
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТ ВО ПРОСВЕТЕ 

И НАУКЕ 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу од 16.11.2011. године Министарство просвете и науке 
издаје 

ДОЗ В ОЛ У  ЗА Р АД 

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 
може почети са радом ради оствариваља основних, 
дипломских и докторских академских студија. 

ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 
одобрава се извођење студијских програма: 

Машинско инжењерство-основне академске студије; 
Војноиндустријско инжењерство-заједнички програм са 
Универзитетом одбране-Војном академијом - основне 
академске студиЈе ; 
Машинско инжењерство-дипломске академске студије; 
Војноиндустријско инжењерство-заједнички програм са 
Универзитетом одбране-Војном академијом- дипломске 
академске студИЈе; 
Инжењерски менаџ мент-дипломске академске студије; 
Индустријско инжењерство-дипломске академске судије; 
Машинско инжењерство-докторске академске студије. 



На одобрени студијски програм основне академске студије
Машинско инжењерство може се уписати 240(двеста четрдесет) 
студената у прву годину студиЈа у седишту. 

На одобрени студијски програм основне академске студије-
Војноиндустријско инжењерство-заједнички програм са 
Универзитетом одбране-Војном академиЈом, може се уписати 40 
(четрдесет) студената у прву годину студија у седишту. 

На одобрени студијски програм дипломске академске студије
Машинско инжењерство може се уписати 96(деведесет шест) 
студената у прву годину студиЈа у седишту. 

На одобрени студијски програм дипломске академске студије
Војноиндустријско инжењерство-заједнички програм са 
Универзитетом одбране-Војном академијом, може се уписати 
16(шеснаест) студената у прву годину студија у седишту. 

На одобрени студијски програм дипломске академске студије

Инжењерски менаџмент може се уписати 16(шеснаест) 
студената у прву годину студиЈа у седишту. 

На одобрени студијски програм дипломске академске студије
Индустријско инжењерство може се уписати 16(шеснаест) 
студената у прву годину студиЈа у седишту. 

На одобрени студијски програм докторске академске студије
Машинско инжењерство може се уписати 20(двадесет) 
студената у прву годину студиЈа у седишту. 

Настава се на одобреним студијским програмима изводи са 
потребним бројем наставника у седишту Факултета. 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 
обавља образовну делатност у пословном простору у Крагујевцу, 
Сестре Јањић 6 у пословном простору површине 5.760,00 м2. 

Број:  612-00-01991/2011-04 
У Београду, 30.04.2012.годи 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Број :612-00-01 134/2013-04 
Датум: 16 .08.2013. године 

Београд 
Немањина 22-26 

гђ. 

На основу члана 42. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", број 76/05 , 100/07- аутентично тумачење, 97/08 , 44/10 и 93/12 ) и члана 206 . 
став 1. Закона о општем управном поступку ( "Службени лист СР Ј", бр. 33/97 и 

31/01 ) и ("Службени гласник РС", број 30/1 0 ) , Министар просвете, науке и 
технолошког развоја доноси 

РЕ ШЕЉЕ 
О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ, са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић б, извођење студијских 

програма: 

Основне академске студије- АУТОМОБИЛСКО ИНЖЕЊЕРСТВО; 

Основне академске студије- УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО; 

Мастер академске студије - АУТОМОБИЛСКО ИНЖЕЊЕРСТВО. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је дана 24 .05.2013. године под 

бројем: 612-00-00595/2013-04 издала следећа уверења о акредитацији: 
Уверења о акредитацији високошколске установе; 
Уверење о акредитацији студијског програма: Основне академске студије -

Аутомоболско инжењерство. На овај студијски програм могу се уписати 40 
(четрдесет) студената у прву годину студија у седишту установе. 



Уверење о акредитацији студијског програма: Основне академске студије 
Урбано инжењерство. На овај студијски програм могу се уписати 40 (четрдесет) 
студената у прву годину студиЈа у седишту установе. 

Уверење о акредитацији студијског програма: Мастер академске студиЈе -
Аутомобилско инжењерство. На овај студијски програм могу се уписати 16 
(шеснаест) студената у седишту установе. 

О б р азл о ж еље 

У поступку усклађивања делатности са Законом о високом образовању 
("Службени гласник РС", бр.76/05 ,100/07 - аутентично тумачење, 97/08 , 44110 и 
93112 ) ,  Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у 
Крагујевац, Сестре Јањић б, поднео је Министарству захтев број О 1-1/1543 од 

10 .06 .2013 . године за издавање Допуне дозволе за рад за студијске програме: 
Основне академске студије - Аутомобилско инжењерство; Основне академске 
студије -Урбано инжењерство и Мастер академске студије - Аутомобилско 
инжењерство. 

Министарство је Машинском факултету у Крагујевцу издало Дозволу за рад 
број: 612-00-2026/2008-12 од 09.04.2009. године за извођење акредитованих 
студијских програма: Основне академске студије - Машинско инжењерство; 

Дипломске академске студије - Машинско инжењерство и Докторске студије -
Машинско инжењерство. 

Због промене назива Факултета у Факултет инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, Министарство је Факултету издало нову Дозволу за 
рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04 .2012. године за акредитоване студиЈСКе 
програме: 

Основне академске студије- Машинско инжењерство; 

Основне академске студије - Војноиндустријско инжењерство заједнички 

програм са Универзитетом одбране- Војном академијом; 
Дипломске академске студије- Машинско ижењерство; 

Дипломске академске студије- Војноиндустријско инжењерство заједнички 

програм са Универзитетом одбране- Војном академијом; 
Дипломске академске студије- Инжењерски менаџмент; 

Дипломске академске студије- Индустријско инжењерство; 

Докторске академске студије - Машинско инжењерство. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-019911201 1-04 од 30.04 . .  20 12 . године нису 
обухваћени акредитовани студијски програми: Основне академске студије -

Аутомобилско инжењерство; Основне академске студије- Урбано инжењерство и 
Мастер академске студије - Аутомобилско инжењерство, то је применом члана 
206. став 1. Закона о општем управном поступку ( "Службени лист СРЈ", број 33/97 



и 31101) и ("Службени гласник РС, број 30/1 О) донето Решење о допуни наведене 
дозволе за рад. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном 
поступку и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси 
Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 
- Високошколској установи 

-Архиви 



Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :612-00-01780/2013-04 
Датум:20.09.2013. године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ. 

На основу члана 42. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 4411 О и 93/12) и члана 206. 
став 1. Закона о општем управном поступку ( "Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 
31/01) и ("Службени гласник РС", број 30/1 О), Министар просвете, науке и 

технолошког развоја доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗАР АД 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ, Сестре Јањић 6, извођење студијског програма: 

Докторске академске студије МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета издала је: 

Уверење број 612-00-00595/2013-04 од 24.05.2013. године за акредитацију 
високошколске установе. 

Уверење број 612-00-00595/2012-04 од 24.05.2013. године за акредитацију 
студијског програма: Докторске академске студије - Машинско инжењерство. На 

овај студијски програм могу се уписати 50 (педесет) студената у прву годину 
студија у седишту установе. 

Образложење 

У поступку усклађивања делатности са Законом о високом образовању 

("Службени гласник РС", бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/1 О и 
93/12), Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
поднео је Министарству просвете, науке и технолошког развоја захтев број 01-
1/2392 од 11.09.2013. године за издавање Допуне дозволе за рад због промене броја 
студената, које Факултет може да упише на студијски програм докторских студија 



Машинско инжењерство повећан је са 20 на 50 студената који ће студирати у 

седишту У станове. 

Министарство је Факултету издало Дозволу за рад број 612-00-01991/2011-
04 од 30.04.2012. године за извођење акредитованих студијских програма: 
Основне академске студије: Машинско инжењерство; 

Војноиндустријско инжењерство; 

Дипломске академске студије: Машинско инжењерство; 

Војноиндустријско инжењерство; 

Инжењерски менаџмент; 

Индустријско инжењерство; 

Докторске академске сту дије: Машинско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01134/2013-04 од 16.08.2013. 
године за извођење студијских акредитованих студијских програма: Основне 

академске студије- Аутомобилско инжењерство и Урбано инжењерство; Мастер 

академске студије - Аутомобилско инжењерство. 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета Факултету је дала сагласност 

за повећање броја студената за упис са 20 на 50 студената на студијском програму 
Докторских студија Машинско инжењерство и издала уверење број 612-00-
00595/2013-04 од 24.05.2013. године. 

Како је Дозволом за рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године 
одобрен број студената 20 а сада повећсн на 50 студената за упис на првој години 
студијског програма докторских академских студија - Машинско инжењерство, то 

је применом члана 206. став 1. Закона о општем управном поступку ( "Службени 
лист СРЈ", број 3 3/97 и 31/О1) и ("Службени гласник РС, број ЗО/ 1 О) донето Решење 
о допуни наведене дозволе за рад. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном 

поступку и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси 

Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

-Архиви 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :612-00-01031/2014-04 
Датум:25.07.2014. године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ. 

На основу члана 42. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 
број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и члана 206. 
став 1. Закона о општем управном поступку ( "Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 
31/01) и ("Службени гласник РС", број 30/1 О), Министар просвете, науке и 

технолошког развоја доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗАР АД 

На захтев Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре 
Јањић 6 од 16.06.2014.године за измену Дозволе за рад Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године. 

Мења се површина бруто простора за извођење наставе, уместо 5.760 м2 у 

површину 14860 м2 бруто простора за извођење наставе у седишту установе. 

Образложење 

У поступку усклађивања делатности са Законом о високом образовању 

("Службени гласник РС", бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/1 О, 
93/12 и 89/13), Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре 
Јањић 6, поднео је Министарству захтев број 01-1/1879 од 13.06.2014. године за 
измену Дозволе за рад број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године, у делу који 
се односи на површину бруто простора Факултета у коме се изводи настава и који 

износи 14860 м2. 



Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је уверење број 612-00-
116/2/2008-04 од 19.08.2008. године о акредитацији установе, којим је утврдила да 
Машински факултет Универзитета у Крагујевцу има 5.760 м2 бруто простора за 
извођење наставе, на основу кога је Министарство издало Дозволу за рад број 612-
00-2026/2008-12 од 09.04. 2009.године. 

Машинси факултет Универзитета у Крагујевцу је у међувремену променио 

назив у Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Комисија је Одлуком о акредитацији високошколске установе број 612-00-
00595/2013-04 од 24.05.2013. године, утврдила, да Факултет инжењерских наука, 
Универзитета у Крагујевцу има 14860 м2 бруто простора за извођење наставе у 
седишту установе. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године 

површина бруто простора за извођење наставе није износила 14860 м2, то је 

применом члана 206. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист 
СРЈ", број 33/97 и 31/О1) и ("Службени гласник РС, број 30/ 1 О) донето решење о 
измени Дозволе за рад. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку 

и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

-Архиви 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :612-00-01991/201 1-06 
Датум:О3.08.2015. године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ. 
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На основу члана 42. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС' , број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/ 10, 93/ 12, 89/ 13, 99/2014, 
45/ 15 и 68/ 15) и члана 206. став 1. Закона о општем управном поступку ( 
, .Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) и (,,Службени гласник РС", број 30/ 10), 
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
извођење студијских програма: 

ОАС - РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и 

Докторске студије - ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ. 

Образложење 

Законом о високом образовању, чланом 42. , прописан је поступак измене и 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучује 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
поднео је Министарству захтев број О 1-111740 од 20.05.2015. године за издавање 
допуне Дозволе за рад број 612-00-01991 /201 1-04 од 30.04.2012. године, за 



студијске програме: ОАС - Рачунарска техника и софтверско инжењерство и 

Докторске студије - Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. 

У прилогу захтева Факултет је доставио одговарајућу документацију, уверења 

о акредитацији Факултета и студијских прогрсtма, које је у поступку редовне 

акредитације издала Комисија за акредитацију и проверу квалитета и то: 

Уверење број: 612-00-00990/2014-04 од 08.05.2015. године о акредитацији 
студијског програма: ОАС - Рачунарска техника и софтверско инжењерство, на 

који се може уписати 40 (четрдесет) студената у прву годину студија у седишту 
установе. 

Уверење број: 612-00-00347/2015-04 од 20.03.2015. године о акредитацији 
студијског програма: Докторске студије - Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент, на који се може уписати 15 (петнаест) студената у прву 
годину студија у седишту установе, за извођење на српском и енглеском језику. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012.године, 

Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01 134/2013-04 од 16.08.2013. године, 

Решењем о допуни број 612-00-01780/2013-04 од 20.09.2013.године нису 

обухваћени студијски ОАС - Рачунарска техника и софтверско инжењерство и 

Докторске академске студије - Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент, донето Је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку 

и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

-Архиви 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Број :612-00-02460/2018-06 
Датум . 26.10.2018. године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ . 

На основу члана 53. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", број 88/17, 27118 - др. закон и 73/ 18) и члана 206. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени лист СРЈ'·, бр. 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник 
РС'·, број 30/1 О) и члана 21 7. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник РС" бр. 18116), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

Број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГИЈЕВЦУ, са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
извођење студијског програма: 

МАС - УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета издала је: 

Уверење број 612-00-00899/2017-06 од 09.02.2018. године о акредитацији 
студијског програма МАС - УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО, на који се може 
уписати 16 (шеснаест) студената, у прву годину студија у седишту установе. 



Образложење 

Законом о високом образовању. чланом 53. став 1 ., прописан је поступак 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучује 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Установа је поднела је Министарству захтев број 01-1/3388 од 05.10.2018. 
године за издавање допуне дозволе за рад, за студијски програм МАС - Урбано 

инжењерство. 

Министарство је Установи издало : 

Дозволу за рад број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године за извођење 
студијских програма ОАС: - Машинско инжењерство, - Војноиндустријско 

инжењерство (заједнички програм са Универзитетом одбране-Војном академијом), 

МАС: Машинско инжењерство, Војноиндустријско инжењерство 

(заједнички програм са Универзитетом одбране-Војном академијом), 

Инжењерски менаuмент, - Индустријско инжењерство и ДАС - Машинско 

инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-01134/2013-04 од 16.08.2013. године 
за извођење студијских програма ОАС: - Аутомобилско инжењерство, - Урбано 
инжењерство, МАС - Аутомобилско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01780/2013-04 од 20.09.2013. 
године за извођење студијског програма ДАС - Машинско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01031 /2014-04 од 25.07.2014. 
године за извођење наставе у простору бруто површине од 14860 м2. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01991 /2011-06 од 03.08.2015. 
године за извођење студијског програма ОАС - Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство, ДАС - Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаuмент. 

У прилогу захтева Установа је доставила одговарајућу документацију, уверења 

о акредитацији установе и студијских програма, које је у поступку редовне 

акредитације издала Комисија за акредитацију и проверу квалитета. 

Како Дозволом за рад број 612-00-01991/20 11-04 од 30.04.2012. године, 

Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01134/2013-04 од 16.08.2013. године, 
Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-0 1780/2013-04 од 20.09.20 13. године 
и Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01031/2014-04 од 25.07.2014. 
године и Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01991 /2011-06 од 

03.08.2015. године, није обухваћен поменути студијски програм, донето је решење 
као у диспозитиву. 



УП)'Тство о правном средству : Ово решење је коначно у управном поступку 

и против истог се може nокре11ути управни спор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 ;~ана од да11а пријема овог решења. 

Достави·~ и : 

-В исокошколској установи 

-Арх иви 

МИIЈИСТАР 



ФI ' "'. " " ~"КА 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :612-00-00808/2018-06 
Датум. 11 .01.2019. године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ. 

у, ,'/ 

еЈ/-1 ј(~с_ 

( Сј ~ 2 - ~ q 1 год. 
J,,fy uм4 

На основу члана 53. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", број 88/17, 27/18-др. закон и 73/18) и члана 206. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник 
РС", број 30/1 О) и члана 217. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник РС" бр. 18/16), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗАР АД 

Број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА 

У КРАГУЈЕВЦУ, са седиштем у Сестре Јањић 6, Крагујевац, извођење студијских 
програма: 

оле -РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и 
МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета издала је: 

Уверење број 612-00-00899/20 17-06 од 26.05.2017. године о акредитацији 
студијског програма ОАС - РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И СОФТВЕРСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО, на који се може уписати 60 (шездесет) студената, у прву 
годину студија у седишту установе . 



Уверење број 612-00-00899/2017-06 од 08.09.2017. године о акредитацији 
студијског програма МАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, на који се може уписати 16 (шеснаест) студената, у прву годину 

студија у седишту установе. 

Образложење 

Законом о високом образовању, чланом 53. став l . и 2, прописан је поступак 
измене и допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком 

одлучује министарство надлежно за послове високог образовања и доноси 

одговарајуће решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном 

поступку. 

Установа је поднела је Министарству захтев број 01-11424 од 05 .02.2018. 
године за издавање допуне дозволе за рад, за студијске програме: ОАС -
Рачунарска техника и софтверско инжењерство и МАС - Инжењерство заштите 

животне средине. 

Министарство је Установи издало: 

Дозволу за рад број 612-00-01991 /2011-04 од 30.04.2012. године за извођење 
студијских програма ОАС: - Машинско инжењерство, Војноиндустријско 

инжењерство-заједнички програм са Универзитетом одбране-Војном академијом, 
МАС - Машинско инжењерство, - Војноиндустријско инжењерство-заједнички 
програм са Универзитетом одбране-Војном академијом, Инжењерски 

менаџмент, - Индустријско инжењерство и ДАС - Машинско инжењерство. 
Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01134/2013-04 од 16.08.2013. 

године за извођење студијских програма ОАС - Аутомобилско инжењерство, -
Урбано инжењерство и МАС-Аутомоба.1лско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе број 612-00-01780/2013-04 од 20.09.2013. године за 
извођење студијског програма ДАС - Машинско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01031 /2014-04 од 25.07.2014. 
године за извођење студијских програма у повећаном бруто простору површине 

14860 м2. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01991/2011-06 од 03.08.2015. 
године за извођење студијских програма ОАС - Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство и ДАС - Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент. 

У прилогу захтева Установа је доставила одговарајућу документациј у, уверења 

о акредитацији установе и студијских програма, које је у поступку редовне 

акредитације издала Комисија за акредитацију и проверу квалитета. 

Како Дозволом за рад број : 612-00-0199 112011-04 од 30.04.2012. године, 

Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01134/2013-04 од 16.08.2013. године, 

Решењем о допуни дозволе за рад број 6] 2-00-01780/2013-04 од 20.09.20 13. године, 



• 

Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-01031/2014-04 од 25.07.2014. године 
и Решењем о допуни дозволе за рад број 612-00-0 l 991 /201 1-06 од 03.08.2015 . 
године, нису обухваћени поменуrи студијски програми са изменама. донето јс 

решење као у диспозитиву. 

У11утство о правном средству: Ово решење је коначно у у11равном поступку 

и против истог се може покренуrи управни с11ор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

-Архиви 



Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :6 12-00-00727/20 19-06 
Датум.02.09.2019 . године 

Београд 

Немањина 22-26 
гђ. 

ФАКУЈI 1 f:Т ИНЖЕЊЕ?Сi<ИХ НАУКЈ 
УНИВЕРЗ"1ТЕТ у КРдt УЈЕ 'У 

Бр. v111 зЈ t ~ 

-- l ~ D/ 2rJJ год 
КРАГУЈЕВАЦ 

На основу члана 53. став 1., Закона о високом образовању ("Службени 

гласник РС'·. број 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18) и члана 206. став 1. Закона о 
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) и ("Службени 
гласник РС", број 30/1 О) и члана 217. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник РС" бр. 18/ 16), Министар просвете, науке и технолошког 
развоја ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

Број 612-00-01991/2011 -04 од 30.04.2012. године 

ОДОБРАВА СЕ ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
обављање делатности и извођење студијског програма: 

МАС - БИОИНЖЕЊЕРИН~ 

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању издало ј е: 

Уверење број 612-00-00899/20 17-06 од 26.05.2017. године о акредитацији 
студијског програма МАС - БИОИНЖЕЊЕРИНГ, на који се може уписати 16 
(шеснаест) студената у прву годину студија у седишту установе . 



Образ л ожење 

Законом о високом образовању. чланом 42. став 1. и 2., прописан је поступак 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучуј е 

м инистарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 
решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Установа је поднела је Министарству захтев број 01 -1 /1288 од 05.04.2019. 
године за издавање допуне дозволе за рад, за студијски програм МАС -
Биоинжењеринг. 

Министарство је Установи издало : 
Дозволу за рад број 612-019911201 1-04 од 30.04.20 12. године, којом је 

дозвољено извођење студијских програма ОАС - Машинско инжењерство, -
Војноиндустријко инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране

Војном академијом, МАС - Машинско инжењерство, - Војноиндустријско 

инжењерство - заједнички програм са Универзитетом одбране -војном 
академијом, - Инжењерски менаџмент, - Индустријско инжењерство и ДАС -
Машинско инжењерство. 

Решење о допуни ндозволе за рад број 6 12-00-01134/20 13-04 од 16.08.201 3. 
године за извођење студијског програма ОАС - Аутомобилско инжењерство, -
Урбано инжењерство, и МАС - Аутомобилско инжењерство. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01780/2013-04 од 20.09.2013. 
године за извођење студијског програма ДАС - Машинско инжењерство. 

Решење број 612-00-0 1031 /2014-04 од 25.07.2014. године за извођење 
студијских програма у повећаном бруто простору површине 14860 м2. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-01991 /20 11-06 од 03.08.2015. 
године за извођење студијских програма ОАС - Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство и ДАС - Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент. 

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-00808/20 18-06 од 11.01.2019. 
годинне за извођење студијских програма ОАС - Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство и МАС - Инжењерство заштите животне средине. 

У прилогу захтева Установа је доставила одговарајућу документацију, уверења 

о акредитацији установе и студијских програма, које је у поступку редовне 

акредитације издала Комисија за акредитацију и проверу квалитета. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године и 
наведеним решењима НИЈе обухваћен поменути студијски програм. донето је 

решење као у ДИСПОЗИТИВ)'. 



" Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку 

и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

-Високошколској установи 

-Архиви 



Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 612-00-01749/2019-06 
Датум: 29.10.2019. године 

Београд 

Немањина 22-26 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу члана 53 . став 
1. Закона о високом образовању (.,Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. 

закон и 73/18) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумчење), по захтеву 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу број : 0/1 /4101 од 
2 1.10.2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

1. Допуњава се Дозвола за рад број 612-00-00727/2019-06 од 02.09.2019. 
године у даљем тексту (Дозвола за рад) и одобрава се 

ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
извођење студијског програма: 

МАС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РА ЧУНА РСТВО. 



• 

Об р азложење 

Законом о високом образовању, чланом 53 . став 1., прописан је поступак 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучује 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку и 

члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу поднео је захтев 

број: 0/1 /4 10 1 од 21. 10.2019. године. за издавање допуне Дозволе за рад број : 

612-00-00727/2019-06 од 02.09.20 19. годин е, ради одобравања извођења новог 

акредитованог студијског програма мастер академских студија- Електротехника 

и рачунарство у седишту ове високошколске установе. 

Уз захтев су приложени : Уверење о акредитацији студијског програма 

мастер академских студија - Електротехника и рачунарство број: 612-00-
00296/6/2019-03 од 04.10.20 19. године, на кој и се може уписати 32 (тридесетдва) 
студента, у прву годину студија у седишту установе. 

Образовна делатност се изводи, са потребним бројем наставника на 

акредитованим студијским програмима, опремљен одговарајућим наставним 

средствима у просторијама седишта факултета у Крагујевцу, Сестре Јањић 6. 

Како Дозволом за рад број : 612-00-00727/2019-06 од 02.09.2019. године, 
није обухваћен поменути студијски програм донето је решење као у 
диспозити ву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном 

поступку и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси 

Управном суду Србије у року од ЗО дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

1. Високошколској установи 
2. Архиви 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 612-00-01629/2020-06 
Датум: 03.11.2020. године 

Београд 

Немањина 22-26 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу члана 53. 
став 1. и члана 42. став 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 и 6/2020 - др.закони) и 

члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" 
бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумчење), по захтеву Факултета инжењерских 

наука, Универзитета у Крагујевцу, број 01-1/3368 од 02.ЈО.2020. године, 

ДОНОСИ 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

Мења се Дозвола за рад број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године, у 
даљем тексту (Дозвола за рад) и одобрава се ФАКУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСКИХ 

НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ са седиштем у Крагујевцу, 

Сестре Јањић 6, укидање студијских програма: 

ОАС -АУТОМОБИЛСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

МАС - АУТОМОБИЛСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 



Образ ло жеље 

Законом о високом образовању. чланом 53 . став ] .. прописан је поступак 
имене дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучуј е 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Факултет инжењерских наука, Уни верзитета у Крагујевцу. поднео је 

захтев број : О 1-1 /3368 од 02.1 0.2020. године, за издавање измене Дозволе за рад 

број: 6 12-00-01991/2011 -04 од 30.04.2012.године. ради укидања извођења 

акредитованих студијских програма на основу одлуке Сената Универзитета у 

Крагујевцу на седници одржаној дана 24.09.2020.године, број : lll-01-714/23 о 

укидању студијског програма основних академских студија Аутомобилске 

инжењерство (бр.Ш-01-714/23 од 24.09.2020.године) и укидању студијског 

програма мастер академских студија Аутомобилске инжењерство (бp. III-01-

714/2 1 од 24.09.2020.године). 

Уз захтев су приложили : 

1. Одлуку о укидању студијског програма основних академских студија 

Аутомобилске инжењерство (бр. ПЈ-О 1-714/23 од 24.09.2020.године) 

2. Одлуку о укидању студијског програма мастер академских студија 

Аутомобилске инжењерство (бр. !11-0 1-714/21 од 24.09.2020.године). 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01 991/2011-04 од 30.04.20 12. 

године, није обухваћено укудање поменутих студијских програма донето је 

решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном 

поступку и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси 

Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема ово г решења. 

Доставити: 

1. Високошколској установи 

2. Архиви 

Број: 612-00-01629/2020-06 

У Београду, 03 . 11 .2020 . године 



РепубликаСрбија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 612-00-00872/2021 -06 
Датум : 15.09.2021.године 

Београд, Немањина 22-26 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу члана 53. 
став 1. и члана 42. став 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС", бр. 88/2017, 27/2018 (др. закон), 73/20 18, 67/2019, 6/2020 (др. закон), 6/2020 
(др. закон), 11/2021, 67 /2021 (др. закон) , 67 /2021 и члана 136. став 1. Закона о 
општем управном поступку ("Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95118-
аутентично тумчење) по захтеву Факултета инжењерских наука, Универзитета у 

Крагујевцу, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

Допуњава се Дозвола за рад број 612-00-01991/2011-04 од 30.04.20 12. 
године, у даљем тексту (Дозвола за рад) и одобрава се Факултету инжењерских 

наука, Универзитета у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, 
извођење акредитованог студијског програма: 

ОАС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



' 

Образложење 

Законом о високом образовању, чланом 53. став 1., прописан Је поступак 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучује 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Факултет инжењерскх наука, Универзитета у Крагујевцу, поднео је захтев за 

издавање допуне Дозволе за рад број: 612-00-01991/2011-04 од 30.04.2012. године . 

Уз захтев су приложени: 

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању донело је уверење о акредитацији студијског програма ОАС -
Инжењерство заштите животне средине, број: 612-00-00032/5/2021 -03 од 
14.05.2021 . године, на који се може уписати 40 (четрдесет) студента, у прву 

годину студија у седишту ове високошколске установе. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01991 /2011 -04 од 30.04.20 12. године није 
обухваћен наведени студијски програм донето је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку 

и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду 

Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 

1. Високошколској установи И МИНИСТАР 

2. Архиви м.п 

Број: 612-00-00872/2021-06 
У Београду, 15.09.2021.године 



РепубликаСрбија 

МИНИСТ А РСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број :612-00-00358/2022-06 
Датум: 11.03.2022.године 

Београд, Немањина 22-26 
ср 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу члана 53. 
став 2. и члана 42. став 5. Закона о високом образовању ("Службени гласник 

РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 и 6/2020 - др.закони, 

11/2021 и 67 /2021) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник РС" бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумчење ), по захтеву 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 

Допуњава се Дозвола за рад број 612-00-01991/2011-04, од 30.04.2012. 
године, у даљем тексту (Дозвола за рад) и одобрава се ФАКУЛТЕТУ 

ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, са 

седиштем у Крагујевцу, Сестре Јањић 6, извођење студијског програма: 

ДАС - БИОИНЖЕЊЕРИНГ 



Обра зл ожењ е 

Законом о високом образовању, чланом 53. став l ., прописан је поступак 
допуне дозволе за рад, по захтеву високошколске установе, о ком одлучује 

министарство надлежно за послове високог образовања и доноси одговарајуће 

решење, у складу са тим законом и Законом о општем управном поступку. 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, поднео је захтев 

за издавање допуне Дозволе за рад број: 6 12-00-01991/201 1-04, од 30.04.20 12. 
године, за извођење студијског програма ДАС - Биоинжењеринг, који се 

реализује са Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У прилогу захтева високошколска установа доставила је одговарајућу 

документацију, уверење о акредитације, кој е ј е издало Национално тело за 

акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, који су од значаја за 

допуну Дозволе за рад: 

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању 

донело ј е уверење о акредитацији студијског програма ДАС - Биоинжењеринг, 

број: 612-00-00325/5/2021-03 од 13.12.2021. године. на који се може уписати 20 
(двадесет) студената у прву годину у седиштима наведених установа за извођење 

на српском и енглеском јези ку. 

Како Дозволом за рад број: 612-00-01991/2011-04. од 30.04.2012. године, није 

обухваћен поменути студијски програм донето је решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном 

поступку и против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси 

Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

Доставити: 

1. Високошколској установи 

2. Архиви 

Број : 612-00-00358/2022-06 
У Београду, 11.03.2022 .године 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 

И МИНИСТАР 

Бранко Ружић 
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