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МИНИСТАРСТВО ПРОС В ЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

fj

Одбор за акредитацију
11ауч 11оистраживачких орган иза ција

Б рој:

660-01-00002/40
26. 11.2019. год ине
Б еоград

Н а ос н ову ч ла на

став

20.

1.

та ч ка

2., члана 21. ст. 2. и 8. Зако на
49/ 19) и на основу ч ла н а 6. и

истражи ва њима (., Службени глас ни к РС". број

о нау ци и
чла на

15.

Правил н ика о вредновању научн оистраживачког рада и посту пку акред итације института.
интегрисани х

у ниверз итета.

глас н ик РС", број

69/ 15),

Јањић бр.

6,

одржаној

26. 11.20 19.

фа култета

број захтева: О 1-1 /4450 од
Одбор

за

и

це нтара

изузет ни х

вредност11

(.,Службе ни

а н а захтев Фак)лтета ин жењрских наука у Краг)јевцу, Сестре

08.1 1.2019.

акредитациј у

године .

н ау ч но истраживачк и х

орга низација

на

седници

године, до нео је
О ДЛУ КУ

АКРЕДИТУЈЕ

1.
КРАГУЈЕВЦУ,

Сестре

Ј ањи ћ

техноло шки х

на ука

инжењерство,

индустриј ско

н ауч н о11страживачке

СЕ
бр.

ФАКУЛТЕТ
као

6 .

машин ско

11нжење рство .

инжењерство

делатности

ј ер

ИНЖЕЊЕРСКИХ

држа вни

факултет

услове

у

У

теничко

рачу нар с ко

11

ме н а u ме нт.

прописа н е

НАУКА

област и

ел ектротех н ичк о

1111жсњерски

11

11 С П ) њава

у

за

оба вљање

ч лану

6.

и

15.

Прави л ника о вредновању на учнои страж 11 вачко г рада и поступку акредитације и н ст итута.
интегр иса них

у н иверзитета , факултета

глас ни к РС'', број

Ову одлуку достав~п и

2.
развоја

ради

11

центара

изу1етни х

вредносп1

(

. ,Службени

69/ 15).

упи са

у

Реги стар

Ми н истарству просвете ,

н ауч н о истраживачких

н ауке н тех н олошког

орга низациј а

и

Фа култету,

под н ос и о цу захтева за а кред итациј у.
Образ ло жење

ФАКУЛТ ЕТ
М и нистарству

прос вете.

ИНЖЕ IЬ ЕР
науке

и

КИХ

У

l IAYKA

тех н оло шког

развоја

КРАГУЈ ЕВ ЦУ.
Одбору

-

за

н ад н ео

је

акредитациј у

на учноистраживачк11х организа циј а захтев за акредитац ију и оцен у о и спуњености услова
за

обавља 1ьс

Правил ником
и н ст11тута,

науч но истраж и вачке
о

вредновању

интегрисани х

дел атност и

н аучн о 11 страж 11вачког

у ниверзитета,

( "Службе н и глас ник РС', број

од

69/ 15)

факултета

о пштег
рада
и

инте реса .

и

центара

поступку

у

складу

са

акредитације

изузетних

вредн ост и

(у да.ъе,,1 те ксту : Правилник) и у скл аду са За коном о

н ау ни и истражива њим а ("Службени глас ни к

rc", број 49/ 19) (у даљем тексту: За кон).

Уз захтев , Факултет ј е доставио прописану документациј у.
Разматрајући

захтев

Факултета,

и

ув идом

у

приложену документациЈУ,

утврђено је следеће:

Факултет инжењерских н аука у Крагујев цу, испуњава критеријуме из члана

6.

став

1.

тачке

акредитације

1)

до

13)

Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку

института,

интегрисани х

универз итета,

факултета

и

центара

изузетних

вредности и има :

учеснике

на

двадесет

научн оистраживачки х

пројеката,

које

(су)финансира

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, од којих на шест пројеката
руководе; учеснике на пројекти ма у оквиру м еђународне научне сарадње;пројекте у
сарадњи са привредним субј ектима и другим организацијама; резултате наведених
пројеката класификованих по важећим критериј ум им а Министарства;
структуру и ст раживача у радно м односу са пуним рад ним в ременом по научним ил и

наставним

звањима;

најзначајниј е

научноистраживачке

резултате

остварен е

на

пројектима кој е је (су) финансирало Министарство; најзначајније резултате остварене
на међународним пројектима;.

одговарајући простор; вредну и квалитетну оп рему за реализацију теоријског или
експерименталног

научноистраживачког

рада

у

областим а

за

коју

се

научноистраживачка организација акредитује ; би бл иотечке ресурсе и приступ научно
информативн ој периодици (домаћа и страна н аучн а периодика и монографска дела);
доступне информације о научноистраживачком раду.

ФАКУЛТЕТ
критеријуме из члана

1.

15.

и

ИНЖЕЊЕР СКИХ

16.

НАУКА

У

КРАГУЈЕВ ЦУ

испуњава

и

Правил ника:

поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности
издато од стране м инистарства н адлежног за високо образовање;

2.

уписан је у регистар високошколских установа кој и води министарство надлежно за
високо об разовање;

3.
4.

има дозволу за рад издату од стране мини стартсва надлежног за високо образовање;

има

69

н аставника у радном одн осу са пуним радним временом

професора, девет ванредних професора и

5.
6.
7.
8.

,

и то

34

редовна

26 до цен ата;

има одговарајући простор и опрему за обављање н аучн оистраж и вачког рада,
има и реализује програм научноистраживачког рада;
има и реализује програм развоја научноистраживачког подмлатка;

има научно

-

информ ати в ну до кументацију и б и бл иотечко

-

информациони це нтар.

Имајући у виду н апред наведене ч иње нице, одлучено је као у диспоз итиву
о ве одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Факултет из тач.ке

1.

ове одлуке, односно оснивач наведеног факултета има

право да поднесе жалбу Националном савету за научни и технолошки развој у року од
дана од дана приј ема Одлуке о акредитацији.
ПРЕ Д С ЕД НИК

ОДБОРА ЗА А~АЦИЈУ

НАУ ЧНОИСТРАЖИВА

ОРГАНИЗАЦИЈА

Академик пра.~р нослав Стојадиновић
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Република Србија

САКУ ЈПЕ.Т VI Н)!{Е ЊЕРСКИХ НАУКА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

'/ iШВЕРЗИ ТЕТ У КРАГУЈЕ В ЦУ

Бр. _о 1- //s~~
___)3 :l_ 204.froд

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Одбор за акредитацију
научноистраживачких организација

Број:

660-01-00002/4
08.03.2016. године

КР А Г У ЈЕ ВАЦ

Београд

На основу члана
научноистраживачкој
исправка,

18/ 1О

и

18.

делатности

1.

тачка

и основу члана

112/15)

научноистраживачког

став

рада

и

2.,

("Службени
поступку

6.

члана

гласник

и члана

став

19.

РС",

2.

број

и став

9. Закона о
110/05, 50/06 -

Правилника о вредновању

15.

акредитације

института,

интегрисаних

универзитета, факултета и центара изузетних вредности ("Службени гласник РС", број

69/ 15), а на захтев Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, Улица сестре Јањић
број 6, број захтева: 01-1 /276 од 29.01 .2016. године,
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација на седници
од ржаној

08 .03.2016.

године , донео је
ОДЛУКУ

АКРЕДИТУЈЕ

1.

СЕ

ФАКУЛТЕТ

КРАГУЈЕВЦУ, Улица сестре Јањић број
технолошких

наука

машинско

-

6,

ИНЖЕЊЕРСКИХ

НАУКА

У

као државни факултет у области техничко

инжењерство,

индустријско

инжењерство

и

индустријски менаџмент, електротехника и рачунарско инжењерство, за обављање
научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане у члану
Правилника

института ,

о

вредновању

интегрисаних

научноистраживачког

универзитета,

( "Сл ужбени гласник РС", број

2.
развоја

ради

факултета

рада

и

и

поступку

центара

6.

и

15.

акредитације

изузетних

вредности

69/ 15).

Ову одлуку доставити Министарству просвете, науке и технолошког

уписа

у

Регистар

научноистраживачких

организација

и

Факултету,

под носиоцу захтева за акредитацију.
Образложење

ФАКУЛТЕТ
Министарству

просвете,

ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

науке

и

технолошког

развоја

-

Одбору

за

поднео је

акредитацију

н аучноистраживачких организација захтев за акредитацију и оцену о испуњености
услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса, у складу са
Правилником
института,

о

вредновању

интегрисаних

научноистраживачког

универзитета,

("Службени гласник РС", број

69/ 15)

факултета

рада
и

и

поступку

центара

акредитације

изузетних

вредности

(у даљем тексту: Правилник) и у складу са

Законом о научноистраживачкој делатности ("Службени гласник РС", број

50/06 -

исправка,

18/l О

и

112/15) (у даљем

110/05,

тексту: Закон).

Уз захтев, Факултет је доставио прописану документацију.

Разматрајући захтев Факултета, и увидом у приложену документацију ,
утврђено је следеће:

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу испуњава критеријуме из
ч л ана

6.

став

1.

тачке

1)

до

13)

Правилника о вредновању научноистраживачког рада и

поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара
и зу з етних вред ности и има:

научноистраживачке

пројекте

које

( су)финансира

Министарство

реализоване у

последњих пет година; научноистраживачке пројекте чије је реализовање у току;
пројекте у оквиру међународне научне сарадње, у сарадњи са привредом или на
тржишту или другим установама или институцијама као и резултате наведених
пројеката класификованих по важећим критеријумима Министарства.
структуру

истраживача у

радном

односу са пуним

радним

временом

по

научним

или наставним звањима; најзначајније научноистраживачке резултате остварене на

пројектима

које

је

(су)финансирало

Министарство;

најзначајније

резултате

остварене у међународним пројектима; најзначајније резултате пројеката остварене
у сарадњи са привредом и на тржишту, односно примењене резултате у привреди и

комерцијализоване на тржишту.
издавачку

делатност

простор;

вредну

(периодичне

и

експерименталног

и

квалитетну

монографске

опрему

научноистраживачког

научноистраживачка

организација

научно-информативној

за
рада

акредитује;

периодици

(домаћа

публикације);

реализацију
у

областима

библиотечке
и

одговарајући

теоријског

страна

за

ресурсе

научна

или

коју

и

се

приступ

периодика

и

монографска дела); доступне информације о научноистраживачком раду.
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ испуњава и
критеријуме из члана

15.

и

16.

Правилника:

1.

поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности

2.

уписан

издато од стране министарства надлежног за високо образовање;
је

у

регистар

високошколских

установа

који

води

министарство

надлежно за високо образовање;

3.
4.

има дозволу за рад;

има

70%

наставника

у

радном

наставника и то тридесет три
професора, деветнаест

5.

(33)

односу

са пуним

радним

временом

редовна професора, једанаест

( 11)

- 63

ванредних

( 19) доцената;

има одговарајући простор и опрему за обављање научноистраживачког рада,

које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију у складу са
прихваћеним

стандардима

и

нормативима

за

сваку

област

научноистраживачког рада;

6.
7.
8.

има и реализује програм научноистраживачког рада;
има и реализује програм развоја научноистраживачког подмлатка;

има научно

-

информативну документацију или библиотечко

-

информациони

центар;

9.

резултатима

научноистраживачког рада доприноси

развоју

науке,

односно

доприноси општем фонду знања.

Имајући

у

виду

напред

наведене

чињенице,

одлучено

је

као

у

д испозитиву ове одлуке .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Факултет из тачке

1. ове одлуке, односно оснивач наведеног факултета

има право да поднесе жалбу Националном савету за научни и технолошки развој у року
од

30

дана од дана пријема Одлуке о акредитацији.

Република Србија
МIПIИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
И НАУКЕ
Одборза акредитацију
научноистраживачкихорганизациј а
Број: 021-01-17/27

31.01.2012. године
Београд

18. став 1. тачка 2. Закона о научноистраживачкој

На основу члана

делатности ("Службени гласник РС", број 110/05, 50/06- исправка и 18/10) и основу
члана 5. и 10. Правилника о вредноваљу научноистраживачког рада и поступку
акредитације научноистраживачких организација ("Службени гласник РС", број 90/06),
а на захтев Факултета инжељерских наука у Крагујевцу, Улица сестре Јаљић број 6,
број захтева:

01-1/1902 од 18.05.2011. године,
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација доноси

О ДЛ У К У
1.

АКРЕДИТУЈЕ СЕ ФАКУЛТЕТ

КРАГУЈЕВЦУ, Улица сестре Јаљић број

ИНЖЕЊЕРСК ИХ НАУКА У

6, као државни факултет у области техничко

технолошких наука - машинство, за обављаље научноистраживачке делатности јер
испуљава

услове

прописане

научноистраживачког

рада

у
и

5.

чл.

поступку

организација ("Службени гласник РС", број

10.

и

Правилника

акредитациЈе

о

вредноваљу

научноистраживачких

90/06).

2. Ову одлуку доставити Министарству просвете и науке ради уписа у

Регистар научноистраживачких организација и факултету, подносиоцу захтева за
акредитациЈу.
Об р азлож еље
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ (у даљем
тексту: Факултет) поднео је Министарству просвете и науке- Одбору за акредитацију
научноистраживачких организација захтев за акредитацију и оцену о испуљености
услова за обављаље научноистраживачке делатности од општег интереса, у складу са
Правилником о

вредноваљу

научноистраживачког рада и

поступку акредитације
"
научноистраживачких организација ("Службени гласник РС , број 90/06) (у даљем
тексту: Правилник) и у складу са Законом о научноистраживачкој делатности
("Службени гласник РС", број 110/05, 50/06
исправка и 18/1 О) (у даљем тексту:
Закон).
-

Уз захтев, Факултет је доставио прописану документацију.
Разматрајући захтев Факултета, и увидом у приложену документацију,
утврђено је следеће:
Факултет инжељерских наука у Крагујевцу испуљава све критеријуме из
члана

5. став 1. тачке 1. до 13. Правилника о вредноваљу научноистраживачког рада и

поступку акредитације научноистраживачких организација и има:
број научноистраживачких пројеката реализованих у последље
финансирала

Министарство;

број

научноистраживачких

4 године а које је

пројеката

чије

је

реализоваље у току; пројекте које је реализовао у оквиру међународне научне

сарадље, у сарадљи са привредом или на тржишту као и квалитет пројеката чија је
реализација у току изражен коефицијентом који је утврдило Министарство.
структуру истраживача; најзначајније научноистраживачке резултате у последљих

5 година на пројектима које је (су)финансирало Министарство; најзначајније
резултате остварене у међународним пројектима у последљих 5 година;
најзначајније резултате пројеката остварене у сарадљи са привредом и на тржишту,
односно примељене резултате у привреди и комерцијализоване на тржишту.
издавачку
простор;

делатност
вредну

истраживача;

и

(периодичне
квалитетну

научио

и

монографске

опрему

информативну

према

публикације);

врстама

документацију

одговарајући

истраживања

(домаћа

и

и

број

страна научна

периодика и монографска дела).
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИ:Х НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ испуљава и
критеријуме из члана

10. Правилника о вредноваљу научноистраживачког рада и

поступку акредитације научноистраживачких организација:

1.

поседује решење о испуљености услова за почетак рада и обављаље делатности

2.

издато од стране министарства надлежног за високо образоваље;
.
.
уписан Је у регистар високошколских установа КОЈИ води

министарство

надлежно за високо образоваље;

З.

има дозволу за рад издату од стране министарства надлежног за високо
образоваље;

4.

70% наставника у радном односу са пуним радним временом од укупног
51 наставника (32
редовна професора, 11 ванредних професора и 8 доцента);
има

броја предмета за сваки акредитовани студијски програм

5.

-

има одговарајући простор и опрему за обављаље научноистраживачког рада,
које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију у складу са
прихваћеним

стандардима

и

нормативима

за

сваку

област

научноистраживачког рада;

6.
7.
8.

има програм научноистраживачког рада;
има програм развоја научноистраживачког подмлатка;
има научио - информативну документацију или библиотечко - информациони
центар;

9.
10.

обавља трансфер знаља и технологија;
резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке, односно
доприноси општем фонду знања.
Имајући

у

виду

напред

наведене

чиљенице,

одлучено

је

као

у

диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Факултет из тачке

1. ове одлуке, односно оснивач наведеног факултета

има право да поднесе жалбу Националном савету за научни и технолошки развој у року
од

30 дана од дана пријема Одлуке о акредитацији.

