosti  

Nastavno sredstvo za predmet 
fizika/hemiija 5 

20 Školski Kalorimetar Nastavno sredstvo za predmet 
fizika/hemiija 1 

21 Areometar 
Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

22 Laboratorijski  digitalni  sat 
Nastavno sredstvo za predmet 
fizika/hemiija 1 

23 Digitalni Rotavapor Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
24 Vodene vakuum pumpe Nastavno sredstvo za predmet fizika 4 
25 Elektroforeza Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
26 'Scitech Hydraulic Bench Model FM100F'  Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
27 GFM29_Laminar&TurbulantPipeFlowApp Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

34 Uređaj za proučavanje zakona dinamike obrtnog 
kretanja Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
35 Matematičko klatno (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
36 Komplet za određivanje modula elastičnosti  Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

37 Uređaj za određivanje brzine zvuka u vazduhu 
pomoću vazdušnog stuba (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 

38 Uređaj za proveravanje BojlMariotovog zakona 
(komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
39 Uređaj za proveravanje Šarlovog zakona (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

40 Sredstva za demonstriranje vrsta ravnoteže (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 
1 



41 Uređaj za proučavanje amortizovanih oscilacija 
(komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 

42 Uređaj za eksperimentalno određivanje statičkog 
koeficijenta trenja klizanja (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
43 Fizičko klatno (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

44 Uređaj za određivanje momenta inercije pomoću 
torzionog klatna (komplet) Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
45 Uređaj za određivanje modula torzije Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
46 Hidrometar  Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
47 Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

48 Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog 
napona metodom otkidanja Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 

49 Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog 
napona pomoću kapilare Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
50 Stoksov viskozimetar Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
51 Piknometar, 50 ml Nastavno sredstvo za predmet fizika 3 
52 Komplet za realizaciju Rejlijevog eksperimenta Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

53 Sredstvo za demonstraciju pritiska i njegove 
zavisnosti od dodirne površine Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
54 Model spojenih sudova Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
55 Model hidraulične prese Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
56 “U” manometar sa vodom Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
57 Areometri različitog opsega Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

58 Staklena posuda i metalno dno na koncu za 
demonstraciju hidrostatičkog pritiska Nastavno sredstvo za predmet fizika 

1 
59 Pitoova cev Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
60 Posuda sa prelivnom cevi Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

61 Pribor za demonstraciju prenosa toplote provođenjem Nastavno sredstvo za predmet fizika 
1 

62 Pribor za demonstraciju prenosa toplote strujanjem Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
63 Paskalov balon – stakleni Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
64 Nastavni komplet “Električna struja” Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
65 Nastavni komplet “Naizmenična struja”  Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
66 Nastavni komplet “Elektronika” Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 

67 Vitstonov most – merenje električnog otpora Komplet  Nastavno sredstvo za predmet fizika 
1 

68 ampermetar  Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
69 miliampermetar  Nastavno sredstvo za predmet fizika 5 
70 voltmetar  Nastavno sredstvo za predmet fizika 3 
71 unimer  Nastavno sredstvo za predmet fizika 4 
72 minimer Nastavno sredstvo za predmet fizika 7 
73 osciloskop Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
74 HeNe laser Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
75 GM brojač sa sondom Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
76 Centigramska vaga Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 



77 transformator Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
78 dekade resistor Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
79 promenljivi otpornik Nastavno sredstvo za predmet fizika 9 
80 elektronski voltmetar Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
81 metrel Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
82 električna vaga Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
83 daljinomer Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
84 kern elektonska vaga Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
85 mikrometar Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
86 nonijus Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
87 Galilejev žljeb Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
88 Ahimedova vaga Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
89 Atvudova mašina Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
90 model mrtve petlje Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
91 digitalni hronometar Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
92 uređaj za proveru zakona održanja – kolica Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
93 optička klupa Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
94 venturijeva cev Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

95 C - Lock брава Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

96 CANLINK GSM 2101 сет за уградњу Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

97 Data Taker can Gate can to ASCII gateway 2xcan 
ports, 1xGPS Port Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 

98 Data Taker DT81 Series 2. 1-3 Analog, 8 digital 
chanels Nastavno sredstvo za predmet fizika 3 

99 Dekade resistor MA 2102 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
100 Dekade resistor MA 2112 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
101 DELL Inspirion N7010 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

102 Faibo flipchart 70x105 цм магнетни сунђери о1с 
Марам. за белу таблу Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

103 FL Bluetooth AP, wireless bluetooth access point Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
104 Fluce T5-H5-1AC Kit Electrical tester Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
105 FLUKE 117/322 electricians combo kit Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
106 HE-NE ласер PL 10 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

107 Home Power MW9120GS AC/DC Universal Adapter 
3-12V DC, 2A Nastavno sredstvo za predmet fizika 3 

108 Iberdek машина за шивење одевних предмета Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

109 Infrared Pyrometer OS65 Series OMEGA Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

110 KERN електронска вага, тип CB6K1, сер бр. 
WCOOWOO10 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

111 M - Lock брава Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
112 Microlab SOLO-6C / 100 W РМС Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
113 MOXA A52/DB9 RS-232 TO RS-422/485 Converter Nastavno sredstvo za predmet fizika 3 
114 PCAN VSB FMS сет за уградњу Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 



115 Reign Power RP1100-24F AC/DC Adapter 24V DC, 
4.2A Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

116 RM Display starter set Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
117 Rockwell-u Brinell-u- HP 250- WEB Leipzig Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
118 RTD –2-100W30-36-G Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 
119 RTD Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
120 Termopar OMEGA JMTSS-125U-40 Nastavno sredstvo za predmet fizika 2 

121 TESTO 340- анал. димног гаса са уграђ. ћелијама и 
сондом и кофер 4537/1 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

122 U-цев Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
123 Аерометар Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
124 Алметар Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
125 Амперметар индустријски 0-4А Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
126 Амперметар индустријски 0-5А Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 
127 Аналитичка вага ТИП PT-04 Nastavno sredstvo za predmet fizika 1 

128 Апарат за исецање узорака за испитивање Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

129 Апарат за испитивање броја увоја предива Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

130 Апарат за испитивање постојаности обојења на 
прање и обојење 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

131 Апарат за испитивање прекидне јачине и 
издужења предива 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

132 „AIRPOINNTER“ Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

133 Automatizovana stanica za ispitivanje kvaliteta  
ambijentalnog vazduha 

Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

134 TESTO 882 Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

135 Termovizijska kamera Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

136 TESTO 435 Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

137 Multifunkcijski merni uređaj  Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

138 TESTO 340 Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

139 Analizator dimnih gasova  Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

140 DR 6000 UV VIS Spektrofotometar Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

141 Meteorološka stanica Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 1 

142 Obična brzošivaća mašina  PFAFF  463-34701   Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 2 

143 Obična brzošivaća mašina  SINGER  591 C300BD 
Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 2 

144 Specijalna mašina za šivenje - overloh  RIMOLDI 
527-22-CD01 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

145 Specijalna mašina za šivenje - overloh  TEXTIMA 
8515 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 



146 Specijalna mašina za šivenje – iberdek  UnionSpecijal 
U34700 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

147 Aparat za određivanje intenziteta obojenja bojenih 
rastvora 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

148 Aparat za određivanje koeficijenta površinskog 
napona 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

149 Aparat za određivanje otpornosti na trenje Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

150 Aparat za određivanje prosečne dužine vlakana Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

151 Aparat za određivanje ugla gužvanja Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

152 Aparat za otpornost Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

153 Aparat za uzorke Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

154 Arhimedova vaga Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

155 Atvudova mašina Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

156 Automatska vaga Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

157 Automatski aparat za bojenje uzoraka vlakana, 
prediva, tkanina i pletenina 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

158 Automatski uređaj za ispitivanje finoće vlakana Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

159 Automatski uređaj za ispitivanje neravnomernosti 
trake vlakana, predprediva i prediva 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

160 Bidirekciona  konverzija RS-232 na industrijski 
standard RS-485 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

161 Bidirekciona  konverzija USB na RS-232/422/485 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

162 Binokularni mikroskop Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

163 Brojački mikroprocesorski kontrolisani ulazni modul 
sa programabilnim tajmerom za merenje frekvencije 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

164 Centigramska vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

165 Daljinometar DLE 70+ stalak BS 150 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

166 Davač pritiska PX4100-600GV Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

167 Davač sile LCAE 200kg OMEGA Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

168 Destilator laboratorijski Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

169 Difrakcione rešetke Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

170 Digitalni hronometar, elektronski, sa kablovima i sa 
fotosenzorima 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

171 Dinamom. za predivo Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

172 Dinamom. za tkanine Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 



173 Dleto PDC Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

174 Dleto bradavičasto Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

175 Dleto zubčasto proizvođač TSK Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

176 Električna automatska vaga za merenje težine Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

177 Električna struja jednosmerna, nastavni komplet Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

178 Električna sušnica Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

179 Električna vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

180 Električna vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

181 Elektronika nastavni komplet Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

182 Elektronski voltmetar Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

183 Elevator BJ Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

184 Elevator za bušaće šipke Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

185 Elevator za teške šipke proizvođač Web-Wilson Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

186 Elevator za uvlačenje kolone Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

187 Galilejev žleb Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

188 Gas analizator  tipa TESTO 300m Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

189 Gasni kotao DAKON KS 24R Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

190 Guma za klipovanje tip "J" Guiberson Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

191 Guma za klipovanje tip "TA" Guiberson Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

192 Instalacija za ispitivanje gasne opreme Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

193 Instalacija za ispitivanje solarnih kolektora Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

194 Kalibrator Pulsar Inst.106 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

195 Kalorimetar SONTEX Švajcarska, Tip SUPERCAL 
539, dimenzija 3/4, pro. 0.6 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

196 Kino platno Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

197 Kololimetar Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

198 Komplet za gigant pumpu Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

199 Komplet za ispitivanje zemljišta Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

200 Komplet za uzorkovanje zemljišta Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

201 Kruna za jezgrovanje Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

202 Hronometar Nastavno sredstvo u oblasti 2 



mašinskog inženjerstva 

203 Kvadrant vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

204 Laboratorijska vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

205 Lini test Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

206 Lokator dodatni pr. za mi 2086 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

207 Manometar Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

208 Matematičko klatno Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

209 Mehanički proširivač (krilaš) D=190 mm Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

210 Merač protoka INSA Zemun Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

211 Merilo protoka NO 1-2 sa digitalnim pokazivačem Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

212 Merno akvizicioni sistem MX840 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

213 Metalni razboj za ručno tkanje Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

214 Mikroampermetar PHYWE O-150A Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

215 Mikrometar Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

216 Mikrometarski zavrtanj Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

217 Mikroskop Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

218 Mikroskop sa električnim osvetljenjem Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

219 Miliampermetar BI 0120 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

220 Miliampermetar industrijski 0-150mA Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

221 Miliampermetar industrijski 0-50mA Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

222 Mini toplotna podstanica sa el. kot. od 12l 2000W, 
pločasti izmenjivač toplote 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

223 Minimer Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

224 Mobilna anutomatska stanica za merenje kvaliteta 
ambijentalnog vazduha Recodum Airpointer 

Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 

1 

225 Mobilna anutomatska stanica za merenje kvaliteta 
ambijentalnog vazduha Recodum Airpointer 

Nastavno sredstvo u oblasti zaštite 
životne sredine 

1 

226 Model mrtve petlje sa kuglicama, razne elastičnosti i 
vrste materijala 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

227 Monookularni mikroskop Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

228 Multifunkcionalni merni instrument T-43 sil. pastom i 
trakom i kofer 4539/1 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

229 Nastavni pano (bakarne cevi, posuda za vodu, 
manometar, kosi reg. ventil) 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

230 Neprolazno D - sedište Nastavno sredstvo u oblasti 1 



mašinskog inženjerstva 

231 NM Vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

232 Nonijus Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

233 Odvajač kondenzata Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

234 Optička klupa Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

235 Overlok mašina za šivenje odevnih predmeta Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

236 Paker hidraulični proizvodni "CAMCO" HRI-1-SP Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

237 Paker mehanički proizvodni "BCL" Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

238 Piknometar Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

239 Pločasti izmenjivač toplote sa regulacionim krugom Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

240 Pneumatski prihvatni klinovi "CAVINS" TC-100, 75t Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

241 Pokretni orman za smeštanje merne opreme Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

242 Poluautomatska vaga Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

243 Poluautomatska vaga za merenje težine uzoraka Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

244 Poluautomatski uređaj za ispitivanje prekidne jačine i 
izduženja prediva 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

245 Poluautomatski uređaj za ispitivanje prekidne jačine i 
izduženja tkanina i pletenina 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

246 Potenciometar 475oma Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

247 Potenciometar 475oma<eng> Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

248 Pribor za konstrukciju odeće Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

249 Prihvatni klin za teške šipke Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

250 Promenljivi otpornik 0.2A 5000 oma Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

251 Promenljivi otpornik 0.4A 1000 oma Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

252 Promenljivi otpornik 0.6A 500 oma Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

253 Promenljivi otpornik 1A 2000 oma Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

254 Promenljivi otpornik 5A 30 oma Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

255 Promenljivi otpornik PRN 117 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

256 Protokomer FPR110 Series OMEGA Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

257 Pumpa  STAR RS 15/4-130 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

258 PUMPA GRUNDFOS UPS 15-60 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

259 Pumpno postrojenje Nastavno sredstvo u oblasti 1 



mašinskog inženjerstva 

260 Razboj, snovaljka, razdelnik, brda i igle za uvod i 
provlakači 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

261 Regulaciona dizna Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

262 Rimoldi Šivaća mašina Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

263 Rolka (dvoredna) za dleto za reversno bušenje Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

264 Ručna klipna pumpa sa rezervoarom RKP 50 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

265 Ručna mašina N 5 Standard Osijek Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

266 Selektivni čep Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

267 Set za uzorkovanje i analizu vode Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

268 Skreper Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

269 Slavina loptasta Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

270 Stabilizer Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

271 Stakleni eksikator Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

272 Standardni manometar 400MBar, G1-2 Radijalni, 
Klasa tačnosti 1.6 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

273 Standardni manometar, radijalniMBar Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

274 Sto za konstrukciju odeće u prirodnoj veličini Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

275 Sušara Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

276 Štafelaj za crtanje i slikanje Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 10 

277 Tabla za utvrđivanje neravnomernosti prediva Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

278 Temperaturna sonda za određ. U vrednosti sa ruč. i 
radio modul za m.inst 4538 

Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

279 Terazije 200G sa teg. Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

280 Termometar sa sondama tip TESTO 925 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

281 Termovizijska kamera sa pratećom opremom i 
koferom inv. br. 4536/1 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

282 Torziono klatno Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

283 Transformator 220-2V Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

284 Transformator RLU 01-30/10 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

285 Trn desni Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

286 Tubing Anker Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

287 Unimer AMI 02 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 



288 Unimer MI 7042 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

289 Union specijal šivaća mašina Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

290 Univerzalna mašina za šivenje Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 4 

291 Uređaj za merenje pada pritiska i protoka u pločastom 
izmenjivaču 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

292 Uređaj za merenje pada pritiska na opitnoj instalaciji 
za ispitivanje 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

293 Uređaj za namotavanje prediva i kanure Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

294 Uređaj za proveravanje zakona održanja energije 
pomoću kolica 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

295 Uster aparat Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

296 Uster Din. za predivo Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

297 Višekanalni mikroprocesorski kontrolisani analogni 
ulazni modul 

Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

298 Vitlo za predivo Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

299 Voltmetar FLO 0120 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

300 Voltmetar FLO 0125 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

301 Voltmetar industrijski 0-15V Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

302 Voltmetar industrijski CN 11 Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 2 

303 Zasun navojni Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

304 Zasun prirubnički Nastavno sredstvo u oblasti 
mašinskog inženjerstva 1 

305 Računar Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 367 

306 Projektor Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 19 

307 Štampač Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 59 

308 Notebook Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 90 

309 Laptop Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 25 

310 Eksterni HDD Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 6 

311 Mrežna i komunikaciona oprema Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 6 

312 Robot Arduino Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 1 

313 Server Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 3 

314 Aplikacioini server Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 1 

315 Video server Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 1 

316 Mikrokontrolerski set Nastavno sredstvo u oblasti 1 



informacionih tehnologija 

317 Multifunkcijski uređaj, štampač, skener, fotokopir Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 2 

318 Tablet Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 28 

319 Grafička tabla Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 5 

320 Eksterni HDD Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 3 

321 Monitor Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 4 

322 UPS Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 1 

323 Micro SD Nastavno sredstvo u oblasti 
informacionih tehnologija 2 

324 Industrijski ploter za crtanje Nastavno sredstvo u oblasti odevnog 
inženjerstva 1 

 
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 
Р. 
бр. Назив установе Број уговора Место и адреса Телефон 

одговорног лица 

1. ХПТШ „Урош Предић“  01-898 
6.3.2019. 

Зрењанин, Стевице 
Јовановића 46 023/561-567 

2. Завод за јавно здравље Зрењанин 01-775 
21.2.2018. 

Зрењанин, др Емила 
Гаврила 15 023/564-458 

3. Wood Planet 01-5744 
1.11.2018. Зрењанин, Ечански пут бб 064/5928213 

4. Школска управа Зрењанин 01-1532 
16.6.2011. Зрењанин, Трг слободе 10 023/534-192 

5. South-West University “Neofit 
Rilski” 01-1143 4.4.2014. Blagoevgrad, Republic of 

Bulgaria +359 73 88 55 05 

6. Victoria Starch 01-7559 
20.12.2016. 

Зрењанин, Петра 
Драпшина 023/3155-050 

7. Шинвоз доо 01-7083 
11.12.2017. Зрењанин, Београдска бб 023/522-710 

8. Петкус Балкан 01-4826 
29.9.2017. 

Зрењанин, Багљаш 
аеродром бб 023/522-308 

9. Евроброд 01-474 1.2.2017. Зрењанин, Пере 
Добриновића бб 023/582-430 

10. ЕИНГ – Инжењеринг и 
производња 

01-4466 
11.9.2017. 

Смедерево, Доситеја 
Обрадовића бб 026/4715-201 

11. Институт за испитивање 
материјала 01-2237 3.5.2017. Београд, Булевар Војводе 

Мишића 43  
011/2650-322 
 

12. Термос 01-6512 
14.12.2018. Зрењанин, Камничка 1 023/542-858 

13. Реља јуниор 01-6513 
14.12.2018. Зрењанин, Пожешка 15а 023/560-258 

14. Mecaplast 110 
17.1.2017. 

Зрењанин, Лазаревачки 
друм бб 023/3150-275 

15. ЛМВ Алатница 01-475 1.2.2017. Зрењанин, Кајмакчаланска 
2 060/500 50 83 

16. IHIS Techno experts 01-194 17.1.2019. Београд, Батајнички пут 23 011/6196 907 

17. SzentIstván University, Faculty of 
Economics and Social Sciences  01-323 7.2.2013. Gödöllő, Mađarska +36-28/522-

000/ext. 1017 

18. Voronezh State University, Faculty 
of Economics 01-323 7.2.2013. Voronezh, Rusija +7 (473) 246-12-

26 

19. Преми-Траде 01-4553 
10.12.2013. Зрењанин, Радничка 40 023/510-551 



20. Fertil-Victoria group 01-4182 
18.11.2013. 

Бачка Паланка, 
Индустријска зона 35 

021/7551-801 

21. Сервис пумпи - Рућандо  01-4408 
2.12.2013. Зрењанин, Сремска 6 023/535-385 

22. Технорадионица 01-4409 
2.12.2013. 

Зрењанин, Петра 
Драпшина 1 

023/544-598 

23. КПМ-Аутомобили 01-4407 
2.12.2013. 

Зрењанин, Пере 
Добриновића  

023/523-427 

24. ДОО за производњу и монтажу 01-4406 
2.12.2013. 

Панчево, 
Спољностарчевачка 123 

013/353-576 

25. Veco Welding 03-2852 
19.9.2013. 

Зрењанин, др Емила 
Гаврила бб 

023 510 559 

26. PS Fashion 01-3669 
7.11.2008. Чачак, Богићевићева 8 032/4000 40 

27. ХИП Петрохемија 01-3682 
10.11.2008. 

Панчево, 
Спољностарчевачка 82  

013/307020  

28. Технички факултет Чачак 01-6288 
3.12.2018. Чачак, Светог Саве 65 032/302-700  

29. Зрењанинска гимназија 01-5307 
18.10.2018. Зрењанин, Гимназијска 2 023/566-022 

30. University Politehnica Timisoara 01-6250 
30.11.2018. Timisoara, Romania 0256-403000 

31. University Giresun 01-1194 
15.3.2018. Giresun, Turkey +90 454 310 10 00 

32. Cip Centar за интерактивну 
педагогију 

01-1663 
11.4.2018. Београд, Дринчићева 30 011/3223909 

33. Ухта Универзитет 01-2369 
12.5.2017. Коми, Русија 8 (800) 234-32-53 

34. S-IT Engioneering 01-3954 
18.9.2018. 

Зрењанин, Краља 
Александра I 
Карађорђевића 1 

+381 61 638 78 89 

Напомена: Рецензентска комисија  ће, случајним избором, проверити уговоре 
 
Прилог 11.1. Лабораторије Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 
Прилог 11.2. Поседовни лист 
Прилог 11.3. Власништво 
Прилог 11.4. Земљишне књиге 



Стандард 12: Финансирање  
Опис тренутне ситуације  
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има дугорочно обезбеђена 
финансијска средства неопходна за реализацију наставно научног процеса процеса, 
научно –истраживачких пројеката и стручних активности , што доводи до финансијске 
стабилности у дугом периоду. 
Факултет стиче средства за обављање својих делатности у складу са законом и 
прописима, Статутом у Новом Саду и Статутом Техничког факултета „Михајло Пупин“ 
у Зрењанину. 
Финансирање Факултета, везано за реализацију наставног процеса преко обезбеђења 
средстава за плате и материјалне трошкове, дефинисано је следећим прописима: 

1. Закон о високом образовању,  
2. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета, и  
3. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 

службама  
Извори стицања средстава су буџет Републике Србије, буџет Аутономне покрајине 
Војводине и сопствени приходи. 
Облици стицања финансијских средстава су: 

• средства за наставну делатност која обезбеђује оснивач, 
• средства за финансирање научноистраживачког и стручног рада, 
• школарине и друге накнаде за услуге образовања, 
• пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга, 
• донације, поклони и завештања, 
• средства од домаћих и страних улагача, 
• капитални добици, 
• остали извори. 

Средства која Факултет остварује из наведених извора распоређују се финансијским 
планом Факултета (Прилог 12.1). Факултет је свих претходних година укључујући и 
текућу годину имао финансијски план за текућу годину којим је планирао распоред и 
намену финансијских средстава. 
Предлог финансијског плана за фискалну годину доноси се у складу са прописима 
којима се уређује буџетски систем. 
Факултет доноси предлог финансијског плана за идућу календарску годину до 01.јуна 
текуће године, а финансијски план за календарску годину до краја првог квартала 
текуће године.Финансијски план доноси Савет Факултета. 
Финансијски извештај за претходну годину израђује се до 28.02. текуће године за 
претходну. 
Финансијски извештај Факултета разматра Наставно-научно веће и даје предлог за 
усвајање Савету факултета, који доноси одлуку о усвајању Финансијског извештаја. 
Финансијски извештај је доступан јавности. Усвојени Финансијски извештај обезбеђује 
стабилно пословање.  



Извештајем о пословању и Годишњим обрачуном Техничког факултета „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину (Прилог 12.2) се оцењује реализација усвојеног финансијског 
плана. 
Трошкови Факултета су: обезбеђивање услова за извођење наставе и вежби, набавке 
потребне опреме, научно и стручно усавршавање наставника, сарадника и других 
запослених, библиотечки фонд, модернизовање рачунарске опреме и модернизација 
учила, издавачка делатност, трошкови рада и развоја информационог система као 
подршке наставном процесу, трошкови текућег пословања, зараде запослених у складу 
са Законом, накнаде и друга примања запослених на Факултету, инвестиције, други 
трошкови у складу са Законом. 
Средства која Факултет стиче пружањем услуга и обављањем делатности трећим 
лицима (школарине, пружање услуга трећим лицима, поклони, донације...) су сопствена 
средства Факултета. Начин стицања, расподеле и контроле сопствених средстава 
регулисан је посебним општим актима Факултета. Сопствени приходи се евидентирају 
у складу са изворима стицања. 
Факултет стиче средства из школарине на основу одлуке о висини школарине за 
наредну школску годину за све студијске програме за студенте који плаћају школарину, 
на основу одлуке Савета Факултета донете пре расписивања конкурс за упис нових 
студената. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, 
односно за стицање 60 ЕСПБ бодова. Школарина обухвата накнаду за редовне услуге 
које Факултет пружа самофинансирајућем студенту у оквиру оставривања студијског 
програма. Редовне услуге, које се не утврде школарином, студенти плаћају на основу 
општег акта којег доноси Савет Факултета. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину самостално планира распоред и 
намену финансијских средстава тако да је обезбеђивао финансијску стабилност и 
ликвидност у дужем временском периоду. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује јавност и 
транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских 
средстава Извештајем о финансијском пословању као и Финансијским планом за сваку 
текућу годину, који усваја Савет Факултета. 

Анализа и процена тренутне ситуације 
Факултет је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 12,  јер: 

1. има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију 
наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних 
активности. 

2. има изворе финансирања усклађене са законом: 
• средства која обезбеђује оснивач; 
• школарине; 
• донације, поклоне и завештања; 
• средства за финансирање научноистраживачког, наставног и стручног рада; 
• пројекте и уговоре у вези са реализацијом наставе, истраживања и 

консултантских услуга; 
• накнаде за комерцијалне и друге услуге; 
• и друге изворе, у складу са законом. 

3. самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да 
обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 



4. обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина 
употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи 
обрачун који усваја Савет факултета. 

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса 
обезбеђују се из буџета Републике Србије што даје дугорочну сигурност у 
финансирању +++ 

• Заступљеност више извора финансирања, при чему значајно учешће имају 
сопствена средства Факултета +++ 

• Одржавање позитивног финансијског резултата у дужем временском периоду. 
+++ 

• Улагање сопствених средстава у обезбеђење просторних услова и опреме. ++ 
• Награђивање најбољих студената, финансирање студентских такмичења. ++ 
• Финансирање одласка наставног особља на стручне конференције. ++ 

СЛАБОСТИ  
• Средства опредељена у буџету Републике Србије за реализацију наставно-

научног процеса су често недовољна  ++ 
МОГУЋНОСТИ  

• Могућност све већег учешћа у приходима од научноистраживачких делатности и 
међународних извора кроз истраживачке пројекте+++  

• Према Закону о високом образовању факултету остављена могућност да кроз 
накнаду за комерцијалне и друге услуге обезбеди додатна финансијска средства 
за финансирање +++ 

• Према Закону о високом образовању факултету  остављена је могућност да кроз 
уговоре са трећим лицима кроз консултантске услуге обезбеди додатна 
финансијска средства +++ 

ОПАСНОСТИ  
• Смањењем броја студената смањује се извор прихода од школарина+++ 
• Неактивност у тражењу нових извора финансирања++ 
• Факултет у покушајима да обезбеди што више сопствених прихода се може 

удаљити од своје основне наставно-научне и истраживачке делатности  ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета  
SWOT анализа квалитета процеса финансирања на  Техничком факултету „Михајло 
Пупин“у Зрењанину је указала на одређене слабости и иницирала усвајање следећих 
мера и активности: 

• Повећање прихода се може остварити развојем нових студијских програма. 
• Руководства Факултета треба да увећа своје активности у изналажењу средстава 

за инвестиције од оснивача, локалне заједнице, НИП-а и других потенцијалних 
извора.  

• Сви наставници треба да стално активно приступе према потребама привреде и 
отвореним позивима за домаће или стране научно-истраживачке пројекте. 

• Менаџмент Факултета треба константно у складу са значајем Техничког 
факултета „Михајло Пупин“у Зрењанину и Универзитета у Новом Саду, да 
утиче на државне органе Републике Србије, АП Војводине, потенцијалне 



студенте и јавност на одвајање прихода за образовање и науку као друштвену 
најважнију делатност. 

• Сарадња са привредом треба у значајној мери да се повећа 

Прилози 
Прилог 12.1. Финансијски план за 2019 годину (план рада, план инвестиција, план 
јавних набавки) 
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину (2018-ту) 
 



Стандард 13: Улога студената у самовредновању и 
провери квалитета  
Опис тренутне ситуације 
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује одговарајућу улогу 
студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и 
представника студената у органима факултета као и кроз анкетирање студената о 
квалитету високошколске установе. 
Студентска организација којa ради на ниво Факултета је Студентски парламент (до 
2009. год је функционисала и Студентска унија). О правима и интересима студената 
брине се студент продекан. Студент продекан учествује у раду свих органа Факултета 
(Наставно-научног већа, Савета факултета..) где заступа студентске ставове и интересе, 
износи и решава проблеме, доприноси побољшању наставног процеса и целокупног 
рада свих служби на Факултету. 
Представници студената су такође чланови Комисије за обезбеђење кавлитета и 
интерну евалуацију  при чему својим учешећем дају мишљење о стратегији обезбеђења 
квалитета, стандардима, резултатима самовредновања и оцењивању квалитета. (Прилог 
13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета) 
Суштинско учешће студената у самовредновању и провери квалитета на Техничком 
факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину је организовано путем анкетирања студената 
којим се испитују ставови и мишљења студената из свих области које се проверавају у 
процесу самовредновања. За спровођење анкетирања и обраду података одговорни су 
изабрани представници студената. Анкетирање студената се спроводи једном годишње 
на крају летњег семестра. Анкетирање студената је анонимно. У анкети учествују 
студенти свих нивоа студија. Анкетирање дипломираних студентата врши се 
попуњавањем анкете приликом предаје завршног рада. Резултати анкета су доступни и 
налазе се у библиотеци факултета. Ова материја ближе је одређена Правилником о 
обезбеђењу квалитета и самовредновању (Прилог 2.1. Правилник о обезбеђењу 
квалитета и самовредновању) 
Основни циљ студентске евалуације је побољшање квалитета наставног процеса и 
студијских програма. Циљ студентске евалуације је утврђивање мишљења студената о: 

• педагошком раду наставника које се узима у обзир приликом избора у звање 
наставника Универзитета, 

• о квалитету студијског програма, наставе и услова рада на Факултету, 
• о оцени квалитета рада Факултета и његових служби. 

Мишљења студената о квалитету наставног процеса, условима рада, студијском 
програму, службама на Факултету  и учесницима у наставном процесу  се достављају 
декану и продекану за наставу. Извештај о спроведеној евалуацији се подноси Наставно 
научном већу. 
Саставни део овог Извештаја су прикази анкета активних и студената који су завршили 
Факултет, а у прилозима: 

• Прилог 3.3.1. Aнализa резултата анкета и усвајањe корективних и превентивних 
мера Студентаскe евалуацијe 



• Прилог 3.3.2. Анкетe дипломираних студената 
• Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о 

квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења 
• Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса, 

дате су анализе добијених резултата. 
Поступком анкетирања, где оцењују студијски програма као и кроз заступљеност 
својих представника у органима Факултета, студенти су активно укључени у 
осмишљавање, реализацију, развој и евалуацију студијских програма. Такође, процесом 
анкетирања доприносе побољшању наставног процесе и подизању квалитета 
педагошког рада наствника и сарадника Факултета. 

SWOT анализа  
ПРЕДНОСТИ 

• Учешће студената у самовредновању и оцењивању квалитета, путем 
заступљености и активног учешћа у тимовима за самовредновање и оцењивање 
квалитета наставног процеса, студијских програма и ресурса на Факултету  +++; 

• Устаљена, пракса студентског оцењивања квалитета Факултета у целини, 
студијских програма, наставног процеса, наставника и сарадника и услова рада 
+++; 

• Повећан одзив студената приликом анкетирања ++. 
СЛАБОСТИ 

• Не предузимање конкретних мера код наставника и сарадника чији је рад лоше 
оцењен  +. 

МОГУЋНОСТИ 
• Најава усвајања јединствених правила, метода и поступака у оцењивању од 

стране студената на свим Фанултетима који су у склопу Универзитета у Новом 
Саду  ++; 

• Сазнање да се оцене од стране студената користе као један од критеријума за 
избор у наставна звања, је битан мотивациони фактор за наставнике и сараднике  
++. 

ОПАСНОСТИ 
• Могућа погрешна употреба студентског оцењивања и од стране наставника и 

сарадника и од стране студената. 

Предлог мера и активности за унапређење улоге студената у самовредновању и 
провери квалитета 
SWOT анализа улоге студената у самовредновању и провери квалитета на Техничком 
факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину је указала на одређене слабости и иницирала 
усвајање одређених активности: 

• Повећати одзив студената свих година студија приликом анкетирања као и одзив 
дипломираних студената који on-line попуњавају анкету, 

• Неопходно је да код наставника и сарадника код којих су уочени 
незадовољавајући резулати у наставном процесу предузму конкретније мере, 
посебно ако се они понављају из године у годину,  



• Ускладити све врсте анкета - оцењивање од стране студената доношењем 
јединствених правила, метода и поступака оцењивања на нивоу Универзитета у 
Новом Саду. 

Прилози 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 
провери квалитета 
 



Стандард 14: Систематско праћење и периодична 
провера квалитета  
Опис тренутне ситуације 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има систем обезбеђења квалитета 
који се састоји од усвојених поступака обезбеђења квалитета, регулаторних одредби 
Статута Факултета и одлука Наставно-научног већа које се односе на Одбор за 
обезбеђење квалитета и интерну евалуацију. Саставни део систем обезбеђења квалитета 
су планови и извештаје које креира Одбор. Факултет је одредио поступак 
(Правилником о обезбеђењу квалитета и самовредновању) за системско праћење и 
периодици прикупљања свих потребних информација које се односе на обезбеђење 
квалитета. Правилником су обезбеђени организациони услови и инфраструктура за 
редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у 
свим областима које су предмет самовредновања.  
Почев од 2008. године врши се годишње праћење испуњености свих стандарда 
квалитета које је прописала Комсија за акредитацију и проверу квалитета. У оквиру 
поступака обезбеђења квалитета анкетирају се: студенти, дипломирани студенти и 
послодавци. Факултет има добру сарадњу са привредним субјектима у региону Баната 
(сарадња са ЗРЕПОК-ом на пр. актуелна је већ шесту годину за редом), што омогућава 
континуитет и адекватно спровођење анкете послодаваца. У последњој анкети 
послодаваца активно су се укључили и алумни студенти Факултета. Анкета 
послодаваца и дипломираних студената, у постојећем облику, актуелна је почев од 
2012. године. Национална служба за запошљавање није директно укључивана у 
евалуацију, али су одговарајући подаци ове службе о евиденцији незапослених лица, 
били активно коришћени код планирања и вођења уписне политике Факултета у 
претходном периоду.  
Студентску анкету реализје, обрађује и сумира Комисија коју чине представници 
Студентског парламента. Комисија у форми табела доставља извештај о реализованој 
анкети Одбору. Резултате других видова анкетирања, укључујући ту и писане и 
електронске резултате, статистички обрађује, анализира и саставља извештај Одбор за 
обезбеђење квалитета и интерну евалуацију. Одбор разматра и усваја извештаје свих 
видова евалуације и, са евентуалним предлозима мера за побољшања, презентује их 
ННВ Факултета. ННВ Факултета усваја извештаје о свим видовима евалуације, 
прихвата (евентуално коригује, допуњава итд.) мере побољшања и одређује рокове за 
њихово спровођење. За спровођење корективних мера из извештаја о свим видовима 
евалуације задужен је Одбор, односно они које ННВ за то одреди. Корективне мере као 
и активности побољшања произашле из анкета, саставни су део извештаја о 
самоевалуацији. 
Самовредновање Факултета и студијских програма Одбор спроводи у интервалима од 
највише три године. Извештај о самовредновању садржи елементе претходно 
поменутих истраживања и све друге елементе којима се може оценити степен 
испуњења Стратегије квалитета и стандарда обезбеђења квалитета и самовредновања. 
Сви релевантни показатељи периодичних провера квалитета су јавни.  
Кроз пројекте и билатералне споразуме Факултет обезбеђује податке потребне за 
упоређивање у погледу квалитета, што има директног утицаја на унапређивање 
квалитета и поизционирање Факултета у односу на своје академско окружење.  

Анализа и процена тренутне ситуације koja се односи на стандард 



Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 
захатеве постављене стандардом 14, јер: 

• Доследно обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 
оцењивање квалитета, дефинисаних усвојеним документом „Правилник о 
обезбеђењу квалитета и самовредновању“ којим су, у складу са препорукама 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, постављени стандарди и 
поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у 
систему обезбеђења квалитета. 

• Постоје организациони услови и инфраструктура за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима 
које су предмет самовредновања. 

• Обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца - свих значајних 
привредних субјеката и институција у којима се запошљавају студенти 
Факултета. 

• У оквиру сарадње са другим високошколским установама Факултет обезбеђује 
податке потребне за упоређивање у погледу квалитета, што има директног 
утицаја на унапређивање квалитета и поизционирање Факултета у односу на 
своје академско окружење. 

• Самовредновање се реализује по устаљеној периодици. 
• Резултати евалуација и самовредновања су јавни и доступни свима, 

наставницима, сарадницима, студентима и јавности.  

SWOT анализа 
СНАГЕ 

• Постоји Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију и утврђена 
методологија за спровођење контроле квалитета и испуњености стандарда +++  

• Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на 
веб страници Факултета +++ 

• Управа Факултета је заинтересована за унапређење система обезбеђења 
квалитета, односно за сарадњу са привредом +++ 

• Улагање у просторне и лабораторијске капацитете.++ 
• Постоје пројекти и уговори о сарадњи са другим високошколским установама + 
• Постоје повратне информације о компетенцијама свршених студената + 
• Постоје пројекти сарадње са привредом + 

СЛАБОСТИ 
• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 
• Култура квалитета запослених је на истом нивоу као и код последње 

самоевалуације ++ 
• Посвећеност студента за обезбеђење квалитета није на задовољавајућем нивоу – 

студенти оцењивање професора и сарадника схватају као прилику да их “казне”. 
+++ 

• Национална служба за запошљавање није директно укључена у контролу 
квалитета, иако су њени подаци коришћени.+ 

МОГУЋНОСТИ 
• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 



• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 
институцијама у циљу унапређења квалитета. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 
обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног 
процеса који се ту спроводи - друштвено одговорно пословање.++ 

• Значајније повезивање са привредом. +++ 
ОПАСНОСТИ 

• Привредни субјекти још увек нису у стању да искажу своје потребе за кадровима 
на дужи рок.++ 

• Пад привредног развоја у Србији – замирање региона и неадекватан/ 
неравномеран регионални развој. ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
• Укључивање Националне службе за запошљавање у активности на процени 

унапређењу компетенција дипломираних студената. 
• Наставити улагање у простор и опрему, опремање и осавремењавање 

лабораторија. 
• Даља обука и мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу 

обезбеђења и унапређења квалитета.  
• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета. 
• Повећати и унапредити сарадњу са привредом. 

 

Прилози 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту  високошколске  установе  о 
активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу 
квалитета  у  циљу  одржавања  и унапређење  квалитета  рада  високошколске установе 



Стандард 15: Квалитет докторских студија  
Опис тренутне ситуације 
На Tехничком факултету „Михајло Пупин“ настава се изводи на једном акредитованом 
студијском програму докторских студија: Инжењерски менаџмент. 
У циљу унапређења квалитета, Факултет самовреднује акредитоване студијске 
програме докторских студија у одређеним временским периодима у складу са законом, 
што подразумева редовно и систематично праћење и предузимање превентивних и 
корективних мера. Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење 
научноистраживачког односно уметничкоистраживачког рада, осавремењавање 
садржаја студијског програма и редовно праћење и проверу циљева, постизање 
научних, односно уметничких компетенција студената и овладавање специфичним 
академским и практичним вештинама потребним за будући развој њихове каријере.  
Tехнички факултет „Михајло Пупин“ проверава своју спремност за извођење 
докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки 
односно уметничкоистраживачки рад, како наставника тако и студената.  
Студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије је сагласан стратегији, 
задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 
области. Студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије представља 
наставак школовања на студијским програмима Инжењерски менаџмент - основне 
студије и Инжењерски менаџмент - мастер студије, који се реализују на Факултету. 
Током времена ови образовни профили су модификовани у складу са правцима развоја 
у области менаџмента, технике и технологије, као и образовања за менаџере, те 
усклађивани са законским нормативима. Студијски програм Инжењерски менаџмент – 
докторске студије конципиран је мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 
менаџерских и инжењерских дисциплина. 
Друштвена оправданост и корисност студијског програма јесте у значају инжењерског 
менаџмента, управљања и одлучивања у производним и услужним делатностима, 
узимајући у обзир разлике у намени, односно географском и тржишном позиционирању 
пословних субјеката. Овај студијски програм усклађен је са трендовима у Србији и 
свету, посебно ЕУ окружењу Србије. 
С обзиром на значајан број до сада одбрањених докторских дисертација, компетентност 
наставника, број објављених научних радова на СЦИ листи и број 
научноистраживачких пројеката који се реализују у самој установи, као и сарадњу са 
другим научноистраживачким установама у земљи и иностранству, Технички факултет 
„Михајло Пупин“ у Зрењанину, свакако може да одговори савременим потребама за 
извођење докторских студија на овом студијском програму. 
На реализацији студијског програма докторских студија укупно је ангажован 21 
наставник. Компетенције наставника се дефинишу на основу радова објављених у 
међународним часописима, радова објављених у домаћим часописима, радова 
објављених у зборницима са међународних и домаћих научних скупова, монографија, 
патената, уџбеника, техничких решења, итд. Сваки наставник има потребан број 
референци из уже области из које изводи наставу на студијском програму.  
Научноистраживачка делатност (броја и врсте публикација) сваког наставника се 
редовно ажурира, прати и вреднује преко веб сервиса Картон научног радника.  



На Tехничком факултету „Михајло Пупин“, у периоду претходне три школске године, 
успешно је одбрањено укупно 29 докторских дисертација. Наставници на докторским 
академским студијама и студенти докторских студија публиковали су бројне радове у 
престижним међународним часописима (категорије М21а-М23).   
У разматраном периоду на Факултету су успешно реализовани или су у фази 
реализације бројни научноистраживачки пројекти. Факултет пружа студентима 
докторских студија логистичку подршку и подстиче их на укључивање у истраживачке 
пројекте који се реализују на Факултету. По правилу, студенти докторских студија у 
звању асистента, истраживача сарадника су укључени у научноистраживачке пројекте. 
Tехнички факултет „Михајло Пупин“ остварује интензивну сарадњу са другим 
истраживачким институцијама из земље и иностранства. 
Програми докторских студија омогућавају студентима да након завршених студија 
поседују знања, вештине, развијене способности и предметно-специфичне 
компетенције. Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају 
студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном 
сектору. Током школовања студенти докторских студија се оспособљавају за постизање 
научних способности и академских вештина, развој креативних способности и 
овладавање специфичним практичним вештинама. Студенти се такође оспособљавају и 
за самостално решавање теоретских и практичних проблема, разумевање и употребу 
савремених знања, способност праћења савремених достигнућа, независно и креативно 
деловање, повезивање знања из различитих области и примену, решавање проблема 
употребом научних метода, извођење експерименталних истраживања, представљање и 
дискусију резултата истраживања, комуникацију на професионалном нивоу у писању и 
саопштавању резултата спроведених истраживања. Студенти на тај начин стичу 
неопходна искуства у решавању комплексних истраживачких проблема. Студенти 
завршетком докторских студија стичу опште и специфичне истраживачке способности 
које су подређене квалитетном обављању стручне и научне/уметничке делатности.  
Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент – докторске студије је образовање 
студената и њихово оспособљавање за високо квалитетан и самосталан научно-
истраживачки рад, у складу са потребама друштва. Практично, након завршетка 
докторских студија, студенти ће бити оспособљени да критички процењују 
истраживачки рад других, да самостално осмишљавају, реализују и примењују 
оригинална и научно релевантна истраживања. У складу са тим, сврха студијског 
програма Инжењерски менаџмент – докторске студије јесте допринос развоју науке у 
Србији, али и остваривање практичних импликација, као што су: развој нових 
технологија и поступака, унапређење менаџмента, организационих и пословних 
перформанси у организацијама, које послују у нашој земљи и другим земљама. 
На основу претходног, јасно је да је студијски програм Инжењерски менаџмент - 
докторске студије конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су 
друштвено оправдане и корисне. 
Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је дефинисао задатке и циљеве у 
виду образовања високо компетентних кадрова из области инжењерског менаџмента, 
на свим нивоима студија, а сврха и исходи ових студијских програма потпуно су у 
складу са овако постављеним задацима и циљевима Факултета. 
Током школовања, студенти су обучавају да поштују принципе етичког кодекса и добре 
научне праксе. Кодексом о академском интегритету на Факултету штити се и чува 
достојанство професије, унапређивање моралних вредности, као и заштита вредности 



знања. Кодекс има функцију подизања свести о одговорности, развој моралних и 
људских вредности.  
На прву годину докторских академских студија, а на основу уверења за акредитацију, 
Факултет може да упише годишње укупно 12 студента. Процедура уписа је јавно 
доступна и компетитивног је карактера. Број студената који ће бити уписани и начин 
финансирања њихових студија (буџет или самофинансирање) дефинише се сваке 
године посебном одлуком наставно-научног већа Факултета. Упис се спроводи у 
складу са важећим правним актима Tехничког факултета „Михајло Пупин“.  
Посебна пажња се посвећује менторском систему рада као облику подршке сваком 
студенту докторских студија. Приликом уписа студијског програма докторских студија 
сваком студенту се именује ментор. Ментор студенту помаже током студија и прати 
његов рад и резултате, посебно му помаже у избору одговарајуће литературе, упућује га 
у научноистраживачки рад и помаже му у обликовању и изради докторске дисертације. 
Факултет непрекидно прати и анализира напредовање студената током школовања.  
Квалитет наставника на студијским програмима докторских студија се обезбеђује 
пажљивим планирањем и избором, стварањем услова за перманентну едукацију и 
усавршавање, као и провером квалитета њиховог рада у настави. Систематски се прати 
и оцењује научна, истраживачка и педагошка активност наставника.  
Завршни део студијских програма је докторска дисертација. Минимални услови које је 
потребно испунити да би се приступило одбрани докторске дисертације су усклађени 
са стандардима за акредитацију студијског програма докторских студија у образовно- 
научном пољу.  
На сајту Факултета, за сваки студијски програм, јавно су доступни подаци о свим 
наставницима и менторима, заједно са подацима о њиховој компетентности. 
Критеријуми за избор наставника и ментора докторских дисертација су јасно 
дефинисани а регулисани су одговарајућим законским прописима, актима 
Универзитета у Новом Саду и документима Факултета. Научне и стручне 
квалификације наставног особља одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових 
задужења. Обезбеђено је да ментор не може да води више од пет доктораната 
истовремено.  
Tехнички факултет „Михајло Пупин“ депонује докторске дисертације у јединствен 
репозиторијум који је трајно доступан јавности. Електронске верзије докторских 
дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену и одбрану, подацима о ментору и 
саставу комисије и подацима о радовима (научноистраживачким односно 
уметничкоистраживачким резултатима) кандидата чије је објављивање било предуслов 
за одбрану јавно су доступни на званичној веб страници Универзитета у Новом Саду.  

SWOT анализа  
СНАГЕ 

• Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 
• Усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 
• Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености 

са другим студијским програмима. 
• Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем 

изабраних менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим 
светским стремљењима. 

• Доступна наставна литература, са, највећим делом, сопственим (у Факултетском 
издању) изворима. 



• Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 
• Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од 

стране катедре за менаџмент, на којој учествује  велики број студента. 
• Студенти докторских студија могу да учествују и на другим конференцијама и 

научним скуповима које организје ТФ Михајло Пупин (поред наведеног научног 
скупа, студентима је омогућено учествовање на још пет научних скупова које 
организуке факултет). 

• Велики број публикација у часописима са SCI листе,  
• Опредељеност за унапређење квалитета акредитованих студијских програма 

докторских студија,  
• Континуирано осавремењавање студијских програма;  
• Компетентност наставника и ментора која се огледа у квалитету 

научноистраживачког рада,  
• Примене важећих критеријума приликом одређивања менторства и оцене 

квалитета докторских дисертација у погледу публиковања резултата 
произашлих из истраживања,  

• Усаглашеност поступка избора наставника и ментора са законским прописима; 
СЛАБОСТИ 

• Мали број студената докторских студија укључених у реализације пројеката. 
• Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате 
• Недовољна опскрбљеност Факултета са новијом и широм литературном базом, 

превасходно уџбеницима са других факултета, али и преводима најначајнијих 
страних аутора. 

• Недовољно материјалних средстава за унапређење научно истраживачког рада 
• Мали проценат студената који су завршили студије у року предвиђеном за 

трајање студијског програма,  
• Мали проценат студената који су завршили докторске академске студије у 

односу на број уписаних 
• Недовољно повратних информација од стране студената, након завршетка 

докторских студија и запошљавања 
МОГУЋНОСТИ 

• Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу спровиђења 
истраживачких активности студената студијског програма. 

• Сарадња са Факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене 
знања и искустава. 

• Висока компетентност наставног кадра 
• Сарадња са иностраним Факултетима са сродним студијским програмима у 

циљу веће мобилности и размене студената. 
• Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 
• Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског 

програма од стране наставног особља. 
ОПАСНОСТИ 

• Недостатак материјалних средстава за унапређење научно истраживачког рада 
• Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на 

приватним факултетима, као и релативно лакше завршавање докторских студија 
на приватним факултетима. 

• Смањење броја потенцијалних студената  



• Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента, а мала 
потражња за високообразованим кадром- докторима наука у привреди. 

Предлози мера за побољшање 
SWOT анализа систематског праћења и периодичне провере квалитета на Tехничком 
факултету „Михајло Пупин“  је указала на одређене слабости и иницирала усвајање 
следећих мера и активности: 

• Набавка актуелних литературних извора, потребних за побољшање квалитета 
знања студената. 

• Унапређење препознатљивости студената докторских студија кроз промотивне 
активности Факултета, учешће на конференцијама  итд. 

• Формирање базе повратних информација од стране студената, након завршетка 
докторских студија и запошљавања 

• Мотивисање и додатно едуковање студената докторских студија за писање и 
објављивање радова на СЦИ листи како би што већи број кандидата у 
предвиђеном року завршио студије. 

Сматрамо да је Tехнички факултет „Михајло Пупин“ испунио захтеве овог стандарда. 
 
Прилози 
Прилог 15.1. Статут Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину – део који се 
односи на докторске студије 
Прилог 15.2. Правилник о начину и поступку пријаве, израде, оцене и одбране 
докторске дисертације 
Прилог 15.3. Програм научно-истраживачког рада Факултета 
Прилог 15.4. Доступне базе података и библиотечки ресурси студентима докторских 
студија 
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