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Извештај о раду већа Катедре за Друмски саобраћај за 
2020. годину 

Крагујевац, јануар 2021. 
 



1. ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  
 
 
Др Марко Маслаћ 
Др Ненад Милутиновић 
Др Бранислав Александровић 
Др Бранимир Милосављевић 
Др Саша Бабић 
Тијана Иванишевић 
Никола Костић 
Бојана Бошковић 

2. ОБЛАСТИ  
 

Катедра обухвата: 
 

1. Уже области 

НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ КАТЕДРЕ  
  
 НАСТАВНИЦИ 

Списак наставника и области за које су бирани 
Р.бр
. 

Име и презиме Звање Ужа научна област 

1. 
 
Марко Маслаћ Професор 

струковних 
студија 

Планирање простора и 
инфраструктура; 
Безбедност и 
регулисање саобраћаја 

2. 
Ненад Милутиновић Професор 

струковних 
студија 

Планирање простора и 
инфраструктура; 
Безбедност и 
регулисање саобраћаја 

3. 
Бранислав 
Александровић 

Професор 
струковних 
студија 

Машинство и 
инжењеринг 

4. 
Бранимир 
Милосављевић 

Професор 
струковних студија 

Технологија саобраћаја 

5. 
Саша Бабић Професор 

струковних студија 
Технологија саобраћаја 



Списак наставника и датум избора 
Р.бр.   

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Датум избора 
(уговор о раду) 

1. Марко Маслаћ  23.04.2019. 

2. 
Ненад Милутиновић   

20.03.2013.  
3. Бранислав 

Александровић 
04.04.2018.  

4. Бранимир 
Милосављевић 

13.07.2016.  

5. Саша Бабић 11.05.2015.  

 САРАДНИЦИ 

Списак сарадника и области за које су бирани 
Р.б
р 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Ужа научна област 

1. Тијана Иванишевић асистент Организација и технологија 
саобраћаја 

2. 
Никола Костић асистент Технологија саобраћаја 

3.  
Бојана Бошковић Сарадник у 

настави 
Технологија саобраћаја 

Списак сарадника, датум избора и датум истека уговора 
 

  
Р.бр. 

  
Име и презиме 

Датум 
избора 
(уговор о 
раду) 

Датум 
истека 
избора 

1. Тијана Иванишевић 05.10.2018.  04.10.2021.  

2. Никола Костић 16.10.2015. 
(продужетак 
16.10.2018)  

15.10.2021. 

3. Бојана Бошковић   01.02.2020. 31.01.2021.  



 2. ПРЕДМЕТИ 

Ужа стручна област Предмети  

Планирање простора и инфраструктура Путеви 

Планирање простора и саобраћаја 

Безбедност и регулисање саобраћаја Увод у саобраћај и транспорт 

Терет у транспорту 

Безбедност саобраћаја 

Регулисање саобраћаја 

Технике безбедности и контрола 
саобраћаја 

Управљање безбедношћу саобраћаја 

Управљање паркирањем 

Регулисање и управљање саобраћајем 

  Експертизе саобраћајних незгода 

Организација и технологија саобраћаја Организација друмског транспорта 

Терминали у саобраћају 

Јавни транспорт путника 

Унутрашњи транспорт 

Шпедиција 

Технологије комбинованог транспорта 

Логистика 

Интра логистика 

Међународни транспорт и шпедиција 

  Управљање градским транспортом 
путника 

Технологија саобраћаја Технологија друмског транспорта 1 

Паркирање и паркиралишта 

Технологије друмског саобраћаја 2 

Безбедност саобраћаја 

Интегрисани транспорт 

Технологија одржавања 

Саобраћајни ток и капацитет 
саобраћајница 

Увод у саобраћај и транспорт 

Друмске саобраћајнице и терминали 

Регулисање саобраћаја 

Менаџмент у саобраћају 

Транспортни уређаји и системи 

Транспортне особине робе и опасне 



материје 

Екологија 

Управљање пословањем 

Моторна возила и мотори 

Етика у саобраћају 

Мехатронички системи 

Шпедиција 

Процена ризика у транспорту опасног 
терета 

Методологија обуке возача 

Статистичка истраживања у саобраћају 

Вештачење саобраћајних незгода 

Саобраћај и животна средина  

Инжењерска мерења 



3. ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦАМА 

Име и презиме Присуство 
Најављено 
одсуство 

Др Марко Маслаћ + / 
Др Ненад Милутиновић + / 
Др Бранислав 
Александровић 

+ / 

Др Бранимир 
Милосављевић 

+ / 

Др Саша Бабић + / 
Тијана Иванишевић + / 
Никола Костић + / 
Бојана Бошковић + / 



4. АКТИВНОСТИ ВЕЋА КАТЕДРЕ 

 

Веће катедре је одржало 10 седница на којима је разматрало питања предвиђена 
Статутом, а везана су за рад већа катедре. У школској 2019/2020. одржано је 
укупно четири седница, док је у текућој  школској године одржано шест седница. 
Због епидемиолошке ситуације све седнице су одржавне у електноснксим путем, 
изузев прве тзв, констутутивне седнице. На седницама Катедре, од почетка 
школске 2020/2021. године донете су 104 одлуке о одобравању тема и комисија за 
завршне, специјалистичке и мастер радове. Поред усвајања тема и комисија за 
завршне, специјалистичке и мастер радове, на седницама катедре донешене су и 
одлуке које се тичу самог наставног процеса. На деветој седници Већа катедре 
расписан је конкурс за избор сарадника у звању асистент за ужу област 
Технологија саобраћаја на Одсеку у Трстенику. 

 
Листа усвојених тема за завршне радове по наставницима на Одсеку у Крагујевцу 

 
1. Предметни наставник: Др Марко Маслаћ 

 
Назив предмета: ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И САОБРАЋАЈА 
 
Назив теме: 
1.Анализа постојећег стања и прогноза будућих транспортних потреба за одабрану 
просторну целину; 
2. Анализа постојећег стања и прогноза будућих транспортних потреба за одабрану 
урбанистичку целину; 
3. Саобраћајна истраживања као елемент планирања простора и саобраћаја. 
 
Назив предмета: РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА  
 
Назив теме: 
4. Примена раскрсница са кружним током саобраћаја на мрежи путева и улица; 
5. Анализа основних параметара саобраћајног тока (одабране деонице); 
6. Анализа капацитета и нивоа услуге (одабране деонице); 
7. Техничко регулисање саобраћаја на делу уличне мреже; 
8. Регулисање саобраћаја у зони радова на путу; 
9. Пројектовање рада светлосних сигнала раскрснице улица (...); 
10. Употреба рачунарских метода у пројектовању начина рада светлосних сигнала; 
11. Ефекти увођења раскрсница са кружним током саобраћаја. 

 
 2. Предметни наставик: Др Бранислав Александровић 
 
 Назив предмета: Мотори, Мехатроника, Моторна возила, Динамика возила  
 

1. Хибридни погон савремених моторних возила. 
2. Уградња уређаја за погон на ТНГ у циљу побољшања еколошких карактеристика возила. 
3. Уградња уређаја за погон на ЦНГ у циљу побољшања еколошких карактеристика возила. 
4. Улога и значај савремених мехатроничких система на возилу. 
5.  Развој система за кочење савременог моторног возила.  
 
 
 
6.  Развој система за еластично ослањање савременог моторног возила. 
7.  Улога система пасивне безбедности у циљу повећања укупне безбедности возила. 
8.  Улога система активне безбедности у циљу повећања укупне безбедности возила. 
9. Анализа учешћа електричних тротинета у саобраћају на територији Републике Србије. 
10. Анализа учешћа електричних возила у саобраћају на територији Републике Србије. 



 
 
3. Предметни наставник: Др Предраг Ралевић 
 
Назив предмета: Терет у транспорту 
 

1. Карактеристике и врсте амбалаже код обављања транспорта у друмском саобраћају 
2. Безбедносне процедуре у друмском транспорту метилацетата и метилхлорида 
3. Безбедносне процедуре у друмском транспорту баријума и калијумнитрата 
4. Транспорт терета у друмском саобраћају према критеријумима АТА карнета       

 
Назив предмета: Организација друмског транспорта 
 

1. Експлоатациони показатељи рада возног парка 
2. Економски показатељи рада возног парка 
3. Карактеристике превозних путева возила са аспекта организације транспорта терета у 

друмском саобраћају  
4. Управљање временом рада посаде возила у друмском саобраћају 

 
Назив предмета: Tехнологије комбинованог транспорта 
 

1. Употреба информационих система код технологије комбинованог транспорта 
2. Технологија и организација руковања теретним јединицама 
3. Начини и методе оптимизације транспортног ланца 
4. Карактеристике и значај робно-транспортних центара и робних терминала. 

 
 
4. Предметни наставник: Мр Влатко Вуковић 
 
Назив предмета: Увод у саобраћај и транспорт; 

1. Утицај друмског саобраћаја на животну средину; 
2. Велики путеви за међународни саобраћај у Европи и повезаност са главним путним 

правцима у Републици Србији; 
3. Развој саобраћаја у појединим историјским епохама. 

 
Назив предмета: Шпедиција; 

1. Улога и значај шпедитера у предузећу Унитраг доо у организацији превоза робе у 
међународном транспорту; 

2. Превоз живих животиња; 
3. Превоз лако кварљивих прехрамбених производа; 
4. Међународни превоз робе на основу ТИР карнета; 
5. Шпедитерово право; 
6. Значај безбедног утовара и превоза роба у друмском транспорту за рад шпедитера; 
7. Основни послови међународне шпедиције; 
8. Послови увоза (пример). 

 
 
 
 
 
 
Листа усвојених тема за завршне радове по по појединим предметима на Одсеку 
у Трстенику 
 
 
Назив предмета: Организација друмског транспорта; 
Теме: 

 Организација превоза растреситих материјала применом просте вожње 
 Организација превоза грађевинског материјала – комбинована вожња 
 Организација превоза денчане робе 



 Организација континуираног траспорта за снабдевање процесне индустрије 
 Организација траспорта опасних материјала 

 
Назив предмета: Технологија друмског транспорта 1; 
Теме: 

 Савремени модели организационе структуре аутотранспортне организације 
 Информационе технологије у систему јавног аутотранспорта 
 Анализа производности теретног возног парка на примеру ..... 
 Трошкови експлоатације возила у друмском транспорту на примеру ..... 
 Измеритељи рада аутобуса у међумесном превозу путника 

 

Назив предмета: Машински елементи; 
Теме: 

 Избор, прорачун и одржавање једноредних кугличних лежаја уграђених на моторним 
возилима 

 Избор, прорачун и одржавање дворедних кугличних лежаја уграђених на моторним и 
прикључним возилима 

 Димензионисање помоћу рачунара цилиндричних завојних аутомобилских опруга 
 Димензионисање помоћу рачунара сложених гибњева за моторна и прикључна друмска 

возила 
 Избор, прорачун и начини дотезања каишних и ремених преносника у савременој 

аутомобилској индустрији 
 
Назив предмета: Паркирање и паркиралишта; 
Теме: 

 Избор локације и елемената за дефинисање паркинг површине на примеру града ......... 
 Дефинисање параметара неопходних за зонирање паркинг површина 
 Избор угла паркирања у зависности од локације и димензија паркиралишта са примером 

........ 
 Утврђивање елемената за избор паркинг гараже 
 Системи наплате паркирања у градским зонама (тарифна политика) 

 

Назив предмета: Јавни превоз путника; 
Теме: 

 Организација превоза путника у општини ......... 
 Организација рада аутобуске станице ......... у међумесном превозу путника 
 Превоз путника у међународном саобраћају 
 Оганизација снабдевања градова робом широке потрошње 
 Организација туристичких путовања 

 

Назив предмета: Технологија друмског транспорта 2; 
Теме: 

 Основе и поступци планирања процеса (система) јавног масовног превоза путника 
 Принципи и методологија формирања редова вожњи у јавном линијском превозу 

путника 
 

 Утицај савремених градова на природу система јавног градског превоза путника 
 Улога, обавезе и значај диспечерске службе током реализације транспортних/превозних 

задатака у саобраћајном предузећу ...... 
 Анализа рада Аутобуске станице у ......... са прелозима за побољшање мера. 
 Анализа радног времена возача на међумесној линији ( или групи линија) ........... 
 Анализа радног времена возача на општинској линији (или групи линија) ......... 
 Структура прихода и трошкова на међумесној аутобуској линији ............ 

 

Назив предмета: Безбедност саобраћаја; 
Теме: 



 Фактори безбедности саобраћаја 
 Анализа безбедности саобраћаја на подручју .......... у периоду................ са предлогом 

мера за побољшање 
 Анализа безбедности саобраћаја на подручју ........... у периоду.............. са предлогом 

мера за побољшање 
 Анализа безбедности саобраћаја на подручју ............ у периоду................са предлогом 

мера за побољшање 
 Анализа стања безбедности саобраћаја у зони школе на подручју ........ 
 Анализа стања безбедности саобраћаја у зони школе на подручју ........ 
 Анализа стања безбедности саобраћаја у зони школе на подручју ........ 
 Контрола саобраћаја од припадника саобраћајне полиције на подручју ....... 
 Контрола саобраћаја од припадника саобраћајне полиције на подручју ....... 
 Опасна места и опасне деонице на путу ........ 
 Опасна места и опасне деонице на путу ......... 
 Безбедност деце у саобраћају 
 Методе за израчунавање брзине кретања возила и њихов значај за испитивање 

саобраћајне незгоде 
 Кампање у безбедности саобраћаја 
 Увиђај саобраћајне незгоде 
 Налаз и мишљење саобраћајно – техничког вештака 
 Анализа конфликтних тачака и степена опасности на раскрсници ........................ са 

предлогом мера за побољшање 
 Анализа конфликтних тачака и степена опасности на раскрсници ........................ са 

предлогом мера за побољшање 
 Анализа конфликтних тачака и степена опасности на раскрсници ........................ са 

предлогом мера за побољшање 
 

Назив предмета: Интегрисани транспорт; 
Теме: 

 Улога различитих видова транспорта у систему интегрисаног транспорта 
 Значај и улога означавања и идентификације контејнера у интегрисаном транспорту 
 Технологије друмско – железничког транспорта 
 Телематски системи у интегрисаном транспорту 
 Тенденције у развоју терминала у теретном саобраћају 
 Примена савремених информационих технологија у транспорту 
 Механизација за манипулацију са контејнерима у интегрисаном транспорту 
 City логистика 
 Складишта и опрема за палетизација у систему интегрисаног транспорта 

 
 
 
 
 
 
 
Назив предмета: Технологија одржавања; 
Теме: 

 Смештај и одржавање возила возног парка ... 
 Линија техничког прегледа – опрема, начин рада, законски нормативи 
 Методе одржавања 
 Савремена опрема у погонима за одржавање ... 
 Анализа капацитета погона за одржавање ... 
 Анализа информационих система у погонима за одржавање ... 

 
Назив предмета: Саобраћајни ток и капацитет саобраћајница; 
Теме: 



 Одређивање капацитета деонице пута (назив деонице пута) са конкретним мерама за 
побољшање 

 Одређивање капацитета деонице пута (назив деонице пута) са конкретним мерама за 
побољшање 

 Одређивање капацитета деонице пута (назив деонице пута) са конкретним мерама за 
побољшање 

 Анализа уских грла на путним правцима (назив путних праваца) постојеће путне мреже 
са предлогом мера за побољшање 

 Анализа уских грла на путним правцима (назив путних праваца) постојеће путне мреже 
са предлогом мера за побољшање 

 Анализа уских грла на путним правцима (назив путних праваца) постојеће путне мреже 
са предлогом мера за побољшање 

 Утврђивање нивоа услуге на одсеку пута (назив одсека пута) са предлогом мера за 
побољшање 

 Утврђивање нивоа услуге на одсеку пута (назив одсека пута) са предлогом мера за 
побољшање 

 Оцена способности постојећег пута (назив пута) да удовољи перспективне саобраћајне 
токове на захтеваном нивоу услуге 

 Оцена способности постојећег пута (назив пута) да удовољи перспективне саобраћајне 
токове на захтеваном нивоу услуге 

 Анализа неравномерности тока (назив путног/путних праваца) 
 
Назив предмета: Поузданост у саобраћају; 
Теме: 

 Статистичка анализа показатеља и измеритеља рада међумесне (или градске, 
приградске) аутобуске линије ..... 

 Савремени модели/софтвери за статистичку обраду података 
 Статистичка анализа показатеља и измеритеља рада возила (или конкретног возног 

парка) на примеру ..... (конкретан транспортни задатак) 
 Примери примене вероватноће и статистике у саобраћајном инжењерству 
 Улога, значај и примена расподела вероватноћа у саобраћајном инжењерству 
 Примена FMEA анализе на идентификацији узрока настанка отказа .......... (назив 

уређаја) 
 Примена стабла отказа на примеру ......... (назив уређаја) 
 Могућности за унапређење одржавања ........ (назив уређаја, дела, система) на основу 

анализе рада посматраног узорка делова, уређаја) 
 Истраживање и анализа отказа (назив система, дела, уређаја) ради повећања 

поузданости рада 
 Одређивање модела наступања отказа ........ (назив система, дела, уређаја) 

 
 
 
 
 
 
Назив предмета: Увод у саобраћај и транспорт; 
Теме: 

 Електрична или е-возила као будућност градског транспорта/превоза 
 Бука и заштита од буке друмског саобраћаја у граду...... 
 Глобализација, урбанизација и значај транспортних захтева у друмском саобраћају 
 Алтернативни начини транспорта/превоза у земљама Европске Уније 
 Убер такси у Републици Србији и земљама ЕУ 

 
Назив предмета: Друмске саобраћајнице и терминали; 
Теме: 

 Зимско одржавање путне мреже ..... 



 Узајамни утицај техничко-експлоатационих карактеристика возила и геометријских 
параметара пута 

 Функције и карактеристике терминала у теретном саобраћају 
 Критеријуми избора и размештаја основних и пратећих садржаја аутобуске станице 
 Критеријуми избора и размештаја станица за снабдевање горивом 

 
Назив предмета: Регулисање и пројектовање саобраћаја; 
Теме: 

 Анализа рада светлосних сигнала на раскрсници ..... са мерама за побољшање НУ 
 Елементи саобраћајног пројектовања – Хоризонтална сигнализација 
 Елементи саобраћајног пројектовања – Вертикална сигнализација 
 Елементи саобраћајног пројектовања – Бициклистички саобраћај, стазе, сигнализација, 

опрема 
 Линијска координација светлосних сигнала на примеру спрегнутих раскрсница ....... са 

дефинисањем квалитета изабраног решења 
 
Назив предмета: Регулисање саобраћаја; 
Теме: 

 Методологије вредновања квалитета рада светлосних сигнала 
 Методологија и третман левих скретања према ХЦМ-у 2000/2010 
 Капацитивна аналаиза несигналисане раскрснице улица ..... у граду ..... 
 Улога и значај процене засићених саобраћајних токова на сигналисаној раскрсници 
 Избор сигналног плана на раскрсници улица .... у граду .... са вредновањем решења 

 
Назив предмета: Менаџмент у саобраћају; 
Теме: 

 Примена SWОТ анализа за решавање (назив проблемa) у компанији (назив компаније) 
 Примена PESTEL анализе - студија случаја (назив проблема и компаније) 
 Примена бенчмаркинга за унапређење пословања компаније (назив компаније) 
 Истраживање тржишта за превоз путника (и/или транспорт робе) на територији Србије 

(или друго) у циљу реорганизације линија превозника (назив превозника) 
 Примена BCG матрице у функцији унапређења пословања. Студија случаја (назив 

компаније за транспорт робе и превоз путника у друмском саобраћају) 
 Карактеристике саобраћаја као организационог система у привреди 
 Организација робног саобраћаја у логистичком систему физичке дистрибуције 
 Истраживање саобраћајног тржишта 
 Планирање развојне и пословне политике саобраћајних предузећа 
 Организација саобраћајно-технолошких функција пословне логистике саобраћајног 

предузећа 
 
 
 
 
Назив предмета: Транспортна средства и уређаји; 
Теме: 

 Анализа динамичких перформанси моторног возила 
 Телематски уређаји на комерцијалним возилима и њихов утицај на енергетску ефикас. 

возила 
 Ефикасност кочења с обзиром на утицај динамичких фактора 
 Анализа техничко-економских карактеристика моторног возила на хибридни погон 
 Системи преноса снаге и трансформације обртног момента на моторном возилу 

 
Назив предмета: Транспортни уређаји и системи; 
Теме: 

 Одржавање као утицајни фактор на радне карактеристике, радни век и поузданост 
транспортних средстава и уређаја 



 Утицајни фактори на избор оптималног материјала за израду елемената и делова 
транспортних средстава и уређаја 

 Процена заосталог ризика при раду транспортних средстава и уређаја применом 
релевантног 

 Стандарда за оцену и смањење ризика SRPS EN ISO 12100/2012 
 Процена ризика при раду ...... (назив конкретног транспортног средства или уређаја) 

......... применом емпиријске "Singapur (3x3)" методе за процену ризика 
 Процена ризика при раду ...... (назив конкретног транспортног средства или уређаја) 

......... применом емпиријске "Kinney" методе за процену ризика 
 
Назив предмета: Транспортне особине робе; 
Теме: 

 Организација транспорта робе у међународном транспорту 
 Транспорт лако кварљиве робе 
 Контрола робе у транспорту – критеријуми за стављање у промет 
 Амбалажа у транспорту – улога, функција и технолошки захтеви 
 Палетизација и контејнеризација у транспорту робе 

 
Назив предмета: Транспортне особине робе и опасне материје; 
Теме: 

 Избор возила за транспорт опасног терета у зависности од класе опасне материје 
 Контрола и превентива у процесу транспорта опасне робе 
 Организација транспорта робе у унутрашњем транспорту 
 Палетизација и контејнеризација током транспорта опасних материја 
 Амбалажа у транспорту опасних материја – улога, функција и технолошки захтеви 

 
 
Назив предмета: Екологија у саобраћају; 
Теме: 

 Мере за смањење буке у саобраћају 
 Утицај саобраћаја на биодиверзитет 
 Развој саобраћајне инфраструктуре и утицај на животну средину 
 Саобраћај као извор загађења атмосфере 
 Улога катализатора у емисији штетних издувних гасова код моторних возила 

 
Назив предмета: Екологија; 
Теме: 

 Технологија рециклаже отпадних гума 
 Технологија рециклаже половних аутомобила 
 Технологија рециклаже електронског отпада 

 
 
 
 

 Опасан отпад и категоризација 
 Улога припреме у рециклажи отпада 
 Улога рециклаже у заштити животне средине 
 Стратегија развоја услуга и заштита животне средине у градовима 

 
Назив предмета: Управљање пословањем; 
Теме: 

 Организационе структуре предузећа за превоз путника у друмском саобраћају 
 Анализа пословања предузећа (назив компаније) 
 Анализа мотивационих фактора запослених у (назив компаније) 
 Маркетинг стратегија у служби пословања компаније. Студија случаја: (назив 

производа/услуге у компанији ...........................) 



 Примена методе теорије одлучивања и управљања ризиком. Студија случаја: (назив 
проблема у конкретној компанији) 

 
Назив предмета: Трибологија на возилима; 
Теме: 

 Висока температура као утицајни фактор технолошког наслеђа као коефицијент трења 
клизања челичних делова 

 Експериментално одређивање коефицијента трења клизања на повишеним 
температурама помоћу трибометра FIN-TK / 2016 

 Упоредна анализа ефеката подмазивања минералним и синтетичким уљима код 
моторних возила 

 Методе и поступци репарације површински оштећених делова моторних возила 
 Рециклажа и прерада одбачених делова и мазива моторних возила 

 
Назив предмета: Моторна возила и мотори; 
Теме: 

 Коефицјент пријањања и његова улога код кретања моторног возила 
 Отпори приликом кретања возила 
 Биланс снаге моторног возила 
 Спојнице, врсте и подела код моторних возила 
 Диференцијални преносници и њихова улога код моторног возила 
 Системи за управљање код моторних возила 
 Системи за ослањање код моторних возила 
 Турбо пуњачи значај и улога 
 Системи за додатни третман издувних гасова 
 Мењачки преносници значај и улога код моторних возила 

 
Назив предмета: Социологија са етиком у саобраћају; 
Теме: 

 Морал у нашем друштву и саобраћајна култура 
 Етички аспекти безбедности у друмском саобраћају 
 О односу образовања и етике у саобраћају 
 О утицају ,,mass-media“ на морално понашање учесника у саобраћају 
 Наши менталитети и некултурно понашање учесника у саобраћају 

 
Назив предмета: Етика у саобраћају; 
Теме: 

 Заблуде и предрасуде возача 
 Врсте личности и њихова значај на безбедно понашање у саобраћају 
 Теорија заразе код саобраћајних незгода 
 Моралне и етичке дилеме код младих возача 

 
 
 
 
Назив предмета: Мехатронички системи на возилима; 
Теме: 

 Утицај активног и полуактивног система за вешање моторног возила на управљивост 
возила и удобност путника 

 Системи против блокирања точкова возила у току кочења 
 Могућности коришћење енергије кочења возила 
 Поступци заштите од проклизавања у фази кочења моторног возила 
 Значај сензора на рад и дијагностику стања мехатроничких система на возилима 

 
Назив предмета: Управљање квалитетом; 
Теме: 

 Систем менаџмента квалитетом 
 Управљање квалитетом производа/услуга 



 Управљање квалитетом рада 
 Управљање квалитетом организовања 

 Анализа трошкова квалитета 
 Примена основних алата квалитета у процесу унапређења квалитета 
 Методе и технике унапређења квалитета 
 Интегрисани системи управљања 

 Улога и значај интегрисаних система управљања за функционисање пословних 
система 

 Провера функционисања уведеног интегрисаног система управљања 
 ТQМ- модели изврсности и интегрисани менаџмент системи 

 
Назив предмета: Шпедиција; 
Теме: 

 Шпедитерска делатност на примеру шпедитерске компаније ........... 
 Улога и значај избора Инкотермс паритета испоруке у шпедитерском пословању 

компаније ...... 
 Квалитет услуга шпедитерског предузећа ............ 
 Токови документације и информација при реализацији шпедитерских послова 

(увоза,извоза и транзита) у друмском транспорту, студија случаја ........ 
 Шпедитерско посредовање у царинском поступку са робом, студија случаја 

 
Назив предмета: Нумеричке методе моделирања; 
Теме: 

 Примена једноструког линеарног регресионог модела 
 Примена једноструког нелинеарног модела 
 Примена вишеструког линеарног регресионог модела 
 Улога и значај регресионе и корелационе анализе 
 Формирање регресионог модела 

 
Назив предмета: Погонски материјали; 
Теме: 

 Методе за одређивање октанског броја моторних бензина 
 Савремена горива за дизел моторе 
 Емисија издувних гасова 
 Особине, предности и могућности гасовитих алтернативних горива 
 Особине, предности и могућности течних алтернативних горива 
 Особине, подела и класификација мазива 
 Врсте и примена подмазивања 
 Особине, подела и класификација моторних уља 
 Особине и класификација трансмисионих уља 
 Особине, подела и класификација масти за подмазивање 

 
 
 

 Подмазивање моторним уљем/АТФ уљем код.... 
 Уградња (биогаса/биодизела/ТНГ/КПГ...) код.... 
 Спецфикација моторних уља/АТФ уља/масти за подмазивање код..... 
 Примена масти за подмазивање код.... 
 Сакупљање, складиштење, паковање и прерада отпадних моторних уља/АТФ уља/масти 

за подмазивање у предузећу..... 
 
Назив предмета: Процена ризика у транспорту опасног терета; 
Теме: 

 Дефинисање фактора зоне утицаја опасне робе у случају инцидентне ситуације 
 Документи у превозу опасне робе - врсте контрола и надлежности 
 Методологија управљања ризиком у зависности од инцидентне ситуације 
 Опасне зоне у подручју станица за снабдевање погонским горивом друмских возила 



 Избор руте кретања возила у друмском саобраћају приликом транспорта опасне 
материје ..... 

 
Назив предмета: Методологија обуке возача; 
Теме: 

 Полигонске радња у систему обуке возача 
 Мере за унапређење рада центара за обуку возача у практичној обуци возача у реалним 

условима 
 Наставна средства и наставне методе 
 Улога и значај тестирања код обуке возача 
 Поступање возача приликом проласка кроз раскрсницу са кружним током саобраћаја на 

раскрсници улица ______ и ______. 
 Кретање возила аутопутем (укључивање, искључивање, промена траке, претицање, 

пролазак кроз тунел...). 
 Поступање возача приликом проласка кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан 

светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафором) на раскрсници улица ______ и 
______. 

 
 
 
Списак тема специјалистичких радова 
 
 
Назив предмета: Дијагностика и одржавање у друмском саобраћају; 
Теме: 

 Савремене технологије у праћењу стања пнеуматика (интелигентни пнеуматици – 
сензори за мерење коефицијента пријањања, системи и сензори за мерење притиска у 
пнеуматицима) 

 Примена сензора и поступци дијагностике код система за кочење 
 Значај електронског система за управљање стабилношћу возила 
 Контрола емисије и OBD 

 
Назив предмета: Вештачење саобраћајних незгода; 
Теме: 

 Одређивање вештачења, избор и рад вештака 
 Градација и стацови вештака 
 Вештачење трагова саобраћајне незгоде 
 Вештачење оштећења на возилима – процена штете 
 Методе за израчунавање брзине и значај тачности резултата за темељно испитивање 

саобраћајне незгоде 
 
 
 
Назив предмета: Саобраћај и животна средина; 
Теме: 

 Савремени модели (софтвери) процене аерозагађења од друмског саобраћаја унутар и 
ван насељеног места 

 Уређаји, методе и модели процене емисије возила 
 Предности и недостаци TIER методологије за процену количине загађујућих материја од 

друмског саобраћаја 
 Моделирање аерозагађења софтвером OSPM у улици ...... града ...... са мерама 

унапређења квалитета животне средине 
 Анализа утицајних фактора на дисперзију емисије од друмског саобраћаја унутар улице 

..... у граду .... 
 
Назив предмета: Операциона истраживања; 
Теме: 

 Методе решавања транспортног проблема 



 SIMPLEKS метода за решавање транспортног проблема 
 Транспортни проблем и анализа осетљивости 
 Методе за налажење оптималног решења транспортног проблема на примеру ...... 
 Значај и примена линеарног програмирања у транспортној логистици 

 
Назив предмета: Методологија истраживачког рада; 
Теме: 

 Испитивање зависности убрзања возила од снаге и радне запремине мотора 
регресионом анализом 

 Испитивање зависности броја настрадалих у саобраћајним незгодама од година 
старости регресионом анализом 

 Испитивање зависности броја саобраћајних незгода од доба године регресионом 
анализом 

 Испитивање зависности времена реаговања од возачког стажа регресионом анализом 
 Испитивање зависности броја саобраћајних незгода од промене брзине вожње 

регресионом анализом 
 
Назив предмета: Менаџмент пројектима; 
Теме: 

 Монитотинг и евалуација у радној организацији (РО) „________“ 
 Cost-benefit анализа увођења система у РО „________“ 
 Steping-Stone метода и њена примена у РО „_______“_ 
 Пројектни експедитор и његова улога у менаџменту пројектима 
 Улога пројектног менаџера и пројектног тима у РО „________“ 
 Планирање пројекта 

 Структурирање пројекта 
 Планирање времена 
 Планирање ресурса и трошкова на пројектима 

 Управљање пројектним ризицима 
 Управљање квалитетом на пројектима 
 Економска оцена пројекта 
 Примена софтверских пакета као подршка управљању пројектима (MC Project ... ) 

 
 
Назив предмета: Статистичка истраживања у саобраћају; 
Теме: 

 Улога и значај статистичке анализе (саобраћај, привреда, производња ...) 
 Принципи статистичког закључивања – тестирање хипотеза 

 
 
 

 Проста регресиона и корелациона анализа 
 Вишедимензионална регресија и корелација 
 Статистичке методе контроле квалитета са применама 

 
Назив предмета: Безбедност у технолошким системима и процена ризика; 
Теме: 

 Стање и проблеми у области безбедности и здравља на раду у посматраном периоду 

 Упоредна анализа стања безбедности и здравља на раду у РС и земљама у окружењу 
 Безбедност и процена ризика за изабрана радна места у пословном систему 
 Компаративна анализа нивоа безбедности на раду добијених различитим методама 

процене 
 Подлоге за израду Акта о процени ризика 
 Интеграција система менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду са другим 

системима менаџмента 
 



Назив предмета: Инжењерска мерења; 
Теме: 

 Примена програмског пакета LabView у аквизицији физичких величина 
 Регулација температуре помоћу програмибилних контролера 
 Регулација PID регулатора помоћу PLC-a 
 Мерење и обрада аналогних сигнала помоћу програмибилних контролера 
 Примена рачунара у дијагностици моторних возила 
 Мерење концентрације алкохола у крви возача и статистичка анализа 
 Контрола и мерење брзине помоћу тахографа 
 Контрола и мерење брзине помоћу радара 
 Примене GIS система у путничком саобраћају 
 Мерење брзине обртаја са применом у ABS системима 

 
Назив предмета: Енергетска ефикасност у техничким системима; 
Теме: 

 Мере за повећање енергетске ефикасности јавног градског превоза 
 Елементи енергетске ефикасности у друмском саобраћају 
 Утицајни фактори конструкције возила на енергетску ефикасност 
 Могућности примене алтернативних горива и горива из обновљивих извора и њихов 

утицај на енергетску ефикасност и околину 
 Утицај одржавања и експлоатационих фактора на енергетску ефикасност возила 

 
Назив предмета: Информациони системи у машинском инжењерству; 
Теме: 

 Информациони систем за формирање технолошке документације за монтажу 
хидрауличких циклиндара 

 Пројектовање система за управљање базом података за возни парк предузећа у 
области металопрераде 

 Системска структурна анализа процеса унутрашњег транспорта предузећа у области 
металопрераде 

 Пројектовање информационог система и базе података за праћење резервних делова 
за потребе службе техничког одржавања 

 Пројектовање информационог система за планирање алата у металопрерађивачком 
предузећу. 
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International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI-2019, 12-15 
September 2019, Belgrade (Serbia). 
 
8. Бојана Бошковић 
 
 

1. N. Stojanović, I. Grujić, J. Dorić, S. Vasiljević, B. Bošković, The influence of mirrors position on 
the driver visual field, The 7th International Conference Transport and Logistics, Niš, 2019, 6 
December, pp. 115-119, ISBN 978-86-6055-127-8 

2. Bošković, B., Babić, S., Milosavljevć, B., Kostić, N., and Đorđević, Ž., Noise emission models 
depends on the traffic flow structure, 19th International Conference "Research and Development in 
Mechanical Industry" RaDMI-2019, Beograd, Serbia,  2019 

3. Bošković, B., Babić, S., Milosavljević, B., Đorđević, Ž., Kostić, N., ’’Experimental determination 
of noise inside the vehicle’’, 19th International Conference "Research and Development in 
Mechanical Industry", RaDMI-2019, 12-15 September 2019, Belgrade (Serbia) 

4. Kostić, N., Đorđević, Ž., Bošković, B., Milosavljević, B., and Babić, S., ’’Application of 
diagnostics in technical maintenance of vehicles’’, 19th International Conference "Research and 
Development in Mechanical Industry", RaDMI-2019, 12-15 September 2019, Belgrade (Serbia) 

5. Milosavljevć, B., Babić, S., Bošković, B.,  Kostić, N., and Đorđević, Ž., ,,Technical analysis of 
public transportation system of municipality Trstenik and connection with outside traffic networking”, 
19th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI-2019, 12-
15 September 2019, Belgrade (Serbia) 

6. Milosavljevć, B., Babić, S., Kostić, N., Bošković, B., and Đorđević, Ž., „Estimation of functional 
traffic condition of road section 35PP and 36PP with and without revalitazation in 2021. year“, 19th 
International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI-2019, 12-15 
September 2019, Belgrade (Serbia) 

7. I. Grujić, N.Stojanović, J. Dorić, B. Bošković, A. Davinić, The analysis of the engine working 
cycle from the aspect of piston trajectory law, Tractors and power machines, Vol. 24, No.1/2, pp. 9-
13, ISSN 0354-9496, 2019 

8. N. Stojanović, I. Grujić, J. Glišović, S. Vasiljević, B. Bošković, The influence of the axis positions 
of the double cardan joint on the kinematic characteristics, Tractors and power machines, Vol. 24, 
No.1/2, pp. 58-64, ISSN 0354-9496, 2019. 
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Др Марко Маслаћ, проф.с.с. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 





 



 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Редни        
број 

Студент – Име и презиме 
Број 

индекса 
Назив теме Завршног рада 

1. Никола Трајковић 96/17 Сапуни и шампони 

2. Александар Радовановић 94/17 Препарати за одржавање оралне хигијене 

 

 



 
 



 

 
8. 

 

Реализована тема: Изоловање линолне киселине из ланеног семена – кандидат Ивана Ристић 
 
До сада нема студената за завршне радове са следећим темама:  
1. Добијање и анализа уља из кокосовог брашна  
2. Изоловање етарског уља из листа питоме нане (Menthae piperitae folium)  

 
9. 
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Поље 

Врста пројекта 

Пројекти ресорног министарства 
М 

Други 

пројекти Д/Ф Д/И Д/Р Д/С 

Природно-математичке науке        

Друштвено-хуманистичке науке  1    1 

Медицинске науке       

Техничко-технолошке науке   1 2   2 

Уметност       

укупно       

* Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-
домаћи стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/Технолошки развој ,М-
међународни  (Унети пројекте оне врсте пројеката који се раде у институцији, по потреби 
заменити ознаке у табели) 

 

1.

Projekat pod nazivom: Opremanje i zaokruživanje opremljenosti laboratorija za fiziku, elektrotehniku, hidrauliku i pneumatiku i mašinske 
materijalena, odnosi se na Visoku tehničku mašinsku školu strukovnih studija Trstenik, broj projekta: 451-02-00794/2/2020-17; projekat finansiralo 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sektor za učenički i studentski standard i investicije; vrednost projekta: 800.000 RSD, uloga: 
izrada predloga projekta i odgovorno lice za realizaciju; maj – juli 2020 

2.

Projekat pod nazivom Hrabro dalje u Infosvet, broj projekta: 404-02-272/2019-12/17, koji realizuje civilno udruženje Ženska inicijativa Trstenik; 
projekat finansiranog od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;vrednost projekta: 950.000 RSD,  oblast: Razvoj informacionog 
društva u Republici Srbiji; cilj poziva: podizanje nivoa digitalne pismenosti I digitalnih kompetencija žena na ruralu; uloga na projektu: izrada 
predloga projekta, koordinator,  predavač, realizacija marketinških aktivnosti na projektu, realizacija: maj  – novembar 2020 

3.
Projekat pod nazivom Upoznaj računar i tablet, realizuje udruženje UDOR Trstenik, realizaciju finansira Opština Trstenik – predavač na projektu, 
realizacija avgust-decembar2020 

4.

Realizaciji projekta: Jačanje transverzalnih kompetencija strukovnih inženjera proizvodnog mašinstva /JAKSIM, broj projekta:451-02-02716/2018-
06po pozivu Razvoj visokog obrazovanja u Srbiji, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; vrednost 
projekta: 1.000.000 din; uloga u timu: izradapredloga projekta, koordiniranje aktivnostima na projektu, izveštavanje tokom trajanja projekta, izrada 
vodiča i brošura za studente o projektu, inoviranje dva predmeta na kojima se novine uvode, novembar 2018- jun 2019, 

5.
Učesnik u realizaciji projekta putem Inovacionog vaučera br.309, naziv projekta: Razvoj novih i ekološki prihvatljivih postupaka dobijanja 
oksidovanog i funkcionalizovanog skroba, projekat finansiraFond za inovacionu delatnost Republike Srbije, nosilac Tehnološko-metalurški fakultet 



Univerziteta u Beogradu, a korisnik je Hemijska industrija Župa D.O.O Kruševac, trajanje projekta: 6.12.2018-6.6.2019, 

 
Никола Радивојевић 
 

1 
Дигилна трансформација – УНДП и Канцелараија Владе Републике Србије за ИТ. Пројекта је завршен 2019. 2020. је усвојен од Извештај о 
стане УНДП-а. Руководилац и аутор пројекта је Никола Радивојевић 



 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 







Статитика 
1. Закон великих бројева 
2. Узорак – велики и мали  
3. Нормална дистрибуција – теоријске основе  



 

1. Epifanić V., Urošević, S., Dobrosavljević, A., Kokeza, G., Radivojevic, N., MULTI-
CRITERIA RANKING OF ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING THE 
LEARNING QUALITY OUTCOMES IN ELEMENTARY EDUCATION IN SERBIA, 
Journal of Business Economics and Management (in printing). 

2. Dihovicni, Dj, Asonja, A., Radivojevic, N., Cvijanovic, D., Skrbic, S., (2020), Stability 
issues and program support for time delay in state over finicte time interval, Physica A: 
Statistical Mechanics and its Applications,  Vol. 538.  

3. Radivojević, N., Cvijanović, D., Sekulic, D., Pavlovic, D.,  Jovic, S., Maksimović, G., 
(2019), Econometric model of non-performing loans determinants, Physica A: Statistical 
Mechanics and its Applications, Vol. 520, pp. 481-488. 

4. Curcic, N., Radivojevic, N., Grubor, A., Simonovic, Z., (2020), Examining causality 
between market share and competitiveness: Case study textile industry, Textile industry, 
vol. 71, No. 4, pp. 364-370. 

5. Radivojevic, N., Filipovic, L., Brzakovic, T., (2020), A new Semiparamtric Mirrored 
Historical Simulation Value at Risk model, Romanian Journal of Economic Forecasting, 
Vol. 23, No. 1, pp. 5-21. 

6. Radivojević, N., Bojić, B., Lakićević, М., (2019), Measuring expected shortfall under 
semi-parametric expected shortfall approaches: a case study of selected Southern 
European/Mediterranean countries,  Journal of Operational risk, Vol. 14, No. 4, pp. 43-
76. 

7. Muhovic, A., Radivojevic, N., Curcic, N., (2019), Research of factors of non 
performing agricultural loans by primary data panels, Ekonomika poljopriveree, vol. 
66, No. 2, pp. 569-578. 

8. Radivojevic, N., Curcic, N., (2020), MODELLING EXTREME RISK ON THE AGRARIAN 
MARKET COMPETITIVENESS OF AGRO-FOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMY, 
Bucharest, Предавање по позиву. 
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Извештај о раду  
већа Oпште Катедре за 2020. годину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аранђеловац 2021. 
 



14. ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  
 
Невена Милетовић 
Смиљана Игрутиновић 
Галина Илић 
Нела Стоиљковић 
НевенаБанковић 
 
 

15. ОБЛАСТИ  
 
Страни језици 
 

Катедра обухвата: 
 

2. Уже области 
Англистика 
Хиспанистика 

 
 
НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ КАТЕДРЕ  

 НАСТАВНИЦИ 

Списак наставника и области за које су бирани 

 
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звања Ужа научна област 

1. Невена Милетовић Предавач 
страног језика 

 
Енглески језик 

2. Смиљана Игрутиновић 
 
Наставник 
страног језика 

 
Енглески Језик 

3. Галина Илић 
 
Наставник 
страног језика 

 
Енглески језик 

4. Нела Стоиљковић 
 
Предавач 
страног језика 

 
Шпански језик 

5. Невена Банковић 
 
Наставник 
страног језика 

 
Енглески језик 



Списак наставника, датум избора и датум расписивања конкурса 
 

Р.бр. 
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Датум избора (уговор о 
раду) 

Датум истека избора 

1. Невена Милетовић 01-546/1 од  
03.08.2013.  

наставник страног 
језика 

 

30.09.2023. 
 

2. Смиљана Игрутиновић 
 

56 
16.05.2005. 

 

 

29.01.2025. 
 

3. Галина Илић 31 од 10.01.2012. 
 

17.01.2022. 
 

4. Нела Стоиљковић 01-704/1 од  
29.08.2016. предавач 

 за шпански језик 
 

30.09.2021. 
 

5. Невена Банковић 01-809/6 од 30.11.2012.  
наставник страног 

језика 
 

26.04.2024. 
 

  

  

 САРАДНИЦИ 

 

Списак сарадника и области за које су бирани 
Р.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Ужа научна област 

1.    

2.   
 

 

Списак сарадника,датум избора и датум расписивања конкурса 
 

Р.бр. 
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Датум избора 

(уговор о раду) 

Датум 
истека 
избора 

Датум 
расписивања 

конкурса 

1.   
  

2.     



 

 

 ПРЕДМЕТИ Невена Милетовић 

  
 
 
ОБЛАСТ 

 
УЖА 

ОБЛАСТ 

УЖЕ НАУЧНЕ 
ОБЛАСТИ 

 

 
ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 

Страни језик 
Енглески Језик 

 Енглески 1, Енглески 2 

  

 ПРЕДМЕТИ Смиљана Игрутиновић 
 
 
ОБЛАСТ 

 
УЖА 

ОБЛАСТ 

УЖЕ НАУЧНЕ 
ОБЛАСТИ 

 

 
ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 

 
Страни језик Енглески језик 

 Енглески језик 
 

 

 ПРЕДМЕТИ Галина Илић 
 
 
ОБЛАСТ 

 
УЖА 

ОБЛАСТ 

УЖЕ НАУЧНЕ 
ОБЛАСТИ 

 

 
ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 

Страни језик 
Енглески језик 

 Енглески језик 

 

 ПРЕДМЕТИ Нела Стоиљковић 
 
 
ОБЛАСТ 

 
УЖА 

ОБЛАСТ 

УЖЕ НАУЧНЕ 
ОБЛАСТИ 

 

 
ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 

Страни језик 
Шпанкси језик 

 Шпански језик 

 
 

 ПРЕДМЕТИ Невена Банковић 
 
 
ОБЛАСТ 

 
УЖА 

ОБЛАСТ 

УЖЕ НАУЧНЕ 
ОБЛАСТИ 

 

 
ПРЕДМЕТИ СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА 
 

Страни језик 
Енглески језик 

 Енглески језик 



ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦАМА 
 

Име и презиме Присуство 
Најављено 
одсуство 

Невена Милетовић 
Смиљана Игрутиновић 
Галина Илић 
Нела Стоиљковић 
НевенаБанковић 
 

Сву су 
присуствовали 

свим 
седницама 
одржаним: 
10.05.2020 
23.09.2020. 
20.10.2020. 

 

 

 

 УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА 

Чланови Већа катедре су у учествовали у реализацији  

 

 

Наставник/сарадник ОИ ИИИ 

   

Укупно    



 
 

ПРИЛОГ 2. Пројекти на којима су ангажовани чланови Већа 
катедре 

Назив 
пројекта 

НИО носилац 
Руководилац 

пројекта 

 
1. 

 
 

  
 

 
 



11. АК
AKТИВНОСТИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  

Веће катедре је у школској 2019./20. години одржало 3 седницe на којима је разматрало 
питања предвиђена Статутом, а везана су за рад већа катедре и то: 

Друга седница 
 

Трећа седница Већа катедре одржана је на иницијативу др Ђорђа Михаиловића, помоћника 
председника Академије за акредитацију и наставу и в.д. шефа опште-образовне катедре. 

Веће чини 6 чланова: в.д. Шеф катедре др Ђорђе Михаиловић, Невена Милетовић предавач, Нела 
Стоиљковић предавач, Невена Банковић наставник страног језика, Смиљана Игрутиновић наставник страног 
језика и Галина Илић наставник страног језика. 
Електронска седница имала је следећи дневни ред: 

1. Усвајање записника са прве седнице Већа од 23.09.2020.  
2. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор у звање вишег предавача нa oснову захтева 

одсека Tрстеник број 311/2020-07 oд 01.10.2020. за област Математике и рачунарских наука, Одсека  
у Трстенику. 

 

Предлози чланова Већа били су следећи: 

Предлог Проф. Галине Илић пре почетка седнице био је да се уради корекција записника прошле седнице 
где ће стајати да је била присутна јер је дошло до грешке у пријављивању. 

 

Проф. Смиљана Игрутиновић је предложила корекције на следеће: 
1. Корекција записника са друге седнице Већа катедре где је приметила да није наведена као 

присутна, а била је што је и образложила мејлом. 
2. Да се конкурс распише за Професора струковних студија, а не за Вишег предавача уколико је то у 

складу са Статутом Академије. 
 

Предлог Проф. Невене Банковић била је недомица где се у документу Нацрт Комисије наводи и да се 
бира у звање Вишег предавача и Проф. Струковних студија па је молила за образложење за које се 
звање расписује конкурс.  

 

Проф. Ђорђе Михаиловић је одговорио на предлог за промену захтева конкурса који је предложина 
Проф. Смиљана Игрутиновић, као и да ће консултовати правну службу. Закључак након консултација 
је, да је захтев Одсека Трстеник, гласио да су прецизно приказане  потребе за Вишим предавачем 
(документ број 311/2020-07). 

 
 

Веће катедре донело је одлуке  на основу већине гласова (4 гласа) и то: 

 

     Одлуку 
1. Усваја се записник са друге седнице катедре од 23.09.2020. уз промену да је на онлајн 

седници 20.09.2020 (друга, прошла  седница) била присутна и Проф. Галина Илић и Проф. 
Смиљана Игрутиновић. 

 

Одлуку 
2. Расписати конкурс за избор у звање Вишег предавача по захтеву број  
311/2020-07 oд 01.10.2020. за област Математике и рачунарских наука, Одсек  у Трстенику. 



 
Трећа седница 
 

Друга седница Већа катедре одржана је на иницијативу др Ђорђа Михаиловић, помоћника 
председника Академије за акредитацију и наставу и в.д. шефа опште-образовне катедре. 

Од укупно 6 чланова Већа коју чине в.д. Шеф катедре др Ђорђе Михаиловић, Невена Милетовић 
предавач, Нела Стоиљковић предавач, Невена Банковић наставник страног језика, Смиљана Игрутиновић 
наставник страног језика и Галина Илић наставник страног језика. 
Електронска седница имала је следећи дневни ред: 

3. Усвајање записника са прве седнице Већа од 04.09.2020. год. 
4. Утврђивање предлога за радно ангажовање једног сарадника са друге високошколске  установе за 

област Математика, Одсек у Аранђеловцу. 
 

Веће катедре донело је одлуке  на основу већине гласова (4 гласа) и то: 

 

     Одлуку 
3. Усваја се записник са прве седнице катедре од 04.09.2020. год. 
 

Одлуку 
4. Покреће се поступак ангажовања наставника са друге високошколске установе на основу 

Члана 107. Став 1. Тачка 5. Статута Академије на основу обавештења Одсека у Аранђеловцу о 
потреби ангажовања асистента за предмет Математика због недостатка кадра изабраног за 
ову област у одсеку Аранђеловац. 

 
 
 
 



 
В.Д. ВЕЋА КАТЕДРЕ  

др Ђорђе Михаиловић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Р е п у б л и к а С р б и ј а 
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА 
Веће катедре за Информационе технологије 
Број: 7/2021-07 
Датум: 19.01. 2021. 
Т р с т е н и к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај о раду већа Катедре за ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  
за 2020. годину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ЧЛАНОВИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  
 
 Одсек у Аранђеловцу 

1. др Мирослав Марковић 
2. др Ђорђе Михаиловић 
3. Тијана Матејић, спец. 
4. Филип Васић 

 
 Одсек у Крагујевцу 

5. др Александар Мишковић 
6. др Иван Петровић 
7. др Владимир Недић 
8. др Хрвоје Пушкарић 

 
 Одсек у Крушевцу 

9. др Бојан Милосављевић 
10. др Немања Илић 
11. др Предраг Сибиновић 
12. мр Бојан Станковић 
13. мр Бранко Грубић 
14. Миљан Милетић 

 
 Одсек у Трстенику 

7. др Владета Јевремовић 
8. др Горан Миодраговић 
9. др Селвер Пепић 
10. др Слободан Александров 
11. др Милица Туфегџић 
12. Велибор Ћирић, спец. 
13. Марија Мојсиловић 

 
 

2. ОБЛАСТИ  
 

Катедра обухвата: 
 

1. Уже области 
Информационе технологије, Информациони системи и организација, Математика и програмирање, 
Рачунари и пројектовање, Рачунарске технологије, Информатика и информациони системи, 
Математика-информатика, Електротехника рачунарствa 

 
 
НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ КАТЕДРЕ  

 НАСТАВНИЦИ 

Списак наставника и области за које су бирани 
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Ужа научна област 

1. Мирослав М.Марковић ПСС Информационе технологије 

2. Ђорђе Д. Михаиловић ПСС Информациони системи и 
организација 

3. Тијана С. Матејић П Информациони системи и 
организација 

4. Александар Ж. Мишковић ПСС Математика и програмирање, 
Рачунари и пројектовање  



5. Иван Д. Петровић ПСС  Рачунарске технологије, 
Рачунари и пројектовање 

6. Владимир М.Недић ПСС Информатика и информациони 
системи, Рачунари и 
пројектовање 

7. Хрвоје Ж Пушкарић ВП Математика и програмирање, 
Рачунарске технологије 

8. Бојан Т. Милосављевић ПСС Математика-информатика, 
Електротехника рачунарствa 

9. Немања М. Илић ПСС Математика-информатика 
10. Предраг Сибиновић  ПСС Електротехника рачунарства 
11. Бојан Станковић  П Електротехника рачунарствa 
12. Бранко М. Грубић П Mатематика-информатика 
13. Владета Р. Јевремовић ПСС Производне технологије 

Информатичке технологијe 
14. Горан Р. Миодраговић ПСС Информационе технологије 
15. Селвер Х. Пепић ПСС Информационе технологије 
16. Слободан Ч. Александров              ПСС Информационе технологије 
17. Милица Ј. Туфегџић ПСС Информационе технологије 
18. Велибор А. Ћирић П Информационе технологије 

Списак наставника, датум избора и датум расписивања конкурса 
 

Р.бр. 
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Датум избора 

(уговор о раду) 
Датум истека 

избора 
Датум 

расписивања 
конкурса 

1. Предраг Сибиновић  Избор је у току  09.10.2020. 

 САРАДНИЦИ 

Списак сарадника и области за које су бирани 
Р.бр ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Звање Ужа научна област 

1. Филип З. Васић  A Информационе технологије 

2. Миљан П. Милетић  А Електротехника рачунаства, 
Математика-информатика 

3. Марија З. Мојсиловић  СН Информационе технологије 

Списак сарадника,датум избора и датум расписивања конкурса 
 

Р.бр. 
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Датум избора 

(уговор о раду) 

Датум 
истека 
избора 

Датум 
расписивања 

конкурса 

1. Филип З. Васић 31.08.2020. 
 

 

2. Марија З. Мојсиловић 01.02.2020.   

3. Жељко Цимбаљевић Избор је у току  20.11.2020. 
 

 

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДМЕТИ 

Образовно- 
научно поље 

Ужа 
област 

Ужа научно 
стручна област 

Предмети 

Одсек Трстеник 
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Информационе 
технологије 

Компјутерска графика 
Базе података 
Објектно програмирање 
Веб дизајн 
Пројектовање информационих система 
Методологија истраживачког рада 
Рачунарство 
Увод у програмирање 
Оперативни системи 
Електротехника 
Информациони системи 
Архитектура рачунара 
Алгоритми 
Рачунарске мреже 
Развој апликација за мобилне  
уређаје 
Интеракција човек-рачунар 
Друштвене информационе мреже 
Основи интернет програмирања 
Основе дигиталне логике 
Управљање базама података 
Инжењерско програмирање 
Зашштита и безбедност информација 
Електронско пословање 
Рачунарство у облаку 
Инжењерска графика 
Математичке методе за ИТ 
3Д моделирање и дизајн 
Напредне методе анимације 
Оптимизациони алгоритми 
Програмирање за базе података 
Веб програмирање 
Увод у визуелно програмирање 
Развој ПХП апликација 
Визуелно програмирање 
Информатичко управљање развојем предузећа 
Објектно оријентисано програмирање 2 
Увод у географске информационе системе 
Инжењерско моделирање и симулација  
Софтверско инжењерство 
Администрација рачунарских мрежа 
Развој апликација за веб 
Уграђени рачунарски системи 
Рачунарска графика 
Индустријска информатика 
Системи за управљање садржајем 
Напредно програмирање у Јави 
Управљање квалитетом развоја софтвера 
3Д моделирање и анимација 
Програмирање у роботици 
Напредни алгоритми 
Сервери база података 
Интегрисани системи Е-учења 
Криптографија 

 
 
 



Образовно- 
научно поље 

Ужа 
област 

Ужа научно 
стручна област 

Предмети 

Одсек Крагујевац 
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Математика и 
програмирање 

 
Математика 1 
Математика 2 
Увод у програмирање 
Објектно орјентисано програмирање 
Напредно ЈАВА програмирање 
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Рачунари и 
пројектовање 

Управљање квалитетом у софтверу 
Познавање пословних процеса 
Рачунарске мреже 
Безбедност ИС 
Основе мултимед. технологија 
Тестирање софтвера 
Рачунарска графика 
Софтверско инжењерство 
Е-пословање 
Менаџмент ИС 
Пословна интелигенција 
Управљање ИТ сервисима 
Управљање ИТ пројектима 
Безбедност рачунарских мрежа 

Рачунарске 
технологије 

Основе информационих  
технологија 
Основе рачунарске технике 
Архитектура рачунара 
Програмски језици 
Базе података 
Оперативни системи рачунара 
Пројектовање апликација БП 
Развој мобилних апликација 
Вештачка интелигенција 
Веб програмирање 1 
Експертни системи 
Веб програмирање 2 
Пројектовање ИС 
Дистрибуирани ИС 
ИС у саобраћају 
Интелигентни системи у саобраћају 
Напредни методи пројектовања ИС 
Интелигентни ИС 
Управљачки ИС 
Развој Веб система 
ВИ и Експертни системи 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦАМА 

 

Име и презиме 
Присуство Одсуство 

I II III IV V VI VII VIII IX X/IV Најављено 

13.03. 23.04. 22.05. 07.07. 24.08. 16.09. 16.10. 09.11. 27.11. 22.12.   

др Мирослав Марковић             

др Ђорђе Михаиловић             

Тијана Матејић, спец.             

Небојша Грујић             

Филип Васић             

др Александар Мишковић             

др Иван Петровић             

др Владимир Недић             

др Хрвоје Пушкарић           13.03.  

мр Срђан Атанасијевић           13.03.  

др Братислав Благојевић             

др Бојан Милосављевић             

др Немања Илић             

др Предраг Сибиновић           13.03.  

мр Бојан Станковић             

мр Бранко Грубић             

Миљан Милетић             

др Владета Јевремовић             

др Горан Миодраговић             

др Селвер Пепић             

др Слободан Александров             

др Милица Туфегџић           13.03.  

Велибор Ћирић, спец.             

Марија Мојсиловић             

Присутно 15 23 21 18 22 18 21 19 21 20   

 

 УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА 

Чланови Већа катедре су у учествовали у реализацији  

 
Наставник/сарадник ОИ ИИИ 

Велибор Ћирић, спец Одсек Трстеник  

Укупно  1  



 
 

ПРИЛОГ 2. Пројекти на којима су ангажовани чланови Већа 
катедре 

Бр. Евид. број 
пројекта 

Назив 
пројекта 

НИО носилац 
Руководилац 

пројекта 

 
1. 

П142 Београд 
Едукација наставника и стручних сарадника 
методичким програмом десетопрстног 
мултимедијалног  слепог куцања 

Техничка школа 
Трстеник  

 
Велибор Ћирић, спец. 



12. АКТИВНОСТИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  
 
Веће катедре је у календарској 2020. години  години одржало 9 седница на којима је разматрало 
питања предвиђена Статутом, а везана су за рад већа катедре: 

 извођење предавања, вежби, колоквијума, и других испита и других облика рада са студентима; 
 анализа реализације наставе, са посебним освртом на реализацију наставе у условима пандемије; 
 предлози за ангажовање наставника и сарадника за извођење предавања и вежби за наставне 

предмете у оквиру ужих научних области катедре; 
 предлози за допунска ангажовања наставника и сарадника ван радног односа; 
 давање предлога за покретање поступака за избор у звања наставника и сарадника; 
 давање сагласности за допунско ангажовање наставника и сарадника на другим високошколским 

институцијама; 
 активности у процесу акредитације АССШ; 
 планирање и праћење стручног и научног усаврашавања наставника и сарадника, кроз различите 

облике оспособљавања и усавршавања - публиковање радова на научним и сгручним 
конференцијама, публиковање радова у међународним и домаћим часописима, учешће у 
пројектима; 

 давање сагласности на предлоге тема за завршне и мастер радове. 
 
По разматраним питањима донете су и пратеће Одлуке. 
 
Усвојени су планови ангажовања наставника и сарадника у зимском и летњем семестру шк. 2020/21. 
године, Предлог Плана стручног и научног усаврашавања наставника и сарадника, а усвојена је листа 
тема за завршне и мастер радове. 
 
Предлог листе тема за завршне радове по Одсецима, наставницима и предметима 

 
Одсек Крагујевац - ОСС 

Предмет Назив теме Ментор 
Експертни системи Системи засновани на знању - 

др Иван Петровић, проф. с.с. Оперативни системи 
рачунара 

Windows као плаформа за развој апликативног софтвера - 
Linux као плаформа за развој апликативног софтвера - 

Пројектовање 
апликација база 
података 

Пројектовање апликативног софтвера са базама података 
на примеру - 

др Хрвоје Пушкарић, виши 
предавач Софтверско 

инжењерство 
Савремено софтверско инжењерство и -  

Е пословање Електронско пословање - 

Базе података 

Моделирање база података 

др Владимир Недић, проф. с.с. 

Системи за управљање базама података 
Нормализација података 
Индекси 
Трансакције 
Манипулација подацима помоћу SQL језика 
Објектне базе података 
Сопствена база података – е продавница 
XML као модел података 
Дистрибуирани системи база података 
Прекидачи (trigers), погледи (views) и предефинисане 
процедуре 
Прекидачи (trigers), погледи (views) и предефинисане 
процедуре (storedprocedures) 
Апликације DBMS: Процес обраде применом CAD/CAM 
система 
Апликације DBMS: Процес израде алата применом 
CAD/CAM система 
Апликације DBMS: Рапидни развој на мобилним 
платформама 
Машинско учење над базама података 
Апликације DBMS: Рапидни развој  
Примена база података у платформама за е учење 
Слободна тема 1-3 
Слободна тема 4-6 

Познавање пословних 
процеса 

Процеси: Продаја и маркетинг, Набавка 
Процеси: Пројектовање (развој производа), припрема,  
реализације производње 



Процеси: Инфраструктура, Складиштење, Логистика 
Процеси: Токови документа (пријем, дистрибуција, 
валидација докумената) 
Процеси: Одржавање и инфраструктура 
Процеси: QМС, Обука запослених 
Процеси: Модел производње и продаје софтвера 
Процеси: Модел производња и продаја ПВЦ столарије 
Процеси: Модел производње и продаје намештаја 
Процеси: Модел производње и продаје прехрамбених  
артикала 
Процеси: Модел по договору 11-20 

Рачунарске мреже 

Студија случаја - 

др Александар Мишковић, 
проф.с.с. 

Карактеристике и дизајн интернет сервиса 
Примена дигиталних сертификата у рачунарским  
мрежама 
Технологије за реализацију интернет интелигентних 
сервиса 

Програмски језици _ студија случаја - 
Одсек Аранђеловац - ОСС 

Предмет Назив теме Ментор 
 Израда система за кућну аутоматизацију помоћу 

платформе Raspberry Pi  
др Мирослав Марковић, проф.с.с. 

 Израда веб апликације за асистенцију играчима у 
кладионици 

 Развој телекомуникационих мрежа 
др Ђорђе Михаиловић, проф.с.с.  Веб сајт организације по жељи са приказом коришћене 

технологије 
 Развој софтверске апликације која се базира на 

архитектури микросервиса Тијана Матејић, спец. 
 Развој API конектора веб продавнице 

Одсек Крушевац - ОСС 
 Израда веб апликације 

др Бојан Милосављевић, проф.с.с. 

 Пројектовање модела базе података пословног система 
 Пројектовање захтева и израда веб сервиса 
 Израда C++ апликације 
 Примена NoSQL JSON база подтака у савременом veb 

програмирању 
 Пројектовање и израда прогресивне veb апликације у 

саврменим алатима за veb програмирање 
 Пројектовање и реализација управљања 

електромеханичким склопом путем Андроид мобилног 
уређаја др Прераг Сибиновић, виши 

предавач 
 Пројектовање и реализација адаптивне регулације 

светлосне сигнализације на раскрсници 
 Симулација IPsec VPN мрежа помоћу симулатора GNS3 

мр Бранко Грубић, предавач  Мултимедијско управљање роботизованим системима у 
реалном окружењу 

 Пројектовање информационог система са елементима 
машинског учења за класификацију слика 

др Немања Илић, проф.с.с. 
 Пројектовање информационог система са елементима 

машинског учења за предикцију временских серија 
 Архитектура ИС у паметним градовима 

др Братислав Благојевић, проф.с.с. 
 Портал једне НВО (невладине организације) 
 Мобилни маркетинг 

мр Бојан Станковић, предавач 
 Маркетинг пословних субјеката на друштвеним мрежама 

Одсек Трстеник - ОСС 

Увод у визуелно 
програмирање/ 
Управљање базама 
података 

Апликација за формирање и праћење реализације путних 
налога (Visual Studio – C#) 

др Горан Миодраговић, проф.с.с. 

Апликација за формирање позоришног репертоара (Visual 
Studio – C#) 
Апликација за формирање и праћење радног налога 
Пројектовање базе података и система уграђених упита за 
шпедитерску службу (MS SQL сервер) 
Апликација за праћење рада кадрова у предузећу 
(VisualFox Pro) 
Систем за евидентирање и праћење саобраћајних незгода 
за подручје Општине ___________ 
Систем за евидентирање стања путне мреже за подручје 
Општине ___________ 
Визуализација алгоритама претраживања у програмском 
пакету C# 



Визуализација алгоритама сортирања у програмском 
пакету C# 
C# апликација за заказивање прегледа у здравственој 
установи 

Увод у визуелно 
програмирање 

Слободна тема 1 
Слободна тема 2 

Управљање базама 
података 

Слободна тема 1 
Слободна тема 2 

Основе дигиталне 
логике 

Микроконтролерско управљање електропнеуматским 
системом 

др Слободан Александров, проф.с.с. 

Програмирање микроконтролера 
Развојни систем Ардуино 
Примена A/Д и Д/A конвертора 
Дигитални систем за пренос података 

Архитектура рачунара 

Архитектура AMD Ryzen 7 процесора 
Архитектура Intel Core i9 процесора 
Архитектура и карактеристике процесора за мобилне 
телефоне 
Организација матичних плоча персоналних рачунара 
Организација и карактеристике полупроводничких 
меморија 

Web дизајн Креирање веб сајта коришћењем XY софтвера 
др Владета Јевремовић, проф.с.с.  Анализа карактеристика система за управљање садржајем 

(CMS) 
 Израда логин и регистрационе форме користећи MySQl 

приступ бази података  
др Селвер Пепић, проф.с.с. 

 Развој autocomplete предлога претраге у PHP/MySQL 
окружењу 

Пројектовање 
инфorмационих 
система 

Пројектовање информационог система транспортног 
предузећа 

др Милица Туфегџић, проф.с.с. 
Пројектовање информационог система здравствене 
амбуланте 

Одсек Трстеник - МСС 

Развој апликација за 
Web 

Web апликација за праћење робе у складишту 
грађевинског материјала 

др Горан Миодраговић, проф.с.с. 

Web апликација за заказивање пословних састанака и 
праћење донешених одлука 
Web апликација за генерисање тестова за проверу знања 
Web апликација за делегирање фудбалских судија на 
подручју општинског фудбалског савеза 
Слободна тема 1 
Слободна тема 2 

Инжењерско 
програмирање 

Примена напредних алгоритама у оптимизационим 
процесима – MatLab 
GUI апликација, у MatLab – у, за решавање 
диференцијалних једначина I и II реда 

Сервери база података 
Формирање кориснички оријентисаног система за backup 
базe података  
Управљање базама података на SQL Azure платформи 

Визуелно 
програмирање 

Апликација за размену података између различитих 
система база података – C# & ODBC 
Слободна тема 1 
Слободна тема 2 

Индустријска 
информатика 

Систем за управљање пнеуматским актуаторима 

др Слободан Александров, проф.с.с. 

Управљање хидрауличким системима PLC-ом 
Позиционирање пнеуматског цилиндра 
Управљање асихроних електромотора PLC-ом 
Програмирање HMI уређаја 
Реализација SCADA система за управљање линијом за 
производњу 
Умрежавање индустријских рачунара 
Комуникација PLC-a и Ардуино микроконтролера 

Листа одбрањених завршних и мастер радова у 2020. години 
 

Одсек Крагујевац 
НАЗИВ ЗАВРШНОГ/МАСТЕР РАДА МЕНТОР 
Шта је то сајбер криминал и како се заштитити мр Срђан Атанасијевић 
Реализација веб решења и интернет презентација за ресторан помоћу DreamWeaver 
платформе 

др Владимир Недић 
Примена база података у платформама за е-учење.Увод о тестирању софтвера применом 
Пајтона кроз ехе платформу 



Примена база података у платформама за е-учење.Увод у Пајтон кроз ехе 
Машинско учење над базама података: препознавање ручно писаних цифара помоћу 
неуронских мрежа 
Сајбер безбедност рачунарских система 
Изазови сајбер безбедности у индустрији 
Тестирање софтвера  
Веб апликација за праћење инвентара у складишту 
Организационе структуре и модел развоја софтвера као предуслов квалитета софтвера 
Е-продавница, развојни систем за едукацију 

др Хрвоје Пушкарић 
Развој система за електронско пословање на примеру Е-уплатница 
Двофакторска аутентификација 

др Александар Мишковић 
Дигитални идентитет 

Одсек Аранђеловац 
Web апликација - књиговодство 

др Ђорђе Михаиловић 
Дигитални маркетинг 
Smart home уз помоћ Raspberry Pi и Blynk IoT платформе 

др Мирослав Марковић 
Израда вођице клизача на CNC машини технологијом вертикалног глодања 
Употреба софтвера у пројектном менаџменту 

Тијана Матејић, спец. 
Информациони систем за евиденцију студената 

Одсек Крушевац 
Пројектовање и израда ВЕБ апликације за резервацију термина у ауто перионици 

др Бојан Милосављевић 

Израда веб продавнице рачунарских компоненти са електронским плаћањем преко 
сервиса –PayPal- 
Модерне платне картице теорија и пракса 
Израда веб продавнице за продају електричних делова са системом за електронску 
наплату 
Развој и израда апликације за рентирање станова 
Израда веб апликације за спортску статистику са напредним алгоритмима за прогнозу 
будућих резултата 
Пројектовање и израда информационог система за бизнис кориснике Б2Б 

др Предраг Сибиновић 

Пројектовање и израда нумеричке машине за дводимензионалну обраду плочастих 
материјала 
Пројектовање и израда дистрибуираног система на Андроид платформи за потребе 
сервиса клима уређаја 
Андроид апликација  „LUCKY 6“ 
Пројектовање и израда управљачке јединице за позиционирање алата у обради камена 
Мобилна андроид апликација за менаџмент огласа на платформи купујем продајем 
Контрола параметара саксије помоћу Апдуино УНО платформе 
Израда система за даљински надзор и управљање пољопривредним газдинством  
Информациони системи у државној управи Републике Србије др Братислав Благојевић 
Примена QR кода у  е-трговини 
Примена развојне платформе Blender 3D у креирању идејног решења музичког 
иструмента 

мр Бранко Грубић 

Израда визуелног идентитета Академије струковних студија Шумадија Одсек Крушевац 
на платформи Photoshop 
Електронско учење    мр Бојан Станковић 
Маркетинг комуникација путем е-поште 
Маркетинг пословних субјеката на друштвеним мрежама 
Анализа (пословне) веб станице 
Е – маркетинг у туризму 

Одсек Трстеник - ОСС 
Израда Login и регистрационе форме користећи PDO приступ др Селвер Пепић 
Развој Web сајта савременим алатима израде 
Реализацијаa Web сајта едукативног карактера 
Преглед програмских пакета и алата за израду интернет презентациј 
Анализа алата за развој складишта података 
ADSL приступ интернету 
Израда Web сајта у програмском пакету Jimbo др Владета Јевремовић 
Пример израде Web сајта у програму VISUAL STUDIO CODE 
Пример израде сајта помоћу платформе Siplesite 
Израда Web сајта за оптичке комуникационе мреже-оптичко влакно MOBIRISE-у мр Предраг Дашић 
Развој софтвера применом MS Visual Studio-a за планирање и праћење резервних делова 
за потребе службе одржавања 

др Горан Миодраговић 

Пројектовање база података у MS SQL SERVER-у за потребе планирања и праћења 
резервних делова за потребе службе одржавања 

Одсек Трстеник - МСС 
Развој и имплементација веб апликације помоћу савремених BACK-END технологија др Селвер Пепић 
Развој и имлементација online продавнице у Php/MySQL окружењу 
Развој и имлементација CRUD веб апликација 
Реализација веб апликације помоћу AJAX и jQuery технологија 



Развој и имплементација веб апликације у PHP/MySQL окружењу 
Повезивање SQL сервера у радном окружењу Visual Studio на примеру  
форума за дискусију студената високошколских установа 

др Горан Миодраговић 

Развој мултимедијалних материјала за online учење применом апликације GeoGebra др Милица Туфегџић 
Дизајнирање радног оквира за јединично тестирање Web апликација 
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3. УВОД  
Катедра за машинско и индустријско инжењерство је конституисана на седници Већа Катедре 
дана 22.05.2020. године. Шеф катедре је професор струковних студија др Милутин Живковић. 
На поменутој седници је изабран и секретар катедре Звонко Петровић, асистент. Чланови Већа 
Катедре за машинско и инжењерство су: 
  

Одсек у Аранђеловцу 
 

1. Драгана Вуковић 
2. Јелена Јоксић 

 
 Одсек у Крагујевцу 
 

3. др Драган Рајковић 
4. др Милан Ђорћевић 
5. мр Снежана Врекић 
6. мр Соња Костић 
7. мр Милан Станојевић 
8. Саша Васиљевић 

 
 Одсек у Крушевцу 
 

9. др Зоран Пуношевац 
 
 Одсек у Трстенику 
 

10. др Милица Тодоровић 
11. др Горан Михајловић 
12. др Марина Карић 
13. др Радован Николић 
14. др Милутин Живковић 
15. др Александар Марић 
16. др Предраг Правдић 
17. мр Јелена Ерић-Обућина 
18. мр Предраг Дашић 
19. мр Исмет Дердемез 
20. Звонко Петровић 
21. Љиљана Брзаковић 
22. Виолета Ђорђевић   
23. Ивана Терзић 

 
4. СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МАШИНСКО И ИНДУСТРИЈСО ИНЖЕЊЕРСТВО  

 
У протеклој 2020-ој години одржано је шест седница Већа Катедри за машинско и индустријско 
инжењерство. Прва (конститутивна) је одржана дана 22.05.2020. године са следећим дневним 
редом: 
 

1. Избор секретара катедре за машинско и индустријско инжењерство; 
2. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор у звање наставника и сарадника 

 и предлога за чланове комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у 
звање наставника и сарадника; 

3. Одобравање тема за израду завршних, специјалитичких и мастер радова; 
4. Именовање координатора за стручну праксу на Катедри за машинско и индустријско 

инжењерство; 



5. Разно-текућа питања.  
 
Друга седница Већа Катедре за машинско и индустријско инжењерство одржана је 
електронским путем  дана 08.07.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Већа Катедре одржане 22. 05. 2020. године; 
2. Доношење Одлуке о измени Одлуке Већа Катедре број 74/2020-07 од 25. 05. 2020. 

године; 
3. Одобравање тема за израду завршних, специјалистичких и мастер радова; 
4. Разно. 

 
Трећа седница Већа Катедре за машинско и индустријско инжењерство одржана је 
електронским путем  дана 22.09.2020. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Већа Катедре одржане 08. 07. 2020. године; 

2. Предлог плана ангажовања наставника и сарадника са катедре за школску 2020/2021. 

годину; 

3. Предлог листе ментора за израду завршних, специјалистичких и мастер радова; 

4. Одлука о листи тема за израду завршних, специјалистичких и мастер радова по 

предметима за школску 2020/2021. годину; 

5. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање доцента др Драгана Чукановића са 

универзитета у Косовској Митровици на Академији струковних студија Шумадија-одсек 

у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину и предлог за ангажовање сарадника ван 

радног односа-сарадника практичара Милићевић Ивана на Академији струковних 

студија Шумадија-одсек у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину; 

6. Одобравање тема за израду завршних специјалистичких и мастер радова; 

7. Разно. 
 
Четврта седница Већа Катедре за машинско и индустријско инжењерство одржана је 
електронским путем дана 22.10.2020. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Већа Катедре одржане 22. 09. 2020. године;  

2. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Милана Раденковића 
са Академије струковних студија Шумадија на Академију техничких струковних студија 
Београд одсек Компјутерско-машинско инжењерство, у школској 2020/2021. години, за 
предмете: Технолошки поступци и Програмирање CNC система I;  

3. Именовање комисије за признавање положених испита на Академији струковних студија 
Шумадија одсек Крагујевац на студијском програму основних струковних студија 
привредно инжењерство–машинство; 

4. Одобравање тема за израду завршних, специјалистичких и мастер радова;  

5. Разно.  
 
Пета седница Већа Катедре за машинско и индустријско инжењерство одржана је електронским 
путем дана 27.11.2020. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне електронске седнице Већа Катедре одржане 22. 10. 
2020. године;  



2. Предлог за ангажовање предавача ван радног односа на Одсеку Трстеник;  

3. Предлог за ангажовање сарадника студената на Одсеку Трстеник; 

4. Предлог за ангажовање сарадника студената на Одсеку Крагујевац; 

5. Одобравање тема и именовање комисије за израду завршних, специјалистичких и мастер 
радова;  

6. Разно.  
 
Шеста седница Већа Катедре за машинско и индустријско инжењерство одржана је 
електронским путем дана 22.12.2020. године са следећим дневним редом: 
 

1. Усвајање Записника са претходне електронске седнице Већа Катедре одржане 27. 11. 
2020. године;  

2. Предлог за ангажовање предавача ван радног односа на Одсеку Трстеник;  

3. Одобравање тема и именовање комисије за израду завршних, специјалистичких и мастер 
радова;  

4. Разно.  
 
 

 ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦАМА 
 

Име и презиме 
Присуство 

I II III IV V VI 
13.03. 23.04. 22.09. 22.10. 27.11. 22.12. 

Драгана Вуковић   -  -  
Јелена Јоксић  - - -  - 
др Драган Рајковић -      
др Милан Ђорђевић       
 мр Милан Станојевић       
мр Снежана Врекић   -    
мр Соња Костић       
Саша Васиљевић       
др Зоран Пуношевац     -  
др Милица Тодоровић   - -   
др Горан Михајловић    -   
др Марина Карић       
др Радован Николић    - -  
др Милутин Живковић       
др Александар Марић -      
мр Јелена Ерић-Обућина Породиљско боловање 
мр Предраг Дашић  -  -   
мр Исмет Дердемез  - - - - - 
др Предраг Правдић       
Звонко Петровић       
Љиљана Брзаковић    -   
Виолета Ђорђевић   -    
Ивана Терзић       
Присутно 21 20 17 16 19 21 

 



5. АКТИВНОСТИ ВЕЋА КАТЕДРЕ  
 
Веће Катедре је у календарској 2020. години  години одржало 6 седница на којима је 
разматрало питања предвиђена Статутом, а везана су за рад већа катедре: 

 извођење предавања, вежби, колоквијума, и других испита и других облика рада са 
студентима; 

 анализа реализације наставе, са посебним освртом на реализацију наставе у 
условима пандемије; 

 предлози за ангажовање наставника и сарадника за извођење предавања и вежби за 
наставне предмете у оквиру ужих научних области катедре; 

 предлози за допунска ангажовања наставника и сарадника ван радног односа; 
 давање предлога за покретање поступака за избор у звања наставника и сарадника; 
 давање сагласности за допунско ангажовање наставника и сарадника на другим 

високошколским институцијама; 
 активности у процесу акредитације АССШ; 
 планирање и праћење стручног и научног усаврашавања наставника и сарадника, 

кроз различите облике оспособљавања и усавршавања - публиковање радова на 
научним и сгручним конференцијама, публиковање радова у међународним и 
домаћим часописима, учешће у пројектима; 

 давање сагласности на предлоге тема за завршне и мастер радове. 
 
По разматраним питањима донете су и пратеће Одлуке. 
 
Усвојени су планови ангажовања наставника и сарадника у зимском и летњем семестру 
шк. 2020/21. године, Предлог Плана стручног и научног усаврашавања наставника и 
сарадника, а усвојена је листа тема за завршне и мастер радове. 
 
 
 
 
 

 

Шеф катедре за Mашинско и 
индустријко инжењерство 
 
               
   

           др Милутин Живковић, проф. с. с.
  
      

 
 
 


