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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО  

И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 
 
Број: 458/5 
Краљево, 25.08.2016. године 

На основу Стратегије обезбеђења квалитета Факултета за машинсто и грађевинарство у 
Краљеву на предлог Декана, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 
25.08.2016. године усвојило је: 

 

АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ЗА МАШИНСТВО 
И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУЗА 2016 ГОДИНУ 

Стратешки циљ 1: 

Стратешки циљ: Испуњење и одржавање Националних стандарда квалитета за акредитацију 
високошколских установа и студијских програм свих нивоа студија 

 

Оперативни циљ: Реакредитација студијског програма ОАС – грађевинско инжењерство у 2016. 

Стратегија: Максимално ангажовање свих запослених у свом делокругу рада према плану за 
реакредитацију Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву 

 

Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок Ресурси 

• Израда извештаја о самовредновању ФМГ (предат 
Извештај о самовредновању и Захтев за спољашњу 
проверу испуњавања обавеза у погледу квалитета у 
складу са динамиком КАПК) 

Председник 
Комисије за 

припрему Известаја 
о самовредновању 

Крај октобра 
2016 

Комисија за 
припрему 

Извештаја о 
самовредновању 

• Реакредитација  заједничког студијског програма 
основних академских студија Грађевинско 
инжењерство према оперативним корацима који су 
одређени процедуром коју је прписала Комисија за 
акредитацију високошколских установа Републике 
Србије (предата документација за реакредитацију 
ФМГ-КВ и студијских програма према динамици 
КАПК) 

Продекан за 
наставу  

(сви запослени у 
свом делокругу) 

Крај 
Октобра  

2016 

Сви запослени 
ФМГ према 

плану задужења 

 
 
 

Стратешки циљ 2: 

Стратешки циљ: Имплементацију и унапређење менаџмент система за управљање Факултетом (QMS- 
менаџмент система за квалитет) у складу са захтевима серије међународних 
стандарда (ISO 9000, ISO/IEC 17000 итд.); 

 

Оперативни циљ: Преиспитати и унапредити Систем обезбеђења квалитета ФМГ-КВ, и одржавање 
акредитације Лабораторије за мерење буке у Центру за топлотну технику и заштиту 
животне средине (ISO/IEC 17025) 

Стратегија Потпуна примена докумената СОК-а од стране свих запослених, предлагање могућих 
унапређења и одржавање акредитације лабораторије  
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Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок 
(Поч.-Кра.) 

Ресурси 

Анализа имплементације докумената Система 
обезбеђења квалитета (СОК-а) и њихово унапређење у 
поступку реакредитације Факултета и студијских 
програма свих нивоа студија и то: 

   

• Управљању факултетом и обезбеђење ресурса; Декан Јануар 2016 -
Септ.2016 

Органи 
пословађења 

Факултета 
• Реализацији студијских програма (упис студената, 

наставни процес и развој образовнх садржаја) (У 
складу са реализацијом стратешког циља бр. 3) 

Продекан за  
наставу 

Јануар 2016 -  
Септ.2016` 

Продекан за 
наставу и 

шефови катедри 

• Научно-истраживачком и стручном раду Продекан за  
НИД 

Јануар 2016 -  
Септ.2016` 

Продекан за 
НИР и 

руководиоци 
НИР пројеката 

• У процесу мерења, анализе и унапређења СОК-а Председник  
КОК-а 

Јануар 2016 -  
Септ.2016 

Чланови КОК-а 
и Декан и 
продекани 

Анализа рада чланова КОК-а ФМГ у поступку 
реакредитације и дефинисање коретивних мера 

Председник  
КОК-а Новембар2016 Чланови КОК-а 

Унапређење знања и способности запослених у 
Лабораторији и Центру за ТТ и ЗЖС у склопу 
надзорне посете АТС-а (стандард ISO/IEC 17025) 

Технички 
руководилац 
Лабораторије 

Септембар 
2016 

Запослени у 
Лабораторији и 

Центру за 
ТТиЗЖС 

Надзорна провера АТС-а лабораторији за мерење буке 
у Центру за топлотну технику и заштиту животне 
средине (ISO/IEC 17025) 

Технички 
руководилац 
Лабораторије 

Новембар–
Децембар 2016 

Запослени у 
Лабораторији 

 
 
Стратешки циљ 3: 

Стратешки циљ: Испуњење, одржавање и стално унапређење квалитета студијских програма, процеса 
извођења наставе и вредновања студената на свим нивоима студија 

 

Оперативни циљ: Анализирати и унапредити реализацију студијских програма  и вредновања студената 
ФМГ-КВ 

Стратегија:  Потпуна примена докумената којима се обезбеђује квалитет студијских програма од 
стране свих запослених и мотивација запослених да предлажу нове мере за 
унапређење квалитета студијских програма и наставног процеса 

 

Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок Ресурси 

• Праћење реализације студијских програма и 
вредновања студената 

Продекан за 
наставу 

Октобар 
2015. - Јул 

2016. 

Катедре и шеф 
студентске 

службе 

• Анализа реализације студијских програма и 
пролазности студената 

Продекан за 
наставу 

Јул -
Септембар 

2016. 

Катедре и шеф 
студентске 

службе 

• Преиспитивање реализације студијских програма и 
дефинисање унапређења Декан 

Крај 
септембра 

2016. 

Продекан за 
настваву и 

КОК 
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Стратешки циљ 4: 

Стратешки циљ: Испуњење и одржавање најбоље пословне праксе за покретање и реализацију научно-
истраживачких и развојних пројеката на регионалном, националном и међународном 
нивоу; 

 

Оперативни циљ: Позиционирање ФМГ као истраживачко-развојног сервиса непосредног окружења  

Стратегија:  Изградња и промоција истраживачко-развојних  капацитета за ФМГ за пружање 
услуга у складу са потребама привредног и друштвеног окружењу 

 

Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок Ресурси 

• Пријава за пројекте H2020 
Руководилац 
Лабораторије 
„3Д Импулс“ 

април 2016 
Сарадници 

Лабораторије 
„3Д Импулс“ 

• Пријава за CBC пројекте  

Руководилац 
Центра за топлотну 
технику и заштиту 
животне средине 

април 2016 

Сарадници 
Центра за 
топлотну 
технику и 
заштиту 
животне 
средине 

• Учешће ФМГ на Сајму технике Продекан за НИД мај 2016. 

Руководиоци и 
учесници 
пројеката 
МПНТР 

• Усклађивање Статута и Правилника о 
научноистраживачком раду са развојем ФМГ-KB Продекан за НИД септембар 

2016. 

Руководиоци 
истраживачких 

центара и 
лабораторија 

• Почетак припрема за међународну научну 
конференцију „Heavy Machinery 2017“ Продекан за НИД октобар 

2016. 

Руководиоци 
истраживачких 

центара и 
лабораторија 

• Припрема листе истраживачко-развојних и техничко-
технолошких услуга које нуди ФМГ Продекан за НИД октобар 

2016. 

Руководиоци 
истраживачких 

центара и 
лабораторија 

• Проширење обима акредитације Лабораторије за 
мерење буке у Центру за ТТ и ЗЖС у домену мерења 
емисије буке 

Руководилац 
Центра за топлотну 
технику и заштиту 
животне средине 

децембар 
2016. 

Истраживачи са 
пројеката 
ТР33027 и 
ТР37020 

• Наставак радова на санацији и реконструкцији 
објекта Лабораторије Центра за грађевинску и 
транспортну механизацију 

Руководилац 
пројекта ТР 35038 

децембар 
2016. 

Пројектни тим 
пројекта 
ТР35038 

• Израда пројекта за завршетак изградње и опремање 
реверберационе коморе у оквиру Лабораторије за 
акустичка истраживања 

Руководилац 
пројекта ТР 37020 

децембар 
2016. 

Пројектни тим 
пројекта 
ТР37020 

• Припрема за учествовање на конкурсу за пројекте 
МНПТР 

Руководиоци 
Центара и 

лабораторија 
Факултета 

децембар 
2016. 

Наставници и 
сарадници 
Факултета 
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Стратешки циљ 5: 

Стратешки циљ: Стварање и одржавање услова у којима ће студентима бити понуђени најсавременији 
студијски програми, најбољи услови за учење, практичан рад и ван наставне 
активности које ће им омогућити запослење у земљи и иностранству; 

 

Оперативни циљ: Унапређење услова рада студената 

Стратегија:  Унапредити и осавременити услове рада студирања 
 

Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок Ресурси 

• Израда идејног пројекта унутрашњег уређења 
западног крила објекта бр. 1 на кат. парцели број 
5297/50 КО Краљево 

Декан, 
Продекан за КИ 

Јун 2016. 
Катедра за 

грађевинско 
инжењерство 

• Израда главног грађевинског пројекта  унутрашњег 
уређења западног крила објекта бр. 1 на кат. парцели 
број 5297/50 КО Краљево 

Декан 
Продекан за КИ 

Децембар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Набавка и уградња видео пројектора Декан Октобар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Реновирање термоизолације амфитеатра А1 и А2 Декан Децембар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Замена ограде источне и јужне стране дворишта Декан Децембар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Опремање 4 учионице (202, 203,204 и 205) на првом 
спрату источног крила објекта бр. 1 за наставу на 
мастер студијама 

Декан Децембар 
2016 

Техничка 
служба 

• Израд витрине за студентске пехаре освојена на 
такмичењима у знању и спорту Декан Децембар 

2016 
Техничка 
служба 

• Поправка столица и замена мебла на столицама у 
амфитеатру А Декан Септембар 

2016. 
Техничка 
служба 

Стратешки циљ 6: 

Стратешки циљ: Омогућавање запосленим на факултету најбоље услове за лично усавршавање, 
материјалне и остале погодности које не заостају за сличним институцијама; 

 

Оперативни циљ: Унапредити радне услове запослених 

Стратегија:  Унапредити и осавременити радне услове запослених 
 

Оперативни кораци – активности – очекивани резултаи Одговорност Рок Ресурси 

• Учествовање у размени запослених са 
универзитетима земаља Европске Уније у оквиру 
програма „Еразмус +“ 

Продекан за 
међународну 

сарадњу 

фебруаар 
2016 

Наставници и 
сарадници 
Факултета 

• Обука запослених за безбедност и заштиту на раду Декан Новембар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Опремање деканата и сектераријата ФМГ-КВ на 
трећем спрату објекта бр. 1 Декан Децембар 

2016. 
Техничка 
служба 

• Опремање намештајем сале за састанке на на трећем 
спрату објекта бр. 1 факултета  Декан Децембар 

2016. 
Техничка 
служба 

• Набавка и уградња климе у конференцијској сали 
факултета и сали за састанке  

Декан 
 

Децембар 
2016. 

Техничка 
служба 

• Прелазак на електонско попуњавање испитних 
пријава на ФМГ-КВ 

Декан 
 

Децембар 
2016. 

Техничка 
служба 

 


	UСтратешки циљ 1:
	UСтратешки циљ 2:
	UСтратешки циљ 3:
	UСтратешки циљ 4:
	UСтратешки циљ 5:
	UСтратешки циљ 6:

