
 
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ 

ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Београд-Земун 

 
акредитована државна Установа 

 

 
• Монографија о 

Вишој техничкој 
машинској школи 
(1959-2007), 

• Трансформисање 
Школе у Високу 
школу струковних 
студија. 
Акредитација и 
дозвола за рад 
2007., 

• Простор, опрема и 
услови за наставни 
рад у Школи, 

• Рад Високе школе 
струковних 
студија од 
добијања дозволе 
за рад до 2009. 
године. 

 
 
Студијски 
програми у 
ТЕХНИКУМУ 
ТАУРУНУМ 
 
- Производно 

машинство,  
- Машинске 

контрукције и 
механизација,  

- Процесна техника 
и термотехника,  

- Заштита од пожара 
и спасавање,  

- Безбедност и 
здравље на раду и  

- Друмски и градски 
саобраћај. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПУБЛИКАЦИЈА О ШКОЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
            ГОДИНА ВИШЕГ И ВИСОКОГ 

           ОБРАЗОВАЊА ИНЖЕЊЕРА 
 

Земун, 2009. 
 

50 



 
 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ 
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИЈА О ШКОЛИ 
 

 
 
 
 
 

Слободан  РИСТИЋ 
Надежда  ПОПОВИЋ 

Рајко  НЕСТОРОВИЋ 
Мирослав  ВУЧИЋЕВИЋ 

Јован  ЈОВИЋ 
Богдан  МАРКОВИЋ 
Весна  ДРИНЧИЋ 

Раденко  РАЈИЋ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земун, 2009. 

50   ГОДИНА ВИШЕГ И ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА ИНЖЕЊЕРА  



ПУБЛИКАЦИЈА О ШКОЛИ 
 
 

ПУБЛИКАЦИЈУ ПРИРЕДИЛИ 

Слободан Ристић 
Надежда Поповић 
Рајко Несторовић 
Мирослав Вучићевић 
Јован Јовић 
Богдан Марковић 
Весна Дринчић 
Раденко Рајић 

ИЗДАВАЧ 

ТЕХНИКУМ    ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа  
струковних студија, Београд-Земун, Наде Димић 4 

УРЕДНИК 

Слободан Ристић 

КОМПЈУТЕРСКА ПРИПРЕМА 

Срђан Барзут 
Лела Гајић 

ШТАМПА 

Завод за графичку технику Технолошко – металуршког  
факултета Београд, Карнегијева 4 
 
Одобрено за штампу Одлуком Директора бр. 01 - 774 од 14.12.2009. године 

ТИРАЖ 

350 примерака 

ISBN. 978-86-467-0026-3 



 
 
УВОДНА РЕЧ ПОВОДОМ ПРВИХ 50 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА ИНЖЕЊЕРА 
 
 
Школа је почела са радом 1959. године као Виша техничка машинска школа у Београду и 
настала је у периоду интензивније индустријализације земље, а самим тим и  потребом за 
технички образованим кадровима са нивоом знања између техничара и дипломираног 
инжењера, чији је профил у индустријски развијеним земљама познат као „погонски 
инжењер“. 
 
Педесетогодишњи рад образовне установе у којој се школује инжењерски кадар, 
представља значајан јубилеј, а квалитет образовног рада је у непосредној вези са општим 
друштвеним приликама, државном политиком, економском моћи земље (што је у 
непосредној вези са обезбеђењем услова рада), могућности комуникације са образовним 
системима индустријски развијених земаља, могућности усавршавања наставног кадра као 
и ефикасног система провере квалитета стеченог знања  студената у образовној установи.  
 
Промене у друштву  утицале су и на промене у Школи. Карактеристичне, преломне 
године у раду су 90-те прошлог века,  када почиње стагнација и опадање производње у 
машинској индустрији, а самим тим опадања интересовања за студије из области 
машинства. Из тих разлога Школа почиње да отвара нове смерове као што је Смер за 
ваздухополовство на коме се образују инжењери - пилоти, затим смерове: Процесна 
техника и термотехника, Ортопедска техника, Заштита од пожара и спасавање, Друмски и 
градски саобраћај, Производни менаџмент. 
 
У првом делу Публикације о Школи који се односи на рад Више техничке машинске 
школе од 1959. до 2007. године дати су сви подаци који говоре о условима  и ефектима 
рада, као што су: развојни пут Школе, број уписаних и дипломираних студената, сарадња 
Школе са предузећима и установама, наставни кадар који је одржавао наставу и др. Из тих 
података се закључује значај машинске индустрије у привреди земље и улози Школе коју 
је имала у обезбеђивању инжењерског кадра (7.600 дипломираних студената) и то на два 
типична смера на којима се школују инжењери машинства и то: Смеру за производно 
машинство на коме је почела настава 1959. године и Смеру за машинске конструкције и 
механизација на коме је настава почела 1966. године.  
 
Карактеристично  за тај период (1959-1990.) је да су програми на смеровима увек 
прилагођавани у складу са одговарајућим образовним програмима индустријски 
развијених земаља. Значајно је још и то да су сви студенти који су завршили школу 
радили у струци, а мањи број је наставио даље школовање.  
 
У току педесет година рада Школе наставу је одржавало  218 наставника  и сарадника у 
настави у сталном или допунском радном односу, којима је престао радни однос због 
одласка у пензију или промене посла. Свима који су радили у Школи велико хвала за 
њихов предан рад и одговоран однос у преношењу знања генерацијама студената. 
 
У другом делу су обрађени простор, опрема и услови за наставни рад који су били подлога 
за подношење захтева за трансформацију Школе у Високу школу струковних студија. По 
овим питањима показало се веома  корисним инвестирање у последњих двадесет година 
од стране Школе у побољшање услова рада. Дограђено је нових 400 m2 у коме су 
смештени: кабинети, лабораторије, радионица, гаража, архива, магацин и просторије 
Студентског парламента. Такође, изграђени су и отворени спортски терени, извршено 



обезбеђивање спољашњег и унутрашњег дворишта – атријума заграђивањем и извршени 
су значајни радови на адаптацијама и реконструкцијама, купљена опрема, формиране 
лабораторије и др., што је детаљније приказано у  тачки А.10. 
 
Акредитација установе и предложених студијских програма је са успехом  завршена 2007. 
године када је добијена и Дозвола за рад  Министарства просвете за свих шест студијских 
програма као и за Установу (сада већ бившу Вишу техничку машинску школу) са називом 
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија. 
 
На основу стеченог искуства у образовању инжењера на нивоу основних струковних 
студија, констатује се да су сви студијски програми добро утемељени и да обезбеђују 
завидан ниво знања студентима након завршетка студија. 
 
Прилог овој Публикацији је Књига дипломираних студената у периоду 1959-2009. а која 
ће бити објављена крајем првог квартала 2010. године и доступна јавности. 
 
 
Шта даље? 
 
То је увек дилема, без обзира на резултате разних анализа и показатеља. У нечему и нема 
дилеме - то су квалитетни кадрови, одговарајући простор за обављање делатности и добра 
опрема за потребе наставе.  
 
Садашњи услови у погледу простора, опреме и кадрова, задовољавају потребе наставе на 
постојећих шест студијскиих програма и за увођење специјалистичких студија (што би 
требало да буде наредни први корак) из области: Машинско инжењерство, Саобраћајно 
инжењерство и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.  
 
Обзиром на приближавање наше земље Европској унији и могуће позиције наше земље у 
Ервопској унији, процењује се да постоји потреба за инжењерским знањима у одржавању 
разних техничких система (нпр.: процесни системи у прехрамбеној индустрији), као и 
потреба за инжењерским знањима из информатике и аутоматизације процеса. 
 
Уз добар избор кадрова (са одговарајућим и квалитетним докторским студијама и 
верификацијом стечених знања у сарадњи са привредом) и евентуално проширење 
простора, данашња Школа  би могла да прерасте у високу школу са дозволом  да одржава 
основне и мастер академске студије као и струковне студије. 
 
 
 

       Д И Р Е К Т О Р 
   

      Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. 
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A. МОНОГРАФИЈА О ВИШОЈ 
ТЕХНИЧКОЈ  МАШИНСКОЈ  
ШКОЛИ (1959-2007) 

 
 



 

  



 3 

 
А.1.  Оснивач Школе и разлози за оснивање 
 
Током педесетих година 20. века, једна од озбиљнијих тешкоћа за бржу 
индустријализацију земље, била је акутни недостатак школованог техничког кадра. Стало 
се на становиште да се тај проблем може ублажити путем дошколовавања кадрова из саме 
привреде, оних који су на радним местима стекли одговарајућа практична искуства, али 
нису располагали и неопходном теоријском подлогом, тј. нису имали потребне школске 
квалификације. Тако дошколовани кадрови требало би, по правилу, да попуне празнину 
између техничара који се образују у средњим школама и дипломираних инжењера чије је 
школовање дуготрајно и скупо. То је иначе профил који је у многим индустријализованим 
земљама већ одавно познат под појмом „погонски инжењер“. 
 
Реализацију ставова које је друштво у том смислу заузело, започела је Народна скупштина 
НРС тиме што је донела Закон о оснивању Виших техничких машинских школа у 
Београду, Крагујевцу и Нишу, који је објављен у „Службеном гласнику НР Србије“ бр. 30 
од 18. јуна 1959. године. Те школе се према члану 1. овог Закона оснивају са задатком: 
 

- да спремају техничке кадрове више стручне спреме (више техничаре) за рад на 
припремању и реалзацији технолошког процеса производње у металској индустрији 
као и руководиоце производних радионица, одељења и погона; 

- да прате савремена искуства металске индустрије у земљи и иностранству и користе 
их за унапређење наставе; 

- да сарађују са државним органима, установама, привредним и другим 
организацијама на стручном усавршавању постојећег техничког кадра и по потреби, 
организују одговарајуће курсеве и семинаре; 

- да васпитавају студенте као свесне грађане социјалистичке заједнице. 
 
На основу поменутог Закона, Савет за просвету НР Србије оформио је својим решењем 
04-Број 4467/1 од 10. јула 1959. године, Матичну комисију за Школу у саставу: 
 
Др Милан Ђорђевић, дипл.инж., професор Машинског факултета у Београду 
Др Душан Величковић, дипл.инж., професор Машинског факултета у Београду 
Др Вукан Дешић, дипл.инж., професор Машинског факултета у Београду 
Душан Лучић, дипл.инж., из Управе војне иднустрије 
Веља Милутиновић, дипл.инж., из Управе војне индустрије 
Душан Бракус, дипл.инж., технички саветник у фабрици „Икарус“ 
Нада Ђекић, главни инспектор за просвету НРС 
Љубиша Прокић, начелник секретаријата за просвету и културу, НОС – Крагујевац 
Велимир Миливојевић, дипл.инж., директор ВТМШ у Крагујевцу 
 
Задатак ове комисије био је да путем конкурса обезбеди прве наставнике Школе до 31. 
октобра 1959. године. Она је својим радом омогућила организовање наставе првој 
генерацији студената у школској 1959/60. години. 
 
Пријемни испит за прву генерацију студената обављен је од 17. до 20. октобра 1959. 
године од стране Испитне комисије постављене решењима Савета за просвету НРС 01-
Број 6785/59 и 01-Број 7165/59. Испит је обухватао предмете: математика, физика, 
технологија, механика и техничко цртање са нацртном геометријом. Био је писмени и 
усмени. Пријавило се 239 кандидата: 10 кандидата је завршило средњу техничку школу са 
одличним успехом па су они уписани без пријемног испита. Од преосталих 229 кандидата 
примљено је 67, тако да је укупно уписано 77 редовних студената. Сви они су морали да 
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поднесу и одговарајуће потврде којима су доказивали најмање двогодишњи стаж у пракси. 
Просечна старост прве генерације студената износила је 29 година, најмлађи студент имао 
је 20 година, а најстарији 42. 
 
Њих 64 (или 83%) имали су стипендије и то 48 (75%) из београдских радних организација, 
а остали из унутрашњости. 
 
 
А.2.  Смештај Школе и организационе трансформације 
 
Школа је почела са радом у просторијима Војно-занатске школе поред Фабрике мотора у 
Раковици у веома скромним просторијама (једна учионица за предавања и четири 
учионице за вежбања). Поред тих учионица вежбања су обављана и у просторијама 
Фабрике „21. мај“, ИМТ, ИЛР и тд. За време летњег распуста направљен је један 
амфитеатар. У том периоду Школа није имала просторије за администрацију.  
 
С обзиром на тако мали простор са којим је Школа располагала, а и због саме локације 
која се налазила на периферији града, приступило се тражењу нове локације за смештај 
Школе. На томе су радили: Савет за просвету НР Србије, Комисија за високо школство 
Извршног већа НР Србије, НО Београд, НО Земун и Друштвени фонд за школство. 
Коначно, децембра 1962. године на основу аранжмана са Центром за обуку кадрова 
металске струке у Земуну, Школа се преселила у зграду у улицу Наде Димић бр.4 где се и 
данас налази. У истој згради налазе се и Медицинска школа „Надежда Петровић“ и 
Електротехничка школа „Земун“.  
 
Како је у новим просторијама требало извршити неке адапатације, Школа је и даље радила 
у Раковици до краја летњег распуста школске 1962/63. године. Најтежа година у раду 
Школе била је школска 1963/64. када је Школа радила у два различита краја града. У 
Раковици су одржавана предавања за прву годину студија, а у Земуну предавања за другу 
годину студија и сва вежбања.  
 
Школске 1964/65. године повећао се простор за држање предавања и вежбања добијањем 
нових сутеренских просторија и надзиђивањем просторија (амфитеатра и учионица) на 
тераси I и II у улици Наде Димић бр.4 Земун. 
 
Како се број студената из године у годину повећавао као и број запослених, питање 
просторија је опет постало актуелно. Године 1970. дошло се на идеју да се Виша техничка 
машинска школа споји са Вишом текстилном, Вишом технолошком (обућарском) и 
Вишом геодетском школом и тако је настала Виша техничка школа са четири одсека: 
машински, текстилни, технолошки и геодетски. 
 
Све ове школе нису имале већи простор за држање наставе, па је одлучено да се направи 
једна зграда у којој би била смештена сва четири одсека. Добијена је локација на Новом 
Београду, урађен је пројекат са предрачуном, али због лоше финансијске ситуације у 
републичким фондовима никада није дошло до реализације овог пројекта.  
 
Због овога, а и других разлога, 1978. године дошло је до дезинтеграције ова четири одсека 
и од тада Виша техничка машинска школа послује као самостална установа.  
 
Побољшање смештајних услова за рад Школе уследило је фебруара 1980. године када се 
из приземља зграде иселио дом здравља, а њихове просторије Општина Земун поделила 
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између школа и угоститељске организације „Лидо“. Са овим новим простором Виша 
техничка машинска школа је имала око 1800 m2.  
 
Значајно побољшање услова за рад Школе уследио је изградњом зграде у дворишту 
Школе  површине 200 m 2, где се налазе лабораторија за физику, столарска радионица, 
гаража, кабинет и просторија за чуваре који обезбеђују школске просторије током 24 часа. 
Такође, дограђени су уз школску зграду једна лабораторија и један кабинет као и 
просторије за архиву у атријуму Школе. Сада укупна корисна површина коју користи 
Школа  износи око 2200 m 2. 
 
 
А.3.  Значај Школе за привреду Србије и региона и прилагођавање потребама 

тржишта. Отварање центара за ванредне студије 
 
Развојни пут Школе састојао се у прилагођавању потребама привреде, а у складу са 
просторним, кадровским и материјалним могућностима. У прилагођавању потребама 
привреде вршене су измене наставних планова и програма и увођени су нови смерови по 
узору на наставне планове и програме земаља Западне Европе.   
 
Школа је почела рад са образовањем инжењера на Машинско производном смеру кроз 
четворосеместралну наставу и то све до 1966. године када почиње образовање и на Смеру 
за грађевинску механизацију.  
 
Од оснивања школе па до 1975. године коришћено је 12 различитих наставних планова 
што довољно говори о настојању Школе да што боље задовољи потребе привреде. Од 
1975. године уводи се петосеместрална настава на оба смера.  
 
Поред наставе у седишту Школе, извођење наставе је организовано и у местима где није 
било услова за студирање запослених кадрова који нису могли да напусте своја радна 
места и да се школују у Београду.  
 
На захтев привреде из појединих региона Србије и сада бивших република СФРЈ, Школа 
је одржавала наставу и у тзв. Центрима за ванредне студије. Наставу у Центрима су 
углавном похађали запослени технички кадрови (машински техничари у највећем броју). 
Настава у Центрима ближим Београду је одржавана током радне недеље у поподневним 
сатима, а у даљим Центрима петком, суботом и недељом. 
 
Притисак на овакав вид студирања био је нарочито велики од 1973 до 1980. године.  
 
Разлози за овакав вид школовања били су: 

- потреба тадашњег удруженог рада (привреде); 
- краће време за стицање потребног знања и дипломе у односу на факултет; 
- могућност наставка студирања. 

 
Школа је одржавала наставу у следећим Центрима за ванредне студије: Брчко, Крагујевац, 
Ниш, Никшић, Сарајево, Панчево, Прокупље, Светозарево, Тузла, Смедерево, 
Смедеревска Паланка, Младеновац, Осијек, Бијељина, Кладово, Костолац и Добој. 
 
Оснивање Центара за ванредно студирање вршено је искључиво уз сагласност органа СР 
Србије. 
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Колики је значај и тражњу имала Школа у читавој Србији и шире, показују табеларни 
прегледи броја уписаних студената по Центрима за ванредне студије и школским 
годинама уписа у I годину студија. 
 
У табели А.3.1. дат је преглед броја уписаних студената по Центрима у I годину студија за 
период 1967/68. до 1972/73. године. Овај период се издваја као период умерених захтева за 
отварање Центара за ванредне студије. 
 

Табела А.3.1.  Центри за ванредне студије са бројем уписаних студенат 
за период 1967/68 – 1972/73 

Центар за 
ванредне 
студије 

Школска година / Број уписаних студената у прву годину 
Укупно 

1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 

Брчко - 23 - - - - 23 

Крагујевац - - 82 83 - - 165 

Младеновац - 81 57 - - - 138 

Никшић - - 115 - - - 115 

Ниш - - 117 - - - 117 

Осијек 45 69 69 53 58 26 320 

Панчево - - 88 - - - 88 

Сарајево - 54 - 44 - - 98 

Свилајнац - - - - 20 - 20 

См.Паланка - - - 70 - - 70 

Смедерево - - 95 - - - 95 

Тузла - - - 37 - - 37 

Укупно 45 227 623 287 78 26 1286 

 
 
У табели А.3.2. дат је преглед броја уписаних студената по Центрима у I годину студија за 
период 1973/74. до 1985/86. године. Овај период се сматра као период изражених захтева 
привреде за одржавање наставе у Центрима за ванредне студије. 
 
Табела А.3.2. Центри за ванредне студије са бројем уписаних студената                           

за период 1973/74. – 1985-86.  
Центар за 
ванредне 
студије 

Школска година / Број уписаних студената у прву годину 
Укупно 

73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 

Бијељина - - 107 74 2 2 - - - - - - - 185 

Добој - - - - - - - 122 4 1 - - - 127 

Кладово - - - 111 110 100 - 126 5 - - - - 452 

Костолац - - - - 209 125 - - - - - - - 334 

Младеновац - 75 66 - 86 - - 58 5 2 2 - - 294 

Осијек -  113 59 2 - - - - - - - - 174 

Прокупље - 122 146 199 153 99 - 77 - 13 - - - 809 

Светозарево -  65  60 80 217 20 149 99 137 120 60 1007 

См.Паланка - - - - 4 123 131 19 80 1 57 7 2 424 

Смедерево 143 155 -  - 129  129 3 136 59 6 12 772 

Тузла 1 133 119 170 156 9 92 35 132 8 15 1 - 871 

Укупно 144 485 616 613 782 667 440 586 378 260 270 134 74 5449 

 
 
Настава  по Центрима се изводила све до 1990. године када је донет Закон о вишој школи 
који није омогућавао рад Центара за ванредне студије. 
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А.4. Отварање нових смерова 
 
Услови за рад и развој Школе су у непрестаној спрези са општим амбијентом у друштву и 
привреди наше земље. Условно, рад ове Школе се може поделити на два карактеристична 
периода и то: 
 

- период од оснивања 1959. године до 1990, који се може сматрати периодом   
интензивног развоја машинске индустрије, 

- период после 1990. године као период стагнације и опадања производње у  
- машинској индустрији са заостајањем у примени савремених технологија 

 
У периоду до 1990. године постојала су само два смера: производно-машинство и 
механизација. У овом периоду студенти су након дипломирања у највећем броју налазили 
и добијали посао у струци.  
 
Студенти са производно-машинског смера радили су у машинској индустрији као 
инжењери за пројектовање процеса  технологије обраде; конструисање алата и прибора; 
контролу производње и производа; одржавање машина, опреме и уређаја, а многи су 
добијали послове у разним конструкционим бироима где су радили на развоју нових 
производа, итд. 
 
Студенти смера за механизацију су добијали послове инжењера за: експлоатацију и 
одржавање механизације и техничких система у грађевинској оперативи, рудницима и 
површинским коповима, сервисима и радионицама за ремонт механизације и њихових 
погонских агрегата, итд. Такође, многи су проналазили посао у фабрикама које су 
производиле транспортне уређаје и прикључне машине. 
 
Наступањем 90-тих година привредни амбијент почиње брзо да се мења смањивањем 
обима, а често и обустављања производње у већини индустријских грана. Такав тренд је 
недвосмислено указивао на неперспективност Школе ако настави да образује само 
инжењере машинске струке.  
 
У истом периоду појавио се још један фактор који је могао да има негативан утицај, а то је 
неселективно отварање нових виших школа, често прерастањем школа за више 
образовање радника (крајем 80-тих година) у класичне више школе. Последица те појаве 
је била девалвација квалитета наставе и општих критеријума студирања на овом нивоу 
образовања што је имало утицаја на прерасподелу интереса и броја уписаних студената 
између „нових виших школа“ и виших школа са осведоченим квалитетом и традицијом. 
 
Да би смањило дејство оваквих утицаја, Школа је приступила изради и реализацији 
Пројекта проширења образовне понуде. Основа пројекта су биле јасно исказане потребе 
привредних субјеката за образовним профилима које је Школа могла прихватити и 
квалитетно реализовати. 
 
Тако је 1991. године, на основу захтева домаћег авиопревозника „Авиогенекс“, а уз 
подршку Министарства просвете отворен Смер за ваздухопловство – пилот, јер постојећа 
Виша ваздухопловна школа при ЈАТ-у није испуњавала услове за рад. Наставни план и 
програм за нови смер урађен је у складу са оштрим светским стандардима за ову област.  
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Две године касније, 1993, отворен је Смер за ортопедску технику на основу потреба и 
захтева специјализованог производног предузећа 'Рудо'. То је био класичан пример 
квалитетне и успешне сарадње привреде и образовне институције. На овај Смер уписано 
је пет генерација, а сви студенти који су дипломирали радили су у својој струци. 
 
У оквиру наведеног Пројекта проширења образовне понуде вршена су и стална 
сагледавања привредних кретања као и интереса свршених средњошколаца са циљем 
повећања могућности њиховог запослења по завршетку студија. Задржавајући свој 
основни, машински, образовни профил а поштујући чињеницу да привредна кретања 
имају тренд усмеравања ка услужним делатностима у најширем смислу тог појма, 
отворени су још и следећи смерови: Смер за процесну технику и термотехнику, Смер за 
производни менаџмент, Смер за заштиту од пожара и Смер за друмски и градски 
саобраћај. 
 
У табели А.4.1 дат је преглед свих смерова у Школи систематизованих по одсецима и 
почетку њиховог рада. 
 
Табела А.4.1. Преглед смерова у Школи по одсецима и  почетком њиховог рада 
Ред. 
бр. Одсек Смер Почетак наставе 

на смеру 
1. 

Машински 

Производно машинство 1959. год. 

2. 
Машинске конструкције и механизација 
(почео са радом као Смер за грађевинску 
механизацију) 

1966. год. 

3. Процесна техника и термотехника 1993. год. 
4. Производни менаџмент 1999. год. 
5. Саобраћајни Ваздухопловство-пилот 1991. год. 
6. Друмски и градски саобраћај 2000. год. 

7. Заштита Ортопедска техника  1993. год. 
(престао са радом 1997.) 

8. Заштита од пожара 1999. год 
 
 
А.5.  Број уписаних студената у I годину студија (у седишту Школе и Центрима за          

ванредне студије) 
 
Број уписаних студената у седишту Школе и Центрима за ванредне студије по школским 
годинама дат је у табели А.5. 
 
Табела А.5.  Број уписаних студената у I годину студија по годинама уписа 

Ред. 
број 

Школска 
година Одсек Смер 

Седиште школе 
Центри за 
ванредне 
студије 

Укупно 
Редовни 
(који се 

финансирају 
из буџета) 

Ванредни 
(који 

плаћају 
школарину) 

1 1959/60 

Машински - Машинско производни 

77   77 
2 1960/61 85   85 
3 1961/62 95   95 
4 1962/63 186 110  296 
5 1963/64 128 187  315 
6 1964/65 156 205  361 
7 1965/66 159 152  311 
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8 1966/67 

Машински 

- Машинко производни 
- Грађевинска механизација 
  (од 1977. Механизација, 
  а од 1990. Машинске 
  конструкције и 
  механизација) 

155 122  277 
9 1967/68 223 235 45 503 
10 1968/69 253 298 227 778 
11 1969/70 268 539 623 1430 
12 1970/71 203 247 287 737 
13 1971/72 125 132 78 335 
14 1972/73 157 220 26 403 
15 1973/74 199 252 144 595 
16 1974/75 251 201 485 937 
17 1975/76 197 354 616 1167 
18 1976/77 259 364 613 1236 
19 1977/78 192 317 782 1291 
20 1978/79 163 573 667 1403 
21 1979/80 248 706 440 1394 
22 1980/81 199 494 586 1279 
23 1981/82 379 499 378 1256 
24 1982/83 137 60 260 457 
25 1983/84 199 265 270 734 
26 1984/85 210 393 134 737 
27 1985/86 140 618 74 832 
28 1986/87 442 110  552 
29 1987/88 444 101  545 
30 1988/89 412 227  639 
31 1989/90 457 114  571 
32 1990/91 336 91  427 

33 1991/92 
Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 

348 100  448 

Саобраћајни - Ваздухопловство - пилот  15  15 
Укупно   348 115  463 

34 1992/93 
Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 

253 114  367 

Саобраћајни - Ваздухопловство - пилот  15  15 
Укупно   253 129  382 

35 1993/94 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

404 4  408 

Саобраћајни - Ваздухопловство - пилот 15 4  19 
Заштита - Ортопедска техника  31  31 
Укупно   419 39  458 

36 1994/95 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

232 142  374 

Саобраћајни - Ваздухопловство - пилот 4 3  7 
Заштита - Ортопедска техника  2  2 
Укупно   236 147  383 

37 1995/96 Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

204 189  393 
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Саобраћајни - Ваздухопловство - пилот     
Заштита - Ортопедска техника 7   7 
Укупно   211 189  400 

38 1996/97 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

192 179  371 

Саобраћајни - Ваздухопловство – пилот     
Заштита - Ортопедска техника 9 6  15 
Укупно   201 185  386 

39 1997/98 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

176 127  303 

Саобраћајни - Ваздухопловство – пилот 16 4  20 
Заштита - Ортопедска техника 3   3 
Укупно   195 131  326 

40 1998/99 
Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 

193 195  388 

Саобраћајни - Ваздухопловство – пилот 2   2 
Укупно   195 195  390 

41 1999/2000 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

167 580  747 

Саобраћајни - Ваздухопловство – пилот 11 8  19 
Заштита - Заштита од пожара 10 77  87 
Укупно   188 665  853 

42 2000/01 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

129 68  197 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство – пилот     
- Друмски и градски саоб. 48 25  73 

Заштита - Заштита од пожара 5 12  17 
Укупно   182 105  287 

43 2001/02 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

186 28  214 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство – пилот 6 1  7 
- Друмски и градски саоб. 76 16  92 

Заштита - Заштита од пожара 25 5  30 
Укупно   293 50  343 
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44 2002/03 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

98 29  127 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство - пилот 3 2  5 
- Друмски и градски саоб. 90 15  105 

Заштита - Заштита од пожара 15 7  22 
Укупно   206 53  259 

45 2003/04 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

101 37  138 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство - пилот 2 2  4 
- Друмски и градски саоб. 61 28  89 

Заштита - Заштита од пожара 20 6  26 
Укупно   184 73  257 

46 2004/05 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

60 20  80 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство - пилот 13 3  16 
- Друмски и градски саоб. 106 19  125 

Заштита - Заштита од пожара 40 6  46 
Укупно   219 48  267 

47 2005/06 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

62 15  77 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство - пилот 5   5 
- Друмски и градски саоб. 93 24  117 

Заштита - Заштита од пожара 93 10  103 
Укупно   253 49  302 

48 2006/07 

Машински 

- Машинско производни 
- Машинске конструкције 
  и механизација 
- Процесна техника и 
  термотехника 
- Производни менаџмент 

72 9  81 

Саобраћајни 
- Ваздухопловство - пилот     
- Друмски и градски саоб. 101 9  110 

Заштита - Заштита од пожара 62 11  73 
Укупно   235 29  264 

Укупно за све школске године: 10952 10388 6735 28075 
 
 

А.6.  Број дипломираних студената 
 
Први студенти са дипломом Школе појавили су се 1961. године. Након те прве генерације, 
број дипломираних на одређен начин пратио је број уписаних студената у претходним 
школским годинама, али је био и последица свих утицаја на привреду и друштво у 
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целини. У табели А.6.1 приказан је укупан број дипломираних студената по годинама, за 
матичну локацију и укупно за све Центре ванредних студија. 
 

Табела А.6.1.  Број дипломираних студената по годинама  

Година Матична локација  
Школе 

Центри за ванредне 
студије Укупно 

1961 65  65 
1962 61  61 
1963 28  28 
1964 68  68 
1965 68  68 
1966 69  69 
1967 85  85 
1968 96  96 
1969 87  87 
1970 210 38 248 
1971 224 8 232 
1972 208 32 240 
1973 219 93 312 
1974 206 26 232 
1975 220 19 239 
1976 171 8 179 
1977 266 58 324 
1978 147 99 246 
1979 193 99 292 
1980 242 149 391 
1981 215 120 335 
1982 153 121 274 
1983 129 149 278 
1984 269  269 
1985 250  250 
1986 290  290 
1987 194  194 
1988 219  219 
1989 182  182 
1990 155  155 
1991 182  182 
1992 172  172 
1993 120  120 
1994 69  69 
1995 86  86 
1996 101  101 
1997 109  109 
1998 98  98 
1999 62  62 
2000 78  78 
2001 83  83 
2002 83  83 
2003 79  79 
2004 57  57 
2005 58  58 
2006 72  72 

Укупно: 6498 1019 7517 
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У табели А.6.2. дат је број дипломираних студената по центрима за ванредне студије и 
годинама  дипломирања.  
 

Табела А.6.2.  Број дипломираних студената по центрима и годинама дипломирања 

Центар за  
ванредне 
студије 19

70
 

19
71

 

19
72

 

19
73

 

19
74

 

19
75

 

19
76

 

19
77

 

19
78

 

19
79

 

19
80

 

19
81

 

19
82

 

19
83

 

У
ку

пн
о 

Бијељина           7 6 3 2 18 
Кладово           18 15 14 7 54 
Костолац            9 4  13 
Крагујевац  4             4 
Младеновац   6 18 2      6 4 10 2 48 
Никшић    29           29 
Осијек  4 10 8 5  8   19 16 2   72 
Панчево    8 1          9 
Прокупље        21 52 18 28 23 14 31 187 
Сарајево 38  16 17 2          73 
Светозарево      13   13 18 8 28 24 58 162 
См.Паланка     9 1       28 10 48 
Смедерево    13 7   18 7 9 13 5 2 8 82 
Тузла      5  19 27 35 53 28 22 31 220 
Укупно по  
годинама: 38 8 32 93 26 19 8 58 99 99 149 120 121 149 1.019 

 
На основу структуре диполомираних студената за десет година (1997-2006), што је дато 
табелом А.6.3. закључује се да је био добар избор смерова које је Школа отворила. 
 

Табела А.6.3.  Структура дипломираних студената у последњих 10 година 

Го
ди

на
 

ди
пл

ом
ир

ањ
а 

Одсек/Смер 
У

ку
пн

о 
Машински Саобраћајни Заштита 

  П
ро

из
во

дн
о 

 
  м

аш
ин

ст
во

 
  М

аш
.к

он
ст

ру
кц

иј
е 

  и
 м

ех
ан

из
ац

иј
а 

  П
ро

це
сн

а 
те

хн
ик

а 
  и

 т
ер

м
от

ех
ни

ка
 

  П
ро

из
во

дн
и 

 
  м

ен
аџ

м
ен

т 

  У
ку

пн
о 

за
 о

дс
ек

 

  В
аз

ух
оп

ло
вс

тв
о 

– 
 

  п
ил

от
 

  Д
ру

м
ск

и 
и 

 
  г

ра
дс

ки
  с

ао
бр

аћ
ај

 

  У
ку

пн
о 

за
 о

дс
ек

 

  О
рт

оп
ед

иј
а 

  З
аш

ти
та

 о
д 

по
ж

ар
а 

  У
ку

пн
о 

за
 о

дс
ек

 

1997 59 39 6  104 1  1 4  4 109 
1998 38 41 17  96 1  1 1  1 98 
1999 27 23 6  56 2  2 4  4 62 
2000 27 26 16  69 5  5 4  4 78 
2001 18 43 18  79 4  4    83 
2002 20 28 22 2 72 3  3  8 8 83 
2003 20 26 22 5 73  2 2  4 4 79 
2004 11 19 11 5 46 1 9 10  1 1 57 
2005 11 13 12 4 40 1 11 12  6 6 58 
2006 10 16 7 6 39 3 27 30  3 3 72 
Укупно 241 274 137 22 674 21 49 70 13 22 35 779 
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А.7.  Сарадња школе са институцијама и установама 
 
Школа је у свом постојању и раду сарађивала са више институција и установа са којима је 
и била дужна да сарађује по природи своје делатности, негде са више, а негде са мање 
успеха. Посебно треба издвојити: Заједницу виших школа Србије, Заједницу машинских 
факултета и виших техничких школа Србије, Машински факултет, Привредну комору 
Србије, Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Инжењерску 
комору Србије и друге. 
 
Заједница виших школа Србије 
 
Ова Заједница је основана као Заједница виших техничких школа за целу територију 
Србије и почела је да ради јануара 1965. године. До оснивања ове Заједнице дошло је у 
моменту када се већ осетило извесно засићење кадровима виших школа из области 
друштвених и хуманитарних наука, а истовремено и недостатак техничких кадрова, што је 
сагледано и кроз текући петогодишњи план. Оснивање ове асоцијације подржали су 
Извршно веће и Скупштина Србије. 
 
Наша Школа је била један од оснивача и најактивнији члан ове Заједнице у раду 
самоуправних и стручних секција Заједнице. 
 
У моменту оснивања Заједнице виших школа постојале су Више техничке школе са 
седиштем у Чачку, Зрењанину, Суботици, Новом Саду, Приштини и Косовској 
Митровици, а свака је у свом саставу имала и машински одсек. Такође су постојале и 
Више техничке машинске школе у Београду, Трстенику, Крагујевцу и Нишу. Осим ових 
школа постојало је и радило још неколико виших школа техничких грана као што су: 
текстилне, геодетске, обућарске и друге. 
 
Све наведене школе приступиле су одмах Заједници виших техничких школа и биле 
активне у њеном раду. Већ следеће 1966/67. године издат је ''Водич кроз Више техничке 
школе Србије'', а почеле су да раде и стручне секције чији је рад резултирао концептима за 
уџбенике заједничких предмета, а затим и самим уџбеницима, као и разним стручним 
скуповима. 
 
Ипак, главни мотив за оснивање ове Заједнице био је превазилажење једне празнине у 
школовању техничких кадрова у процесу индустријализације земље и несклад између 
броја дипломираних и „погонских инжењера“. 
 
Након свега три године почиње трансформација Заједнице, којој приступају и више школе 
друштвених наука и других смерова, чиме се губи гранско обележје и смањује могућност 
концентрисања на гранске проблеме, а Заједница постаје хетерогена. Уједно, Заједница 
добија статус као Универзитет, али за територију уже Србије због чега отпадају више 
школе из покрајина. 
 
Од 1974. почиње само на територији уже Србије оснивање школа за више образовање 
радника које се аутоматски прикључују Заједници, тако да сад у њој постоји још једна 
врста школа. 
 
ВТМШ је учествовала у раду ове Заједнице преко делегата, а била је присутна на свим 
семинарима које је организовала Заједница, било да су од ширег значаја за ове школе, 
било да су били гранског карактера. 
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На семинарима гранског карактера које је организовала Заједница, приметно је било да су 
се тешко могла усагласити решења и интереси са школама за више образовање радника, 
јер су то две врсте школа са различитим програмима и циљевима. 
 
Нажалост, Заједница виших школа Србије престала је да постоји 1990. године, јер Закон о 
вишој школи није предвиђао такав вид организовања школа. Образложење за овакво 
законско решење било је да је Заједница нефункционална због велике разноликости 
школа. 
 
Заједнице Машинских факултета и Виших техничких машинских школа Србије 
 
Ова Заједница основана је 1963. године са циљем: ''да разматра наставне планове и 
програме високошколских организација, врши размену мишљења и искустава и даје 
одговарајуће предлоге својим члановима и надлежним органима у циљу обогаћивања и 
модернизације научног и наставног програма''. 
 
Заједница је у моменту оснивања окупила све машинске факултете, више тахничке 
машинске школе у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Трстенику, као и 5 
машинских одсека из виших техничких школа у Чачку, Суботици, Зрењанину, Косовској 
Митровици и Приштини.  
 
Од почетка рада до данас ова Заједница је окупила чланице са целе територије Србије без 
обзира на неке озбиљније промене које су се у међувремену догодиле. Иако је рецимо у 
САП Војводини и Косову донет Закон по коме више школе не улазе у састав 
Универзитета, све чланице су и даље остале у Заједници. 
 
Заједница је финансирана од чланарине својих чланица и није добијала никакву помоћ. 
Њена делатност је углавном била усмерена на следеће: 
 

-  усаглашавање наставних планова и програма заједничких основа, 
-  питања степенасте наставе, 
-  питања проходности са виших школа на факултете, 
-  уједначавање трајања наставе. 

 
Делатност се углавном развијала кроз семинаре и састанке делегираних представника 
чланица. За то су припремани реферати између којих треба издвојити следеће: ''Потребе 
СР Србије за дипломираним машинским инжењерима, машинским инжењерима и 
техничарима'' из 1971. године, а затим ''Прелаз на усмерено образовање и његов утицај и 
последице на више и високо образовање'' из 1978. године. 
 
Ако се анализирају резултати рада Заједнице, онда је неспорно највећи успех питање 
решавања проходности са виших техничких машинских школа на машинске факултете и 
коначно решавање степенасте наставе за коју се заузима Машински факултет у 
Крагујевцу. 
 
Док се у оквиру програма рада Заједнице један део посла може оценити као успешан, 
нарочито подршка вишим школама за разрешавање проходности и одустајање од 
степенасте наставе, највише захваљујући Машинском факултету у Београду, дотле је 
обраћање надлежним органима по појединим питањима углавном изостајало. 
 
Неједнако посматрање и решавање неких питања на факултетима (степенаста настава, 
отварање виших школа у оквиру неких факултета, заступљености теоријских и стручних 
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предмета у тим школама, дужина трајања наставе и коначно наставни планови) се осетило 
у раду Заједнице, али није блокирало њен рад, међусобне контакте чланица и размену 
мишљења. 
 
Дуги низ година Заједницом су руководили представници Машинског факултета у 
Београду који су дали позитиван допринос у погледу места и улоге виших школа у 
образовању.  
 
Виша техничка машинска школа Земун од оснивања била је веома активан члан 
Заједнице, а већ дуже времена њен представник је био председник Заједнице и председник 
Скупштине Заједнице. Нажалост ова Заједница је престала са радом 1990. године. 
 
Машински факултет у Београду 
 
Сарадња са Машинским факултетом у Београду одвијала се преко Заједнице машинских 
факултета и виших школа, као што је већ речено, и директно. 
 
Директна сарадња састојала се у следећем: учешћу представника факултета у органима 
самоуправљања школе, учешћу већег броја наставника факултета у настави на школи, 
анализи планова и програма ради признавања испита, коришћењу лабораторија факултета 
у настави и избору наставника школе. 
 
Факултет и Школа су потписали уговор о сарадњи 29.09.1971. године који је и данас на 
снази. Овај уговор је предвиђао ширу сарадњу и спремност Факултета да изађе у сусрет 
Школи. 
 
Иако је то већ речено, треба нагласити да је тадашњи став Машинског факултета у 
Београду био следећи: да виша школа типа ВТМШ у Београду има своје место у 
образовању, да степенаста настава на факултетима нема оправдања и да треба омогућити 
проходност признавањем испита. Факултет је тиме дао јаку подршку постојању виших 
школа као што је ВТМШ. 
 
Појавом виших школа за образовање радника и њиховим прерастањем у више техничке 
школе средином 80-тих година, Закон о универзитету је забранио упис свршеним 
студентима виших школа на факултете уз признавање положених испита. Од тада ни 
Машински факултет у Београду није уписивао студенте на трећу годину студија, већ су 
поједине катедре признавале положене испите студентима више школе. 
 
Коначно, 2001. године Машински факултет у Београду је након детаљног прегледа 
наставних планова и програма ВТМШ прихватио и донео коначну одлуку на Наставно-
научном већу да студенте са машинског одсека школе уписује на трећу годину студија уз 
полагање два дифренцијална испита. 
 
Привредна комора Србије, Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара 
Србије, Инжењерска коморе Србије, остали факултети и институти 
 
Са свим овим институцијама Школа је имала сарадњу која се оцењује као значајна и 
корисна и односи се првенствено у неговању и усавршавању струке кроз примену 
достигнућа из науке, технике и технологије. На основу резултата те сарадње дефинисани 
су стратешки правци развоја Школе о ширењу образовне понуде кроз нове смерове.  
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На основу ове сарадње дефинисане су стручне компетентности будућих свршених 
студената за новоуведене смерове, анализирани су наставни планови и програми и друго. 
Поред Министарства просвете и спорта коме ресорно припада Школа, истичемо и добру 
сарадњу са Министарствима којима ресорно припадају поједине струке као што су 
ваздухопловство, заштита од пожара и заштита на раду. 
 
 
А.8.  Сарадња са привредом и истраживачки рад. Формирање Центра за 

истраживање и развој у области машинства 
 
Од оснивања Школе развијала се активност на пословима сарадње са привредом. Таква 
сарадња могла је да се реализује захваљујући наставном кадру који је дошао из привреде 
са добрим инжењерским искуством. Касније је Школа вршила избор наставног кадра из 
привреде, института и са факултета, који је поред наставе испољавао и афинитет према 
сарадњи са привредом и институтима на конкретним инжењерским или развојним 
пројектима. 
 
У периоду интензивног развоја и инвестирања у привреду, Школа је реализовала значајне 
пројекте из следећих области:  
 

- конструкције специјалних машина и уређаја за потребе индустрије, 
- конструкције алата за обраду лима за потребе аутомобилске индустрије, 
- пројектовање и надзор над монтажом и пуштање у пробни рад производних линија за 

обраду делова од метала; пројектовање и надзор над монтажом разних процесних 
инсталација у области прехрамбене и хемијске индустрије, енергетике, грејања, 
климатизације и др., 

- израда пројекта механизације и аутоматизације појединих производних процеса, 
- израда идејних пројеката и студија оправданости инвестиционих улагања, 
- издавање уверења о квалитету производа – атеста, 
- одржавање стручних семинара и курсева за иновацију знања. 

 
Оваква врста сарадње остваривана је са  предузећима и установама од којих су 
најважнији: Индустрија мотора – Раковица, Индустрија машина и трактора – Нови 
Београд, ФОБ – Нови Београд, Индустрија котрљајућих лежајева - Београд, ''Бранко 
Плећаш'' - Земун, Товарна автомобила – Марибор, ФИАЗ – Прокупље, Ливница Београд, 
Партизански пут - Београд, Институти ''Михајло Пупин'', ''Кирило Савић'' и Имтел - 
Београд, РО Вага - Београд,  Електронска индустрија – Београд,  Термоелектро - Београд, 
Минел електроопрема и прекидачи - Београд, Икарбус – Земун, ЕИ – Ферити – Београд, 
Монтринг – Панчево, Проиметал – Роповчево, Минел инжењеринг – Београд, Фасма – 
Београд, Електроисток – Београд, „Колубара“ – Мионица, ЕИ – Пуд – Београд, Текстилни 
школски центар – Београд, ЕИ – Авала – Земун, Коксно хемијски комбинат – Лукавац, 
ПКБ Пролетер – Београд, НИШРО „Дневник“ - Нови Сад, Гоша – Смедеревска Паланка, 
ИМР – инжењеринг – Раковица, Златар – Нова Варош, Бродарски институт – Загреб 
(преко Термовента), ИП „Ставропољ“ – Фабрика уља – СССР, Савезна управа царина,  
ЖТП – Београд - сада Железнице Србије, Пивара - Панчево, „Херој Срба“ - сада Фабрика 
железничких возила – ЖЕЛВОЗ – Смедерево и други. 
 
Од значајних курсева за иновације знања истиче се курс под називом „Погон и одржавање 
термотехничких, термоенергетских и процесних постројења“ који је одржаван у више 
наврата за потребе војске крајем 80-тих година прошлог века. На петнаестодневне курсеве 
су долазили представници војске и свих војних команди.  
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Такође, одржано је више курсева из области аутоматизације производње и одржавање 
система за аутоматизацију за инжењере и висококвалификоване раднике који су радили на 
овим пословима у предузећима „Змај“ – Земун, ИМТ и ФОБ – Нови Београд, Индустрија 
прецизне механике – Београд, Индустрија мотора Раковица и друго. 
 
Наведене активности у Школи биле су врло изражене све до 1990. године и имале запажен 
удео у укупном приходу Школе. 
 
Оснивање Центра за истраживање и развој 
 
На бази већ устаљене сарадње са привредом, Школа је организационо конституисала ову 
активност кроз Центар за истраживање и развој у области машинства (ЦИРОМ) што је 
дефинисано Статутом Школе и организационо – хијерархијском шемом. 
 
На предлог Директора Школе Наставно веће одређује руководиоца ЦИРОМ-а. Сарадња са 
привредом усмерена је преко ЦИРОМ-а и одвија на основу Правилника о сарадњи са 
предузећима и установама и Правилника о испитивању и издавању уверења о квалитету 
производа – атеста. 
 
ЦИРОМ је постављен на такав начин да обједињује све лабораторије и радионице Школе 
у функционалну целину за потребе наставе и истраживања као и потребе сарадње са 
привредом. Амбиција Школе је да се поред наставника Школе, као носилаца пројеката, и 
студенти укључују на пословима сарадње са привредом. 
 
 
А.9. Издавачка делатност и скриптарница 
 
Школа преко скриптарнице обезбеђује за студенте потребне уџбенике, скрипте, збирке 
задатака, практикуме и сл., као и помоћне наставне материјале као што су: поставке 
пројектних задатака, самосталних вежби, самосталних задатака, разна упутства, 
формуларе и сл.  У сопственом издању Школа је издала више од 150 скрипти, уџбеника и 
приручника  рачунајући и поновљена издања. Одређени број уџбеника је био таквог 
квалитета да су се за њих заинтересовали и други издавачи. Техничка књига или Научна 
књига су углавном били издавачи и дистрибутери за те уџбенике који су дистрибуирани 
кроз продајну мрежу у читавој земљи. Нарочито су биле запажене књиге из области 
технологије механичке обраде метала, технолошких поступака, техничке контроле 
производа, технологије брушења, конструкције алата, технике мрежног планирања, обраде 
метала без резања, машинских елемената и основа конструисања, техничког цртања и 
нацртне геометрије, затим заједнички уџбеници за све више школе из математике и 
физике.  
 
Преко скриптарнице студентима се обезбеђује неопходна и квалитетна литература и 
других издавача и то првенствено са  Машинског факултета, Саобраћајног факултета и 
Факултета заштите на раду за потребе општестручних и ужестручних предмета.  
 
 
А.10.   Известиоциона улагања и побољшање услова рада у Школи у периоду од 1984. 

године (када је обележен јубилеј 25 година рада Школе) до 2007. године 
 
Школа је у складу са својим могућностима увек улагала средства у побољшање услова 
рада и  за куповину потребне опреме. 
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Инвестициони радови и значајни радови на реконструкцијама 
 

- 1987. године саграђена је кафе кухиња, портал са шалтерима у студентској служби као 
и преграде са вратима у приземљу и другом спрату, 

- 1988. године  замењен је под у ходнику у приземљу, 
- 1989. године замењени су дотрајали подови од винфлекс материјала паркетом у свим 

кабинетима у приземљу Школе, 
- 1990. године вршени су припремни радови за изградњу спортских терена у дворишту 

Школе. Радови су обухватили одношење велике количине шута којим је било засуто 
отворено двориште Школе и већ порасло дрвеће. Драгоцену помоћ су тада пружили  
Школи предузећа „Планум“ и ФОБ из Београда који су обезбедили механизацију за 
ископ земље и утовар у камионе. 

- Затим је, такође сопственим средствима,  подигнут метални део ограде  дворишта, 
поправљен зидани део ограде и урађене су капије. 

- 1991. године озидан је и комплетно завршен анекс зграде површине 100 m2  у коме се 
сада налази лабораторија за процесну технику и термотехнику и један кабинет на 
спрату, 

- 1992. године је реконструисано унутрашње двориште Школе – атријум, из кога се 
улази у Школу, обављањем следећих радова: замењене су дотрајале бетонске плоче у 
дворишту стављањем кулир плоча и извршено је ограђивање дворишта (зидањем и 
постављањем жичаних мрежа) како према улици тако и према отвореном дворишту, тј. 
спортским теренима. У склопу тих радова урађена је и фасада која припада 
унутрашњем дворишту Школе. 

- 1993. године подигнут је објекат II у дворишту Школе површине 200  m2 у коме се сада 
налазе: радионица за потребе одржавања зграде, гаража, портирница, лабораторија за 
физику, један кабинет као и мокри чвор. Ову инвестицију је добрим делом потпомогло 
Министарство просвете и предузеће „Рудо“ из Београда. 

- Исте године је и формирана служба за обезбеђење објекта која и данас постоји. 
- 1994. године саграђени су у унутрашњем дворишту Школе: архива, магацин и 

садашњи објекат опредељен за потребе Студентског парламента. Све укупно површине 
100 m2. 

- 1995. године Школа је успела да обезбеди средства код Скупштине града за изградњу 
спортских терена у дворишту, унутрашњих саобраћајница и кишне канализације. 

- Осветљење терена Школа је извела сопственим средствима и уз помоћ Министарства 
просвете. 

- Конструкције носача кошева су испројектоване и изведене у Школи. 
- 1996. године обављени су значајни електро радови постављањем новог електро кабла 

од трафостанице до електро ормара и делимично је замењена електроинсталација.  
- 2002. године замењени су сви прозори у Школи. Средства за прозоре је обезбедила 

Општина Земун. 
- 2005. године  формиран је Центар за рачунарство и информатику површине око 100 m2 

који је настао преграђивањем једне велике просторије. Намештај за Центар је 
направили су радници  Школе. 

- 2007. године формирана је, такође сопственим средствима, сала за одбрану завршних 
радова и архива за студентске досијее. Комплетно је реновирана просторија за потребе 
студентске службе,  просторија за опште и административне послове, као и просторија 
кабинета за заштиту од пожара и спасавања. 

- Уз помоћ Министарства просвете и сопственим средствима постављени су нови 
подови у главном ходнику Школе и аули испред амфитеатра. 

 
Промењен је намештај у већини кабинета и Зборници Школе. 
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Сопственим средствима је урађена скриптарница Школе и започета реконструкција 
амфитеатара. 

 
Набавка опреме и формирање лабораторија 
 
По питању опреме и формирања лабораторије активности су се одвијале следећом 
динамиком: 
 

- Први рачунари купљени су крајем 80-тих година прошлог века. 
 На даље рачунари и пратећа опрема (штампачи, скенери, плотери и др.) перманетно 

су куповани како због њиховог застаревања тако и због  повећања потреба за њима. 
Рачунарска опрема увек је купована из сопствених средстава. 

- Озбиљна инвенстиција у куповини опреме  била је 1991. година када је купљен 
обрадни центар HBG 50 од Инсутрије „Иво Лола Рибар“ вредности 200.000,00 
америчких долара. Куповина је била повољна захваљјући руководству Индустрије 
„Лола“ и то у следећем аранжману: да Школа  плати 60% од вредности машине, а 
„Лола“ да користи машину за своје потребе и да врши обраду делова на њој у 
вредности 40% цене машине. Школа је сопственим средствима платила половину 
обавезе, а другу половину је помогло Министарство просвете, преко такозване 
компензације.  

 Постављању обрадног центра претходили су значајни грађевински радови.  
- Затим је пресељена Лабораторија за физику из сутерена Школе у новосаграђени 

објекат II где се и данас налази. 
 Премештању лабораторије претходило је пројектовање и израда намештаја. 

Намештај је израдила Дрвно-прерађивачка Школа из Београда и то под веома 
повољним условима.  

- Затим су 1992. и 1993. године купљене машине и алати за потребе радионице за 
одржавање зграде. Купљен је и постављен компресор и разведена инсталација за 
ваздух.  

- Формирана је лабораторија за испитивање материјала у сутурену зграде 1995. године 
преузимањем уређаја и опреме од Електромашинске школе.  

- 1995. године купљен је универзални струг од „АДЕ“ из Потисја и то сопственим 
средствима.  

- 1996. године купљена је оштрилица алата од „Мајевице“ из Бачке Паланке. 
- 1997. године купљена је вертикална рендисаљка (дубилица), такође од „Мајевице“ из 

Бачке Паланке. Обе машине купљене су сопственим средствима. 
- 2001. године премештене су машине за конвеционалне методе обраде метала 

(универзални струг, струг АТ-20, копир струг, алатна глодалица, брусилице за равно 
и округло брушење, пфаутер глодалица и рендисаљка) у просторије Школе. 
Премештањем машина претходили су одређени радови. Премештањем машина 
формирана је у јединственом простору радиоца (лабораторија) за конвенционалне 
методе обраде и лабораторија за CNC технологије. 

- Лабораторија за процесну технику и термотехнику се опрема углавном из донација. 
За потребе ове лабораторије добијена је мерно-регулациона станица за гас од 
Енергосистема из Старе Пазове. У Лабораторији се налазе разноврсни вентили, 
компензатори, клапне као и друга мерна и регулациона опрема који су добијени на 
поклон. 

 



 

 
А.11. Наставници и сарадници који су радили у Школи, а престао им радни однос 

због одласка у пензију или промене посла 
 
Табела А.11. Наставници и сарадници који су радили у Школи, а престао им радни однос због одласка у пензију или промене посла и 

предмети из којих су одржавали наставу 

                   Наставник Звање Рад у Школи Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован 
Предмети  

Од До 

1 .  Вукашин Митровић, дипл.инж.маш. професор 1959 1965 сз Техничка механика 
2 .  Радослав  Баришић, дипл.инж.маш. професор 1959 1972 ан Фабричка постројења и транспорт, Техничка контрола 
3 .  Владимир Косовац, дипл.инж.маш. професор 1959 1972 ан Технологија машинских материјала 
4 . Др Милорад Закић, дипл.правник професор 1959 1976 сз Социологија 
5 .  Видосава  Ћетковић  професор 1959 1978 сз Математика 
6 .  Вукајло  Ћојбашић, дипл.инж.маш. професор 1959 1983 ан Обрада метала без резања, Заваривање 
7 .  Велибор Станковић, дипл.инж.маш. професор 1959 1984 ан Обрада метала, Технолошки поступци 
8 .  Коста Илијевић, дипл.инж.маш. професор 1960 1981 сз Техничко цртање са нацртном геометријом 
9 .  Јован Малешевић, дипл.математичар асистент 1964 1965 ан Математика 

10 .  Љиљана Вучемиловић  асистент 1964 1965 ан   
11 .  Владимир Штимец, дипл.инж.маш. професор 1964 1966 ан Нацртна геометрија 
12 .  Бошко Алексић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1970 ан Обрада метала 
13 .  Драгољуб  Мартиновић, дипл.економиста професор 1964 1970 ан Економика производње 
14 .  Драгољуб Пајић, дипл.инж.маш. професор 1964 1970 ан Конструкција алата 
15 .  Михајло  Арнаутовић, дипл.инж.маш. професор 1964 1972 ан Техничка контрола 
16 .  Ђорђе Даниловић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Машински елементи, Техничко цртање 
17 .  Богдан Даутовић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Конструкција, Израда и примена алата 
18 .  Миливоје  Јовановић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Фабричка постројења 
19 .  Ђорђе Ленартић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Техничко цртање 
20 .  Милан Матић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Техничко цртање 
21 .  Миодраг Михаиловић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Обрада метала 
22 .  Илија Николић, дипл.инж.маш. професор 1964 1972 ан Машински елементи, Тех.цртање са нацртном геометријом 
23 .  Миленко Николић  асистент 1964 1972 ан   
24 .  Влада Николић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Техничка контрола 
25 .  Миодраг Радојковић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1972 ан Машински елементи 

 



 

 
26 .  Мирко Ристић, дипл.инж.маш. професор 1964 1972 ан Организација рада 
27 .  Велимир Телебаковић, дипл.физичар професор 1964 1973 сз Техничка физика 
28 .  Добривоје Азањац, дипл.инж.маш. асистент 1964 1976 ан Фабричка постројења 
29 .  Александар Софранић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1976 ан Обрада метала 
30 .  Драгољуб  Мартић, дипл.економиста професор 1964 1978 ан Економика производње 
31 .  Васиљко Пантовић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1978 ан Фабричка постројења 
32 .  Петар Грбић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1980 ан Конструкција, Алати 
33 .  Владимир Врачар, дипл.инж.технологије предавач 1964 1982 ан Технологија машинских материјала 
34 . Др Јосип Ленаси, дипл.инж.маш. професор 1964 1983 ан Погонски мотори 
35 . Мр Божидар Стричевић, дипл.механчар професор 1964 1983 ан Техничка конрола 
36 .  Светозар Калановић, дипл.инж.маш. предавач 1964 1983 ан Обрада метала, Технолошки поступци 
37 .  Александар Манце, дипл.инж.металургије асистент 1964 1983 ан Технологија машинских материјала 
38 .  Љубисав Марић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1983 ан Фабричка постројења 
39 . Мр Вукосава  Ђорђевић, дипл.механчар професор 1964 1984 сз Механика 
40 .  Борислав Мартиновић, дипл.инж.маш. асистент 1964 1985 ан Машински елементи са основама конструисања 
41 .  Димитрије Рајић, дипл.инж.маш. професор 1964 1985 сз Обрада метала резањем, Осови аутоматизације 
42 .  Милорад Бекчић, дипл.инж.маш. професор 1964 1988 ан Одржавање и ремонт, Одржавање и ремонт механизације 
43 . Др Анте Вучемиловић, дипл.математичар професор 1964 1990 ан Математика 
44 .  Милутин Пиштало, дипл.инж.маш. професор 1964 1992 ан Фабричка постројења 
45 .  Милева Вуксановић, дипл.инж.металургије професор 1964 1995 сз Технологија машинских материјала 
46 .  Јозо Барчот, дипл.математичар асистент 1964  ан Математика 
47 .  Велимир Будимир  предавач 1964  ан   
48 .  Ђорђе Ћорић, дипл.инж.маш. асистент 1964  ан Конструкција, Израда и примена алата 
49 .  Владо Ђомлија  наставник 1964  ан Предвојничка обука 
50 .  Радован Ђурчић, дипл.инж.маш. асисент 1964  ан Обрада метала 
51 .  Нада Ивановић, дипл.инж.маш. асистент 1964  ан Обрада метала 
52 .  Душан Петровић  наставник 1964  ан   
53 .  Чедомир Пилиповић, дипл.инж.маш. асистент 1964  ан   
54 .  Данило Кубат, дипл.инж.маш. асистент 1965 1966 ан Отпорност материјала 
55 .  Бранислав Милојевић  асистент 1965 1966 ан   
56 .  Ђорђе Пилић  асистент 1965 1966 ан   
57 .  Бошко Шербеџија  асистент 1965 1966 ан Технологија машинских материјала 
58 .  Здравко Стојановић, дипл.филолог професор 1965 1971 ан Српскохрватски језик 
59 .  Милан  Вујовић, дипл.инж.маш. асистент 1965 1972 ан Техничко цртање 



 

 
60 .  Богомир Зидарн, дипл.инж.маш. асистент 1965 1972 ан Фабричка постројења 
61 . Др Борис Цијан, дипл.инж.маш. професор 1965 1976 сз Отпорност материјала 
62 .  Велимир Стошић, дипл.инж.маш. предавач 1965 1980 ан Обрада метала, Машински елементи са основама конструисања 
63 .  Драган Атанацковић, дипл.инж.маш. предавач 1965 1984 ан Обрада метала без резања 
64 .  Александар Перовић, дипл.инж.маш. предавач 1965 1984 ан Обрада метала без резања 
65 . Др Милутин Арсин, дипл.физичар професор 1965 1999 сз Физика, Физика са основама електротехнике и електронике 
66 .  Ђорђе Остојић, дипл.филолог предавач 1965 2001 ан Немачки језик 
67 .  Богдан Абрамовић  професор 1965  ан   
68 .  Миодраг Ћирић  асистент 1965  ан   
69   Јелица Ивковић  асистент 1965  ан   
70 .  Зоран Марешевић  асистент 1965  ан   
71 .  Миленко Ракин, дипл.инж.маш. предавач 1965  сз Обрада метала 
72 .  Мирко Рапајић  асистент 1965  ан Предвојничка обука 
73 . Др Драгован Благојевић, дипл.механчар професор 1965  ан Механика 
74 .  Душан Ловрић, дипл.правник професор 1966 1970 ан Предвојничка обука 
75 .  Јован Милешевић    1966  ан   
76 .  Бранко Чабреновић, дипл.инж.технологије асистент 1967 1968 ан Технологија машинских материјала 
77 .  Анте Калинић, дипл.инж.маш. професор 1967 1971 сз Погонски мотори 
78 .  Велибор Новаковић  асистент 1967 1971 ан Отпорност материјала 
79 .  Радоје Лишанин, дипл.инж.маш. асистент 1967 1972 ан Отпорност материјала 
80 .  Жарко Марковић, дипл.инж.маш. асистент 1967 1972 ан Машински елементи 
81 .  Милинка Бошковић, дипл.инж.технологије асистент 1967 1972 ан Технологија машинских материјала 
82 .  Славољуб Антонић, дипл.инж.маш. професор 1967 1973 ан Транспорт и саобраћај 
83 . Др Милан Глигорић, дипл.механчар професор 1967 1983 сз Механика 
84 . Др Никола Јотић, дипл.математичар професор 1967 1993 ан Математика 
85 .  Лазар Кованџић, дипл.инж.маш. асистент 1968 1972 ан Грађевинске машине и опрема 
86 .  Бранко Прохаска, дипл.инж.маш. професор 1968  ан Грађевинске машине и опрема 
87 .  Живојин Кокановић, дипл.инж.маш. професор 1969 1988 сз Грађевинске машине и опрема, Механизми машина 
88 . Др Александар Петровић, дипл.инж.маш. професор 1969 2000 ан Пројектовање процесних система и регулација процеса 
89 .  Томислав Јовановић, дипл.инж.маш. асистент 1970 1972 ан Обрада метала И 
90 .  Велимир Шотра, дипл.механчар асистент 1970 1972 ан Отпорност материјала 
91 . Др Илија Кривошић, дипл.инж.маш. професор 1970 1998 ан Конструкција ваздухоплова 
92   Јован Јовановић  професор 1971 1972 ан Економика производње 
93 .  Милутин Перић  асистент 1971 1972 ан Предвојничка обука 



 

 
94 .  Миодраг Живковић, дипл.инж.маш. професор 1971 1972 ан Погонски мотори 
95 .  Момчило Јешић, дипл.инж.маш. предавач 1971 1980 ан Конструкција алата 
96 .  Перица Радмановић  асистент 1971  ан Предвојничка обука 
97 .  Миодраг Шекуларац, дипл.инж.маш. асистент 1972 1973 ан Погонски мотори 
98 . Др Богдан Степанчић, дипл.физичар професор 1972 1983 ан Физика 
99 .  Рајко Радетић  професор 1972  ан ОНО и ДСЗ 

100 .  Софија  Трифуновић, дипл.инж.технологије професор 1973 1988 сз Технологија машинских материјала 
101 . Др Златомир Терзић, дипл.инж.маш. професор 1973 1993 сз Радионичке машине, Обрада метала резањем 
102 .  Мирослав Станојевић, дипл.механчар асистент 1975 1978 сз Механика 
103 .  Драгиша Обрадовић, дипл.инж.маш. предавач 1975 1980 ан Технолошки поступци 
104 .  Витомир Банковић  професор 1975 1981 сз ОНО и ДСЗ СФРЈ  
105 .  Витомир  Илић, дипл.инж.маш. професор 1975 1982 сз Погонски мотори 
106 .  Светилсав Павићевић, ист.уметности професор 1975 1982 сз Основи марксизма и науке о друштву 
107 .  Александар Радуловић, дипл.инж.маш. професор 1975 1982 сз Организација рада, Управљање производњеом 
108 .  Велимир Веселиновић, дипл.инж.маш. професор 1975 1982 сз Машински елементи са основама конструисања 
109 .  Владимир Гајовић, дипл.инж.маш. професор 1975 1988 сз Алати и прибори, Фабричка постројења 
110 .  Душан Бодрожоић  асистент 1975  ан Обрада метала резањем 
111 .  Гордана Божић, дипл.физичар асистент 1976 1978 ан Физика 
112 .  Слободан Стаменковић, дипл.физичар асистент 1976 1978 ан Физика 
113 .  Андреј Влахов, дипл.физичар асистент 1976 1978 ан Физика 
114 .  Чедомир Станковић, дипл.физичар асистент 1976 1980 ан Физика 
115 .  Драган Стаменковић, дипл.физичар асистент 1976  ан Физика 
116 .  Милош Миљковић, дипл.механчар асистент 1978 1979 ан Механика 
117 .  Милорад Лагатор, дипл.инж.маш. асистент 1978 1980 ан Отпорност материјала 
118 .  Милија Варагић, дипл.инж.маш. асистент 1978 1980 ан Отпорност материјала 
119 . Др Душан Шотра, дипл.инж.маш. асистент 1978 1982 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
120 .  Никола Миловановић, дипл.инж.маш. професор 1978 1993 сз Моторна возила и економика транспорта 
121 . Др Зоран Радојевић, дипл.инж.маш. предавач 1979 1990 ан Организација рада 
122 .  Зоран Косачевић, дипл.механчар асистент 1979  ан Механика 
123  Мр Урош Радаковић, дипл.инж.маш. предавач 1980 1982 ан Механизми машина 
124 .  Весна Кукић, дипл.механчар асистент 1980 1982 ан Механика 
125 .  Љубица Шевић, дипл.математичар асистент 1980 1982 ан Математика 
126 .  Зијо Тубул, дипл.механчар асистент 1980 1982 ан Механика 
127 .  Марица Вукасовић, дипл.механчар асистент 1980 1982 ан Механика 



 

 
128 .  Милорад Ракоњац, дипл.инж.маш. асисетнт 1980 1984 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
129 . Мр Мирослава Марцикић, дипл.физичар предавач 1980 1986 ан Физика 
130 .  Драгутин Бошковић, дипл.физичар предавач 1980 1986 ан Физика 
131 . Мр Биљана  Јосиповић, дипл.физичар асистент 1980 1986 ан Физика 
132 .  Оливера Ђорђевић, дипл.инж.маш. асистент 1981 1982 ан Фабричка постројења 
133 . Мр Милан Михаиловић, дипл.физичар асистент 1981 1982 ан Физика 
134 .  Слободан Змијановић, професор народне одбране асистент 1981 1982 ан ОНО и ДСЗ СФРЈ 
135 . Мр Лазар Новаковић, дипл.физичар асистент 1981 1982 ан Физика 
136 . Мр Јаблан Дојчиловић, дипл.физичар асистент 1981 1982 ан Физика 
137 .  Бранислав Савић, дипл.инж.маш. асистент 1981 1983 ан Машински елементи са основама конструисања 
138 .  Ђуро Ђаковић, дипл.инж.маш. асистент 1981 1984 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
139 .  Небојша Пешић, дипл.инж.маш. асистент 1981 1984 ан Отпорност материјала 
140 .  Велибор Стијовић  професор 1981 1984 ан ОНО и ДСЗ СФРЈ 
141 . Мр Бранко Иветић, дипл.механчар предавач 1982 1998 ан Механика, Техничка механика 
142 . Мр Маринко Искрин, дипл.механчар асистент 1983 1984 ан Механика 
143 .  Небојша Банић, дипл.инж.маш. асистент 1983 1984 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
144 .  Зоран Јефтић, професор народне одбране асисетнт 1983 1985 сз ОНО и ДСЗ СФРЈ 
145 .  Срђан Петровић, дипл.математичар асистент 1983 1988 сз Математика 
146 .  Славица Арсеновић, дипл.физичар асистент 1983  ан Физика 
147 .  Ненад Раковић, дипл.инж.маш. предавач 1983  ан Алати и прибори 
148 . Др Зоран Голубовић, дипл.механчар предавач 1985 1986 ан Механика 
149 . Др Јосиф Вуковић, дипл.механчар предавач 1985 1986 ан Механика 
150 . Мр Милан Богдановић, дипл.инж.маш. предавач 1986 1987 ан Машински елементи са основама конструисања 
151 . Мр Љубинка Радосављевић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1986 1995 сз Техничко цртање са нацртном геометријом 
152 . Мр Милан Марковић, дипл.механчар предавач 1987 1990 ан Механика 
153 . Мр Тихомир Ковачевић, дипл.инж.маш. предавач 1991 1993 ан Техничко цртање са нацртном геометријом, Организација рада 
154 . Мр Милена Славић, дипл.филолог предавач 1991 2001 ан Руски језик 
155 . Др Предраг Раденовић, дипл.правник професор 1991 2003 ан Социологија 
156 . Мр Верослава Перовић, дипл.филолог предавач 1991 2006 ан Француски језик 
157 .  Љиљана Стојковић, дипл.филолог предавач 1991 2007 ан Енглески језик 
158 . Мр Слађана Мијатовић, дипл.филолог предавач 1991  ан Физичко васпитање 
159 .  Александар Азарић, дипл.механчар сар.у настави 1991  ан Механика 
160 .  Биљана Јанковић, дипл.филолог сар.у настави 1991  ан Немачки језик 
161 .  Душан Мареља, дипл.инж.маш. сар.у настави 1991  ан Производни системи 



 

 
162 .  Зоран Сунтурлић, дипл.инж.маш. сар.у настави 1991  ан Машински елементи са основама конструисања 
163 . Мр Биљана Грујић, дипл.инж.металургије предавач 1992 1993 ан Машински материјали 
164 .  Јелена  Чолић, дипл.филолог предавач 1992 1995 ан Немачки језик 
165 . Др Јован Исаковић, дипл.инж.маш. предавач 1992 1997 ан Механика, Техничка механика 
166 . Др Јован Јанковић, дипл.инж.маш. професор 1992 1998 ан Ваздухопловна опрема и системи 
167 . Мр Ранка Гајић, дипл.филолог предавач 1992 2001 ан Енглески језик 
168 . Др Илија Пилиповић, дипл.инж.маш. професор 1992 2004 ан Транспортни уређаји 
169 . Др Слободан Гвозденовић, дипл.инж.саобраћаја професор 1992 2005 ан Ваздухопловна навигација, Прописи и правила летења 
170 . Др Душан Митровић, лекар професор 1993 1997 ан Физиологија 
171 . Др Гордана Теофиловски-Парапид, лекар професор 1993 1997 ан Анатомија човека 
172 .  Бранислава Топић, дипл.филолог предавач 1993 1997 ан Енглески језик  
173 . Др Славко Пешић, дипл.инж.маш. професор 1993 1998 ан Механика лета и перформансе 
174 . Др Бошко Рашуо, дипл.инж.маш. професор 1993 1998 ан Ваздухопловно техничко обезбеђење 
175 .  Миодраг Костић, дипл.метеоролог предавач 1993 1998 ан Метеорологија 
176 . Др Радисав Радовановић, дипл.математичар професор 1993 1999 ан Математика 
177 .  Марјан Каменаревић, дипл.инж.електротехнике предавач 1993 2005 ан Контрола летења 
178 .  Миодраг Илић, дипл.инж.саобраћаја предавач 1993 2006 ан Ваздухопловна навигација 
179 . Др Велимир Симоновић, дипл.математичар професор 1993  ан Математика 
180 .  Градимир Дунчић, дипл.филолог предавач 1993  ан Енглески језик 
181 .  Вера Фрканац, дипл.филолог предавач 1994 1996 ан Француски језик 
182 . Др Стеван Јовић, лекар професор 1994 1997 ан Кинезиологија 
183 . Др Милан Филиповић, лекар професор 1994 1997 ан Основи ортопедије са трауматологијом коштаног зглобног система и .. 
184 .  Драган Вујичић, дипл.инж.маш. предавач 1994 1998 ан Ортопедска техника, Пројектовање ортопедских помагала 
185 . Мр Биљана Гајић, дипл.математичар предавач 1994  ан Машински материјали 
186 . Др Иван Бучевац, дипл.инж.маш. професор 1995 2003 ан Управљање одржавањем, Пројектовање и регулација проц.система 
187 . Мр Бранислав Попконстатиновић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1996 1997 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
188 .  Горан Радновић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1996 1997 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
189 .  Драган Танасић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1996 1998 ан Техничко цртање са нацртаном геометријом 

190 . Др Загорка Павловић-Аћимовић, дипл.инж.металургије професор 1996 2006 ан Машински материјали, Материјали у ваздухопловству, Технологија 
материјала 

191 .  Милена Обрадовић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1997 1998 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
192 .  Душан Миловановић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1997 2007 ан Техничко цртање са нацртном геометријом 
193 .  Снежана Кујунџић, дипл.инж.маш. стручни сарадник 1999 2000 сз Техничко цртање 
194 .  Душан Мишковић, дипл.физичар стручни сарадник 1999 2000 сз Физика 
195 . Др Радосав Радовановић, дипл.математичар професор 1999 2000 ан Математика 
 



 

196 . Мр Милена Славић, дипл.филолог предавач 1999 2000 ан Руски језик 
197 . Др Радојица Дубоњић, дипл.економиста професор 1999 2001 ан Основи маркетинга, Финансијски менаџмент 
198   Живојин Пантелић, дипл.инж.маш. предавач 1999 2001 ан Организација и менаџмент 
199 . Др Миливоје Ћук, дипл.физичар професор 2000 2001 ан Физика 
200 .  Малиша Антић, дипл.хемичар предавач 2000 2001 ан Хемија и хемијске штетности 
201 . Др Драган Цветковић, дипл.инж.маш. професор 2000 2001 ан Механика лета и перформансе 
202 . Др Петар Бојовић, дипл.инж.саобраћаја професор 2000 2002 ан Економика јавног друмског и градског превоза 
203 .  Далибор Блажић, дипл.инж.маш. предавач 2000 2004 ан Техничко цртање 
204 .  Никола Радуловић, дипл.инж.маш. предавач 2000 2004 ан Физичка заштита простора 
205  Др Војкан Јовановић, дипл.инж.саобраћаја професор 2000 2004 ан Понашање робе у транспорту 
206 .  Миливоје Филиповић, дипл.инж.електротехнике предавач 2000 2005 ан Електротехника и пожар 
207 . Др Небојша Петровић, дипл.инж.маш. професор 2000 2006 ан Ваздухопловна опрема и системи 
208 . Мр Драгољуб Костић, дипл.економиста професор 2000 2006 ан Еколошки менаџмент, Финансијски менаџмент 
209 . Др Савица Тома, дипл.филолог предавач 2001 2002 ан Немачки језик 
210 .  Љиљана Кнежевић, дипл.филолог предавач 2001 2002 ан Енглески језик   
211 . Мр Симо Косић, дипл.инж.маш. предавач 2001 2002 ан Поступци утврђивања узрока пожара 
212 . Мр Живорад Петровић, дипл.инж.саобраћаја виши предавач 2001 2004 ан Путеви и уличне мреже 
213 .  Милош Добрић, дипл.филолог предавач 2001 2006 ан Руски језик 
214 .  Нихада Мијатовић, дипл.филолог предавач 2001 2006 ан Енглески језик 
215 .  Александра Ђукић, дипл.математичар стручни сарадник 2001 2006 сз Математика 
216 . Др Светозар Костић, дипл.инж.саобраћаја професор 2002 2004 ан Аутобазе и аутостанице 
217 . Др Павле Гладовић, дипл.инж.саобраћаја професор 2002 2005 ан Организација превоза 
218 . Спец. Небојша Лазовић, дипл.математичар предавач 2004 2006 ан Математика 
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А.12. Ненаставно особље које је радило у Школи, а престао им радни 
          однос због одласка у пензију или промене посла 
 
У табели А.12. дат је преглед ненаставних радника из кога се види поред квалификационе 
структуре и радно место на коме су радили као и статус тј. да ли су били стално запослени 
(сз) или ангажовани као хонорарни радници (ан). 
 
 
Табела А.12. Ненаставно особље које је радило у Школи, а престао им радни однос због  
                      одласка у пензију или промене посла 
    

Име и презиме Квали- 
фикација 

Рад у Школи 
Назив радног места 

Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован     од до 
1 . Милан Поповић ссс 1959 1960 Рачуновођа и благајник сз 
2 . Ђорђе Самарџић ссс 1959 1960 Референт за школска питања сз 
3 . Радмила Јевремовић нсс 1960 1961 Радница на одржавању чистоће сз 
4 . Јулијана Прлески нсс 1960 1961 Радница на одржавању чистоће сз 
5 . Драгица Живић ссс 1960 1961 Књиговођа ан 
6 . Ангелина Перишић всс 1960 1985 Секретар Школе сз 
7 . Емилија Ђорђевић нсс 1961 1962 Стенодактилограф сз 
8 . Мара Даниловић ссс 1961 1997 Материјални књиговођа сз 
9 . Надежда Радоњић ссс 1963 1964 Референт за ванредне студије сз 

10 . Александар Димитријевић нсс 1963 1966 Шофер сз 
11 . Милица Јовичић всс 1963 1966 Књижничар сз 
12 . Сретен Мрвица ссс 1963 1966 Књижничар ан 
13 . Радослава Петровић нсс 1963 1966 Помоћни службеник сз 
14 . Љубинка Стефановић ссс 1963 1966 Шеф реферата за студентска питања сз 
15 . Кристина Готић нсс 1963 1991 Спремачица, Ложач сз 
16 . Вида Пиљић вс 1963 1999 Књиговођа-благајник сз 
17 . Милка Готић нсс 1964 1966 Ложач ан 
18 . Филипина Богојевић ссс 1964 1976 Шеф општих послова сз 
19 . Радмила Малчевић ссс 1964 1976 Референт за редовно студирање сз 
20 . Мира Мамула ссс 1964 1983 Дактилограф, Рефернет за студентска питања сз 
21 . Радослава Марјановић нсс 1964 1987 Спремачица сз 
22 . Милица Вучемиловић всс 1965 1982 Библиотекар сз 
23 . Радослава Будимировић нсс 1966 1967 Спремачица сз 
24 . Јелена  Херцег ссс 1966 1981 Шеф рачуноводства сз 
25 . Јагода Ивковић вс 1969 1999 Библиотекар и референт за наставу сз 
26 . Љубица Којић нсс 1970 1983 Курир сз 
27 . Ружица Жарковић нсс 1972 2003 Спремачица сз 
28 . Сава Радосављевић ссс 1973 1985 Референт општих послова сз 
29 . Драга Мирковић нсс 1973 1989 Спремачица сз 
30 . Зоран Миленковић нсс 1974 1975 Помоћни сарадник сз 
31 . Нада Којић нсс 1974 1979 Дактилограф сз 
32 . Вук Вуксановић всс 1975 1980 Секретар Школе сз 
33 . Михаило Сретковић ссс 1975 1994 Домар-лаборант сз 
34 . Петар Тепшић ссс 1976 1986 Књиговођа сз 
35 . Милица Личанин всс 1980 1983 Шеф рачуноводства сз 
36 . Мирјана Узелац всс 1982 1986 Шеф рачуноводства, Шеф фин.-мат.службе сз 
37 . Гордана Арсенић всс 1986 1989 Шеф финансијско-материјалне службе сз 
38 . Милица Милосављевић ссс 1986 1998 Књиговођа-контиста сз 
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39 . Марица Јелић нсс 1992 1995 Радница на одржавању чистоће сз 
40 . Соња Јаћимовић всс 1992 1999 Шеф финансијско-материјалне службе ан 
41 . Спасоје Поповић нсс 1994 1997 Чувар ан 
42 . Петко Стошић ссс 1994 1997 Домар сз 
43 . Никола Шипка ссс 1994 1998 Чувар ан 
44 . Паљо Маљко ссс 1994 2000 Чувар сз 
45 . Ђорђе Врзић ссс 1997 1998 Чувар ан 
 
 
А.13. Органи управљања у периоду 1959. – 2007. 
 
Из првог годишњег извештаја о раду Школе број 1154 од 12.12.1960. године види се да је 
први Савет оформљен априла 1960. године, што значи да Школа пет месеци није имала 
Савет већ је, како стоји у Годишњем извештају, велика одговорност била на 
Наставничком већу, које је имало улогу оперативног и иницијативног органа. 
 
Чланови школског Савета Више техничке машинске школе у Београду били су: 
 

1. Слободан Војновић, дипл.инж., технички директор ИЛР, представник ГНО Београд; 
2. Евгеније Чупић, дипл.инж., председник Савета – Фабрика мотора „21.мај“; 
3. Јован Тодоровић, дипл.инж., шеф одсека за механичка испитиванја ИТМ – Нови 

Београд, представник ГНО Београд; 
4. Васлије Димитријевић, дипл.инж., професор машинске школе „Петар Драпшин“ – 

Београд, представник ГНО Београд; 
5. Добросав Пантелић, дипл.инж., представник Фабрике мотора „21. мај“ – Раковица; 
6. Стеван Јовановић, дипл.инж., главни инжењер за конструкције у ИМР, 

представник ИМР; 
7. Јован Стојановић, дипл.инж., погонски инжењер, представник фабрике 

машина „Иво Лола Рибар“ – Железник; 
8. Миленко Џиновић, дипл.инж., представник Индустрије прецизне 

механике – Београд; 
9. Велимир Телебаковић, професор ВТМШ у Београду,представник Школе; 
10. Радослав Баришић, дипл.инж., хонорарни професор ВТМШ, представник Школе; 
11. Владимир Косовац, дипл.инж., хонорарни професор ВТМШ, представник Школе; 
12. Велимир Веселиновић, дипл.инж., директор ВТМШ, представник по службеној 

дужности; 
13. Милан Пантовић, дипл.инж., из Фабрике мотора „21. мај“, представник ГВС; 
14. Радован Масимовић, студент друге године, представник студентске организације; 
15. Удружење „ДИТ-а“ секција машинских и електро-машинских инжењера и 

техничара, није било одредило свога представника. 
 
Крајем децембра 1959. године оформљено је Веће године чији је први председник била 
професорка Видосава Ћетковић, а секретар студент Младен Поповић. 
 
Касније је формирано и Веће друге године. 
 
Савет Школе је 09.11.1961. године фомирао колегијум. 
 
Према подацима из Годишњег извештаја од 01.12.1960. до 31.12.1961. године чланови 
Савета били су: 
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Представници Школе 

 
1. Велимир Веселиновић, дипл.инж., директор 
2. Проф. Видосава Ћетковић, професор  Математике 
3. Проф. Велимир Телебаковић, професор  Техничке физике 
4. Милутин Пиштало, дипл.инж., хонорарни професор Фабричких 

постројења и транспорта 
5. Сергије Давидовић, студент друге године. 
 

Представници Градског Народног одбора 
 
6. Милан Котал, дипл.инж., инструктор за образовање кадрова у 

ИМТ – фабрика мотора Раковица 
7. Иван Колендић, дипл.инж., доцент Машинског факултета 
8. Радмило Јовановић, дипл.инж., шеф одсека за стручно образовање у Просветно-

педагошком заводу Народног одбора града 
9. Јован Тодоровић, дипл.инж., шеф тракторске лабораторије испитивног развојног 

центра ИМТ – Нови Београд 
 

Представник фабрике мотора „21. мај“ – Раковица 
 
10. Миодраг Милошевић, начелник одељења за кадрове 
 

Представник индустрије мотора и трактора, фабрике мотора Раковица 
 
11. није наименован 
 

Представник фабрике машина „Иво Лола Рибар“ – Железник 
 
12. Бранислав Бујановић, дипл.инж., управник Центра за кадрове 
 

Представник Индустрије прецизне механике – Београд 
 
13. Богосав Хајдин, дипл.инж., шеф кадровског одељења 
 

Представник Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 
 
14. Србољуб Јовановић, дипл.инж., шеф конструкционог бироа алата 

предузећа „Змај“ – Земун 
 

Представник Градског синдикалног већа 
 
15. Оливера Логар, руководилац Центра за опште образовање и члан Радничког 

универзитета „Ђуро Салај“ у Београду 
 
Како се из списка види, студенти су већ тада имали свог представника у Савету школе и 
помиње се да је Савет највиши орган друштвеног управљања. 
 
Из годишњег извештаја за 1962. годину, види се да су неки чланови Савета промењени па 
су тада чланови Савета били: 
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Представници Школе 
 

1. Велимир Веселиновић, дипл.инж., директор 
2. Велимир Телебаковић, проф.  Техничке физике 
3. Вукашин Митровић, дипл.инж., проф.  Механике 
4.  Милутин Пиштало, дипл.инж., хонорарни професор  

Фабричких постројења и транспорта 
5. Радомир Глишић, студент друге године 
6. Душан Путник, студент прве године 

 
Представници Градског Народног одбора 
 

7. Милан Котал, дипл.инж., директор техничке школе „Радоје Дакић“ у Раковици 
8. Иван Колендић, дипл.инж., доцент Машинског фаултета 
9. Радмило Јовановић, дипл.инж., шеф одсека за стручно образовање у Просветно-

педагошком заводу НО града 
10. Јован Тодоровић, дипл.инж., шеф тракторске лабораторије испитивања развојног 

центра ИМТ – Нови Београд 
 
Представник завода „Црвена застава“ фабрика мотора „21. мај“ – Раковица 
 

11. Проф. Јелена Скокић, референт за образовање кадрова 
 
Представник ИМТ – фабрике мотора – Раковица 
 

12. није наименован ни ове године 
 
Представник фабрике мотора ИЛР – Железник 
 

13. Бранислав Бујановић, дипл.инж., управник Центра за кадрове 
 
Представник ИМП – Београд 
 

14. Живорад Перић, шеф Центра за образовање кадрова 
 
Представник Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 
 

15. Србољуб Јовановић, дипл.инж., шеф конструкционог бироа алата 
предузећа „Змај“ – Земун 

 
Представник Градског синдикалног већа 
 

16. Оливера Логар, руководилац Центра за опште образовање и члан 
РУ „Ђуро Салај“ – Београд 

 
У 1963. години број чланова Савета је повећан за три представника Школе, док је смањен 
један представник радних организација друштвене заједнице. У тој години чланови 
Савета били су: 
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Представници школе 
 

1. Проф. Милорад Закић, директор 
2. Видосава Ћетковић, професор  Техничке математике 
3. Димитрије Рајић, дипл.инж., професор  предмета Обрада метала II 
4. Милутин Пиштало, дипл.инж., хонорарни професор из предмета Фабричка 

постројења и транспорт 
5. Филипина Богојевић, службеник Школе 
6. Љубица Стефановић, службеник Школе 
7. Душан Путник, студент друге године 
8. Милош Цвијовић, студент друге године 
9. Милорад Бекчић, дипл.инж., хонорарни асистент за предмет Обрада метала I 

 
Представници Градског народног одбора 
 

10. Милан Котал, дипл.инж., директор техничке школе „Радоје Дакић“ у Раковици 
11. Иван Колендић, дипл.инж., доцент Машинског факултета 
12. Радмило Јовановић, дипл.ек., саветник НО града Београда 
13. Јован Тодоровић, дипл.инж., шеф тракторске лабораторије испитивања 

развојног центра ИМТ – Нови Београд 
 
Представник завода „Црвена застава“ фабрика мотора „21. мај“ – Раковица 
 

14. Проф. Јелена Сокић, референт за образовање кадрова 
 
Представник фабрике машина „ИЛР“ – Железник 
 

15. Бранислава Бујановић, дипл.инж., управник центра за кадрове 
 
Представник ИМП – Београд 
 

16. Живорад Перић, шеф центра за образовање кадрова 
 
Представник ИМТ – Раковица 
 

17. Миодраг Савић, дипл.инж., 
 
Представник Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србија 
 

18. Србољуб Јовановић, дипл.инж., шеф конструкционог бироа алата предузећа 
„Змај“ – Земун 

 
У Годишњем извештају за 1964. годину као органи Школе наведени су: 
 

- Савет у ширем саставу 
- Савет у ужем саставу 
- Управни одбор 

 
У 1965. години је описан рад Савета и Већа година, али састав тих органа није наведен. 
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Исто тако, 1966. године је дат приказ активности Савета али и његов састав није 
приложен. 
 
У 1967. години чланови Савета Школе су били: 
 

1. Вукајло Ћојбашић, дипл.инж. 
2. Мирко Ристић, дипл.инж. 
3. Владимир Косовац, дипл.инж. 
4. Велимир Веселиновић, дипл.инж. 
5. Велимир Телебаковић, професор 
6. Милан Глигорић, професор 
7. Ангелина Перишић, службеник 
8. Јелена Херцег, службеник 
9. Момчило Лазић, маш.инж., - управник погона за ремонт и одржавање у предузећу 

„Партизански пут“ 
10. Сергије Давидовић, маш.инж., у ИМТ – Београд 
11. Исодор Чоловић, дипл.инж., пом.ген.директора хидроелектране „Ђердап“ 
12. Којо Савић – саветник у Савезној привредној комори 
13. Радослав Баришић, дипл.инж., технички директор предузећа „21. мај“ – Раковица 
14. Драго Вуковић, саветник у ДСНО – Београд 
15. Радмило Јовановић, дипл.ек., саветник просветно-педагошког завода града Београда 
16. Др Борислав Јовић, доцент на Академији за позориште, филм и телевизију 
17. Видан Матић, дипл.инж., директор Института за испитивање материјала 
18. Томислав Крша, студент прве године ВТМШ 
19. Новак Даковић, студент прве године ВТМШ 
20. Небојша Делић, студент прве године ВТМШ 
21. Коста Илијевић, дипл.инж., директор ВТМШ 

 
За период од 1968. до 1971. године недостају подаци о самоуправним органима. 
 
На Збору радника 17. фебруара 1972. године донета је одлука да се Виша машинска школа 
интегрише са осталим вишим техничким школама у Београду (Текстилна, Технолошка -  
обућарска и Геодетска) са својством правног лица и називом Машински одсек у Вишој 
техничкој школи у Београду. 
 
Машински одсек је као орган управљања имао Радну заједницу, коју су чинили сви стално 
запослени радници. 
 
На нивоу Више техничке школе орган управљања је био Савет у који је машински одсек 
бирао своја три представника, а Студентска организација једног. 
 
Један број чланова Савета делегирала је шира друштвена заједница. 
 
Као стручни орган постојало је Веће одсека које су чинили сви наставници и сарадници. 
 
Исти органи су на Машинском одсеку били у 1973. години као и у 1974, 1975, 1976, 1977. 
и 1978. години. 
 
Радници одсека на референдуму, 14.12.1978. године донели су одлуку да се машински 
одсек издвоји из Више техничке школе у самосталну организацију – Вишу техничку 
машинску школу. 
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Према Статуту Школе утврђени су органи управљања: 
 

- Збор радника (који чине сви стално запослени радници); 
- Савет у ширем саставу (који чине 9 делегата радника Школе, 9 делегата радника 

Школе, 9 делегата представника друштвене заједнице); 
- Савет ужег састава (који чине 9 делегата стално запослених радника). 

 
Као стручни органи утврђени су: 
 

- Наставно веће (кога чине сви стално запослени наставници и сарадници и 12 
делегата студената); 

- Веће наставника (које чине сви стално запослени наставници и сарадници и 3 
делегата наставника запослених на одређено време); 

- Веће студената (конференција делегације студената). 
 
Чланови Савета ужег састава – делегате радника школе бирају сви радници тајним 
гласањем на време од две године. Ови делегати су уједно и чланови Савета ширег састава. 
 
Чланове Савета ширг састава на основу Закона о високом школству именује Извршно веће 
Скупштине СР Србије, такође на две године. 
 
Студенти тајним гласањем бирају своје делегате за чланове ширег састава, на време од 
једне године. 
 
За делегате радника за чланове ширег и уже Савета у првом сазиву 1979. године били су 
изабрани: 
 

1. Александар Радуловић, председник 
2. Милорад Бекчић 
3. Владимир Гајовић 
4. Коста Илијевић 
5. Мирослав Радојевић 
6. Анте Вучемиловић 
7. Вида Пиљић 
8. Мара Даниловић 
9. Сава Радосављевић 

 
За делегате друштвене заједнице за чланове ширег Савета у првом сазиву били су 
именовани: 
 

1. Бранко Басарић 
2. Хранислав Момчиловић 
3. Драгољуб Вукомановић 
4. Милан Атељевић 
5. Стојан Милиновић 
6. Ђуро Грубор 
7. Драгомир Николић 
8. Момир Колесар 
9. Небојша Маљковић 
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За делегате студената за чланове ширег Савета у првом сазиву били су бирани: 
 

1. Зоран Павловић 
2. Јакша Тепшић 
3. Миле Гутаљ 
4. Драгутин Младеновић 
5. Драган Антић 
6. Вељко Крајновић 
7. Милоје Милановић 
8. Слободан Гобељић 
9. Љиљана Радојичић 

 
У 1980. години за делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим 
мандатом били су изабрани: 
 

1. Обрада Милосављевић 
2. Енвер Шећерковић 
3. Сава Грља 
4. Мирјана Јовановић 
5. Зоран Павловић 
6. Весна Матић 
7. Павле Кажовић 
8. Вукашин Ивковић 
9. Милан Недељковић 

 
У другом сазиву 1981. године за делегате за чланове ширег и ужег Савета били су 
изабрани радници Школе: 
 

1. Милутин Арсин 
2. Слободан Ристић 
3. Рајко Несторовић 
4. Велимир Веселиновић, председник 
5. Живојин Кокановић 
6. Златомир Терзић 
7. Јагода Ивковић 
8. Михајло Сретковић 
9. Милица Вучемиловић 

 
За делегате друштвене заједнице за чланове ширег Савета у друтом сазиву 1981. године од 
стране Извршног већа СРС били су именовани: 
 

1. Милан Атељевић 
2. Синиша Гавриловић 
3. Сава Динић 
4. Момир Колесар 
5. Мирослав Марковић 
6. Хранислав Момчиловић 
7. Петар Столица 
8. Јованка Хегедиш 
9. Гојко Шурбатовић 
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За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом били су 
изабрани: 
 

1. Марица Цвијовић 
2. Рајко Перовић 
3. Душан Ласковић 
4. Борислав Тркуља 
5. Жељко Даничић 
6. Горан Стоиљковић 
7. Иван Ердељан 
8. Радомир Максимовић 
9. Душан Голубовић 

 
По истеку једногодишњег мандата студенти су за делегате у шири Савет изабрали: 
 

1. Мери Максимовић 
2. Драган Ковачеивћ 
3. Драган Игњатовић 
4. Љиљана Веселиновић 
5. Снежана Дивић 
6. Бранислав Баришић 
7. Драган Трифуновић 
8. Славко Крстић 
9. Раде Даниловић 

 
До 1982. године (по одредбама Статута из 1979. године), стручни органи Наставног већа и 
Већа наставника имали су донекле карактер органа управљања, јер им је у надлежност 
било стављено да доносе одлуке по неким питањима која спадају у домен органа 
управљања. 
 
Изменама и допунама Статута од маја 1982. године ова питања су пребачена у надлежност 
органа управљања, тако да је у домену рада ова два већа остало да одређена питања 
разматрају и предлажу саветима за доношење одлука и  да спроводе питања у вези са 
наставом. 
 
У 1982. години за делегата студенти  са једногодишњим мандатом за чланове ширег  
Савета су изабрани: 
 

1. Снежана Недељковић 
2. Владимир Ђеновић 
3. Љубиша Богојевић 
4. Вида Недић 
5. Нада Коружић 
6. Владимир Крсмановић 
7. Мемвљуд Браимовић 
8. Ненад Обрић 
9. Марица Цвијановић 
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У трећем сазиву 1983. године за делегате радника за чланове ширег и ужег Савета били су 
изабрани: 
 

1. Милорад Бекчић 
2. Милева Вуксановић 
3. Бранка Михаиловић 
4. Велибор Станковић, председник 
5. Софија Трифуновић 
6. Божидар Стричевић 
7. Мара Даниловић 
8. Крстина Готић 
9. Мирјана Узелац 

 
За делегате друштвене заједнице за чланове ширег Савета у трећем сазиву 1983. године, 
од стране Извршног већа СРС били су именовани: 
 

1. Сава Динић 
2. Јово Јовић 
3. Богдан Крндија 
4. Мирослав Марковић 
5. Предраг Ненадовић 
6. Радило Пајић 
7. Драгана Станковић 
8. Зоран Станковић 
9. Милосав Филиповић 

 
За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом 1983. године 
били су изабрани: 
 

1. Сава Богдановић 
2. Биљана Велановић 
3. Јован Вулетић 
4. Милош Цветковић 
5. Душица Митић 
6. Радиша Ћирић 
7. Ивица Циндрић 
8. Милош Матић 
9. Слађана Матић 

 
У четвртом сазиву 1984. године за делегате радника за чланове ширег и ужег Савета били 
су изабрани: 
 

1. Зоран Јефтић 
2. Александар Аксентијевић 
3. Новица Јовановић 
4. Срђан Петровић 
5. Рајко Несторовић, председник 
6. Живојин Кокановић 
7. Лела Маринковић 
8. Михаило Сретковић 
9. Јагода Ивковић 



 38 

 
За делегате друштвене заједнице за чланове ширег Савета у 4. сазиву 1984., од стране 
Извршног већа СРС били су именовани: 
 

1. Богдан Крндија 
2. Александар Милошевић 
3. Предраг Ненадовић 
4. Драгиша Обрадовић 
5. Радмило Пајић 
6. Александар Пејаковић 
7. Душан Радивојевић 
8. Бранислав Савић 
9. Славољуб Таковац 

 
За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом 1984. били су 
изабрани: 
 

1. Раде Бандука 
2. Милице Јовановић 
3. Велимир Пјановић 
4. Слободан Новаковић 
5. Бјелић Милојко Бјелић 
6. Стаменка Дендић 
7. Гордана Стојменовић 
8. Живорад Беговић 
9. Зора Зарић 

 
По истеку једногодишњег мандата од стране студента  за делегате у шири Савет су 
изабрани: 
 

1. Јовица Пренчевић 
2. Драган Станојевић 
3. Петар Атељевић 
4. Миодраг Седлан 
5. Драган Вићентијевић 
6. Љиљана Вујић 
7.  Милена Мијаиловић 
8. Хилмија Љајић 
9. Чедомир Лукић 

 
У петом сазиву 1986. године за делегате радника за чланове ширег и ужег Савета били су 
изабрани: 
 

1. Анте Вучемиловић 
2. Милева Вуксановић,председник 
3. Петар Димитријевић 
4. Мирослав Радојевић 
5. Драган Аничић 
6. Никола Миловановић 
7. Мирјана Глигорић 
8. Милица Милосављевић 
9. Кристина Готић 
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За делегате друштвене заједнице за чланове ширег Савета у 4. сазиву 1986., од стране 
Извршног већа СРС били су именовани: 
 

1. Јован Живковић 
2. Спасоје Пешукић 
3. Александар Пејаковић 
4. Жељко Дмитровић 
5. Милутин Лазаревић 
6. Велибор Новаковић 
7. Никола Жутковић 
8. Владимир Дукић 
9. Радосав Обрадовић 

 
За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом 1986. били су 
изабрани: 
 

1. Мира Вуксановић 
2. Слободан Ђурић 
3. Драгомир Миловановић 
4. Јасмина Ћирић 
5. Небојша Богдановић 
6. Драган Петровић 
7. Љубомир Новаковић 
8. Маријана Вукићевић 
9. Иван Шарабаћа 

 
У петом сазиву 1988. године за делегате радника за чланове ширег и ужег Савета били су 
изабрани: 
 

1. Александар Аксентијевић 
2. Новица Јовановић 
3. Миленко Димитрић, председник 
4. Рајко Несторовић 
5. Златомир Терзић 
6. Љубинка Радосављевић 
7. Вида Пиљић 
8. Ружица Жарковић 
9. Лела Маринковић 

 
За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом 1988. били су 
изабрани: 
 

1. Владимир Вукоје 
2. Радмила Ђорђевић 
3. Никола Дмитров 
4. Милена Торбица 
5. Ђорђе Урошевић 
6. Шпиро Преочанин 
7. Љубомир Новаковић 
8. Маријана Вукичевић 
9. Боро Штрбац 
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У шестом сазиву 1990. године за делегате радника за чланове ширег и ужег Савета били 
су изабрани: 
 

1. Павле Богетић, председник 
2. Рајко Несторовић  
3. Петар Димитријевић 
4. Бранка Михаиловић 
5. Мирослав Радојевић 
6. Јагода Ивковић 
7. Слободанка Малешевић 
8. Мирјана Глигорић 

 
За делегате студената за чланове ширег Савета са једногодишњим мандатом 1988. били су 
изабрани: 
 

1. Саша Милуновић 
2. Бранислав Рафаиловић 
3. Сњежана Сурла 
4. Зоран Ђуричић 
5. Милица Марковић 
6. Душан Драшкић 
7. Слободан Митић 
8. Снежана Зимоњић 
9. Снежана Мирковић 

 
Изменама и допунама Статута од 1992. године утврђени су као органи управљања: 

 
1. Директор 
2. Управни одбор 
3. Помоћник директора за студетнска питања 
4. Секретар Школе 
5. Збор студената 

 
Као стручни орган је утврђено Наставно веће, које чине сви наставнци Школе. 
 
Управни одбор Школе је орган управљања у Школи. Управни одбор Школе има 6 чланова 
од којих су три члана Управног одбора из реда наставника запослених у Школи, а 3 су 
представници оснивача Школе, тј. Влада Републике Србије.  
 
За чланове Управног одбора у првом сазиву 1992. године били су именовани: 
 

1. Рајко Несторовић, председник 
2. Небојша Пешић 
3. Радослав Михаиловић 
4. Павле Богетић 
5. Мирослав Радојевић 
6. Жарко Обрадовић 

 
За чланове Управног одбора у другом сазиву 1997. године били су именовани: 
 

1. Павле Богетић, председник 
2. Милорад Танковић 
3. Светозар Љубинковић 
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4. Војин Сератклић 
5. Новица Јовановић 
6. Слободан Рацков 

 
За чланове Управног одбора у трећем сазиву 2001. године били су именовани: 
 

1. Павле Богетић, председник 
2. Новица Јовановић 
3. Слободан Рацков 
4. Горан Јакес 
5. Мирко Миловановић 
6. Боривоје Родић 

 
 
А.14. Органи пословођења у периоду 1959. – 2007. 
 
Органи пословођења су директори Школе и надаље су исти наведени по хронолошком 
реду обављања функције, основним биографским подацима и најзначајнијим променама у 
Школи за време вршења њихових мандата.  
 
Први директор Школе био је 
 
ВЕЛИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ, дипл.инж.маш., у периоду 1959-1963. 
 
 
ВЕЛИМИР ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођен је 1922. године у Књажевцу. Гимназију завршио у 
Скопљу, а Машински факултет у Београду 1949. године. 
 
У својој инжењерској пракси радио је у Војној индустрији, Индустрији трактора и 
машина – Београд, Фабрици аутомобила Прибој, Аутоматик - Београд и Институту 
„Кирило Савић“ као конструктор, управник конструкционог бироа, пројектант 
специјалних возила, и руководиоц Завода за пнеуматику. 
 
Као експерт UNESCO-a радио na Middle East Technical University и као експерт UNIDO-a 
у фабрици моторних возила у Каиру. 
 
Урадио је велики број запажених пројеката  који су представљали самостална и 
оргинална решења. Написао је већи број чланака, скрипата, књига и у широј инжењерској 
јавности познат  „Инжењерски приручник ИМТ“. 
 
За свој рад  више пута је јавно похваљиван и одликован. Добитник је и више повеља и 
плакета као признање за свој рад. 
 
Период од 1959-1963. године у суштини представља почетак рада Школе и 
карактеристичан је по томе што је привреда исказала потребе за кадровима који су у 
Школи студирали, а изостала је подршка државе да обезбеди одговарајући простор.  
 
Школа је почела са радом захваљујући гостопримству тадашње Војно-занатске школе у 
Раковици, покрај Фабрике мотора „21. мај“. Настава је почела 10. новембра 1959. године у 
једној учионици за предавања уз право коришћења четири учионице за вежбе. На 
располагању је била и радионица Војно-занатске школе.  
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Већ 1961. године Школи је био на располагању следећи простор: 
 

- 2 учионице са уграђеним амфитеатрима 
- 6 учионица за вежбања 
- радионица за практична вежбања 
- 2 просторије за администрацију. 

 
Међутим, и овај простор није био довољан, па је поведена интензивна акција за 
проналажење решења смештаја Школе.  
 
Значајан корак  направљен је пресељењем Школе из неодговарајућег простора из 
Раковице на садашњу локацију. Пресељењу су претходили израда пројеката за садашње 
амфитеатре, библиотеку и хол испред амфитеатара, као и њихова реализација. Исто тако 
вршене су и одређене адаптације простора на другом спрату као и у сутерену зграде који 
су опредељени Вишој техничкој машинској школи. 
Учесници у решавању смештаја Школе на садашњој локацији били су: Савет за просвету 
НРС, Комисија за високо школство Извршног већа НР Србије, Извршно веће НРС, НО 
Београд, НО општина Земун и Друшвени фонд за школство. Акција је 1962. године 
коначно довела до аранжмана са Центром за обуку кадрова металне струке у Земуну о 
усељавању Школе у садашњу зграду у улици Наде Димић бр. 4, исто тако Школи су 
одобрена финансијска средства из републичких фондова за адаптирање добијених 
просторија.  
 
Школа је у овом грађевинском захвату добила  966 m2  чија је градња трајала све до 1965. 
године, тако да је настава одржавана и у Раковици и делимично у завршеном простору у 
Земуну.  
 
Др МИЛОРАД ЗАКИЋ, дипл.правник, директор у периоду  1964-1967. и 1971-1973. 
 
 
МИЛОРАД ЗАКИЋ,  рођен је 1924. године у Бања Луци, Гимназију завришо у Бања Луци а 
Правни факултет у Београду 1950. године. Докторирао на Сорбони у Паризу 1972. 
године. 
 
У Школи ради од њеног оснивања 1959. године као професор на предмету Основи 
друштвених наука. За професора Факултета организационих наука у Београду  изабран је 
1975. године, а радио је и као професор  на факултету у Бања Луци и Пули. 
 
Од 1966. године био је председник Заједнице виших техничких машинских школа СР 
Србије и председник Координационог одбора  виших техничких школа. 
 
Објавио је велики број уџбеника, научних и стручних радова. 
 
За свој рад  више пута је јавно похваљиван и одликован. Добитник је и више повеља и 
плакета као признање за свој рад. 
 
У пеироду 1964-1967. године настављени су радови по већ постојећем пројекту на 
проширењу простора и то доградњом учионица на тадашњој тераси Електромашинске 
школе и даљом адаптацијом сутеренских просторија и повећан је простор школе за 514 
m2, тако да је укупна квадратура школског простора тада износила 1480 m2 .  
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Карактеристично за тај период је и то што се повећавало интересовање за студије, 
нарочито се повећавао број ванредних студената, а исто тако и број стално запослених 
радника. Збор тога  актуелизовано је питање смештајних услова Школе, па је 1970. године 
дошло до интегрисања ВТМШ са следећим вишим техничким школама: 
 
- Текстилном, 
- Технолошком (обућарском) и 
- Геодетском, 

 
с тим што су све оне постале одсеци више техничке школе у Београду. Таква 
реорганизација била је на линији тадашњих настојања да се рационализује постојећа 
мрежа вишег школства, а у оквиру тих настојања требало је решити и смештај (који је 
генерално био веома лош) свих тих школа у једној згради, за коју је добијена и локација 
на Новом Београду. Прикупљена су и финансијска средства да се изради пројекат са 
предрачуном, али преамбициозност пројекта и беспарица у републичким фондовима 
спречила је даљу реализацију те акције. Због овог, а и других разлога, дошло је временом 
до дезинтеграције у оквиру које се 1978. године Машински одсек Више техничке школе 
издвојио као  Виша техничка машинска школа – Београд. 
 
Значајно за први период руковођења професора Закића је то да је 1966. године отворен 
Смер за механизацију, а у другом периоду је кренула настава у већем броју Центара за 
ванредне студије. 
 
У овом периоду Школа је, на основу међудржавних споразума организовала наставу у 
посебној наставној групи за студенте из Индонезије, што је за Школу у финансијском 
смислу било доста значајно. 
 
КОСТА ИЛИЈЕВИЋ, дипл.инж.маш., 1967-1971. 
 
 
КОСТА ИЛИЈЕВИЋ, рођен је 1922. године у Врбасу. Гимназију завршио у Новом  Саду 
1940. године а Машински факултет у Београду1950. године. 
 
У својој инжењерској пракси радио је у Пројетном бироу прерађивачке индустрије -
Београд, Машинопројекту - Београд, Индустрији машина и трактора - Београд, 
Индустрија мотора - Раковица, Индустрија „Ђуро Ђаковић“ - Славонски Брод као 
самостални пројектант и шеф бироа за конструкцију. 
 
У Вишој техничкој машинској школи у Београду ради од 1960. до 1967.године као 
хонорарни професор на предмету Техничко цртање са нацртном геометријом а од 1967. 
године биран је за професора у сталном радном односу за исти предмет. 
 
Објавио је више књига и скрипата, стручних чланака, урадио је већи  број пројеката и 
аутор је два патента. 
 
Добитник је и више повеља и плакета као признање за свој рад. 
 
У пероиду 1967-1971. година одржавана је настава у већем броју Центара за ванредне 
студије. Преглед Центара за ванредне студије дат је у Тачки А.3. ове Публикације. 
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Др МИЛАН ГЛИГОРИЋ, дипл.механичар, 1972-1974. 
 
 
МИЛАН ГЛИГОРИЋ, рођен је 1931. године у Дувну. Машинску техничку школу  завршио 
је у Београду 1949, а Природно математички факултет 1957. године у Београду. 
Докторирао је 1973. године на Природно математичком факултету у Београду. 
 
За асистента за предмет Механика изабран је на Машинском факултету у Београду 
1960. године а за професора Више техничке машинске школе у Земуну 1966. године. За 
доцента за предмет Механика на Пољопривредном факултету изабран је 1974. године, за 
ванредног професора 1977, а за редовног 1982. године. 
 
Објавио је више скрипата и уџбеника као и научних и стручних радова. 
 
У периоду 1972 до 1974. године повећао се број Центара за ванредне студије што се може 
видети из Публикације о Школи, Тачка А.3. 
 
За новог директора Школе изабран је 1974. године Вукајло Ћојбашић, дипл. инж.маш.. На 
тој дужности остао је до  1976. године 
 
ВУКАЈЛО ЋОЈБАШИЋ, дипл.инж.маш., 1974-1976. 
 
 
ВУКАЈЛО ЋОЈБАШИЋ,  рођен 1924. године у Крушевици. Гимназију је завршио у 
Прокупљу а Машински факултет у Београду 1952. године. 
 
У својој инжењерској пракси радио је у Фабрици вагона Краљево, Зрак Сарајево 
Енергоинвест Сарајево, Икарус Београд као конструктор, шеф техничке припреме, 
главни технолог, технички директор и директор развоја. У Институту „Кирило Савић“ 
радио као саветник у Заводу за инжењеринг. 
 
У Вишој техничкој машинској школи у Београду ради од њеног оснивања до 1974. године 
као хонорарни професор на предметима Обрада метала. Од 1974. године биран је за 
професора у сталном радном односу за предмет Обрада метала I. 
 
Објавио је и две књиге и  урадио је и већи број ревизија и анализа технолошких пројеката 
као професор Школе. 
 
За свој рад  више пута је јавно похваљиван и одликован. Добитник је и више повеља и 
плакета као признање за  рад. 
 
Такође, и у периоду 1974-1976. године одржавана је настава у више Центара за ванредне 
студије, што се сматра најизраженијом тражњом привреде за инжењерским кадровима. 
 
И у овом периоду била је присутна сарадња Школе са привредом и то у знатном обиму.  
 
ВЕЛИБОР СТАНКОВИЋ, дипл.инж.маш., 1976-1979. 
 
ВЕЛИБОР СТАНКОВИЋ,  рођен је 1922. године у Трстенику. Гимназију завршио у 
Скопљу 1940. године, а Машински факултет у Београду 1949. године. 
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У својој инжењерској пракси радио је у Војној индустрији и „Икарусу“ Београд као 
радионички инжењер, шеф одељења за технологију и конструкцију алата, шеф техничке 
припреме и управник погона конструкције и производње алата. 
 
У Вишој техничкој машинској школи у Београду ради од њеног оснивања до 1973. године 
као хонорарни професор на предметима Обрада метала и Технолошки поступци. Од 
1973. године биран је за професора у сталном радном односу за предмет Технолошки 
поступци. 
 
Објавио је више уџбеника и скрипата, урадио је више технолоших  елабората као  и 
велики број пројеката  технолошких поступака за израду машинских делова као и 
конструкција алата. 
 
За свој рад одликован је медаљом за рад.  
 
Веома значајно за овај период руковођења је исељење Дома здравља из приземља зграде 
(просторије у коме се сада налазе кабинети и зборница) и добијање тих просторија од  
надлежних органа Општине Земун. Тиме су знатно побољшали услови за рад Школе и 
Школа је тада имала на располагању 1800 m2 . Такође, У том периоду ради велики број 
Центара за ванредне студије и значајно је развијена сарадња са привредом. У том периоду 
у укупној структури прихода Школе Министарство просвете је учествовало са 55%, а 
остатак је Школа зарађивала кроз школарину и сарадњу са привредом. 
 
ВИТОМИР БАНКОВИЋ, Виша војна академија, 1979-1981. 
 
 
ВИТОМИР БАНКОВИЋ,  рођен је 1924. године у С.Славнику. Завршио Вишу војну 
академију у Београду. 
 
Учесник НОР од 1943. године. У ЈНА је од 1945. године био на разним штабним и 
командним дужностима и у чину пуковника му престала служба 31. децембра 1973. 
године. 
 
У Вишој техничкој машинсој школи-  Београд  1975. године изабран је за наставника за 
предмет ОНО и ДСЗ. 
 
Добитник је више повеља и плакета као признање за свој рад. 
 
Овај период руковођења је карактеристичан такође по раду великог броја Центара за 
ванредне студије, као и сарадњом са привредом. Објавио је више публикација, учествовао 
на више стручних скупова и саветовања и објавио је већи број стручних радова.  
 
Др МИРОСЛАВ РАДОЈЕВИЋ, дипл.инж.организације рада, 1981-1985. 
 
 
МИРОСЛАВ РАДОЈЕВИЋ, рођен је 1950. године у Земуну. Машинску техничку школу  
завршио је у Београду 1968, а Факултет организационих наука 1974. године у Београду. 
Магистрирао 1984. године а  докторирао 2001. године на Машинском факултету у 
Београду.  
 
У својој инжењерској пракси радио је у Фабрици одливака Београд као самостални 
пројектант завршне обраде одливака. 
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У Вишој техникој машинској школи - Београд 1974. године изабран је за асистента са 
непуним радним временом за предмет Техничко цртање са нацртном геометријом а од 
1975. године изабран као асистент са пуним радним временом на истом предмету. У 
звање предавача је биран 1980. године,  а  у звање професора изабран је 1985. године. 
 
Објавио је више књига и већи број стручних и научних радова. 
 
У Заједници виших школа од 1983 до 1985. године био је председник Наставног већа 
групације школа производно техничких струка. 
 
Добитник је и више повеља и плакета као признање за свој рад. 
 
Овај период руковођења карактеристичан је по доброј сарадњи Школе са привредом као и 
радом Центара за ванредне студије у знатном броју.  
 
Др СЛОБОДАН РИСТИЋ, дипл.инж.маш., изабран је за директора Школе 1985. године 
и на тој дужности је и данас.  
 
 
СЛОБОДАН РИСТИЋ, рођен 1949. године у Ужицу где је и завршио Средњу техничку 
машинску школу. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1973. године, као 
студент генерације на групи за Процесну технику. За дипломски рад добио је Октобарску 
награду Београда. 
 
Магистрирао је 1980. године, такође на Машинском факултету у Београду на тему која 
припада области Процесна техника. 
 
Докторирао је 1990. године на Машинском факултету у Београду, такође на тему из 
области Процесне технике. За свој докторски рад, на предлог Машинског факултета 
добио је награду Привредне коморе Београд за најбоље урађен докторски рад у 1990. 
години од свих докторских радова на техничким факултетима Универзитета у Београду. 
 
Запослио се 1973. године на Вишој техничкој  машинској школи  као асистент на 
предмету Отпорност материјала и изабран је за предавача на истом предмету 1980. 
године, а 1985. године је изабран у звању професора више школе за исти предмет.  1995. 
године изабран је за професора и за предмет Цевни водови и опрема процесних 
инсталација.  
 
Током последипломских студија учествовао је у  више научно-истраживачких пројеката, 
у својству сарадника (носилац пројеката био је  Машински факултет у Београду) и то на 
теме: развој система комплексног пројектовања шећерана; анализа потреба развоја 
апарата и уређаја у млекарској индустрији; истраживање и развој уређаја за 
дестилацију и ретификацију алкохола; техничко-технолошко унапређење уређаја за 
континуалну дестилацију алкохола; развој метода комплексног пројектовања машинских 
система у млекарској индустрији; развој опреме за производњу етанола; развој 
технологија и опреме у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији. 
 
На почетку радне каријере, као асистент, сарађивао је са професорима Више техничке 
машинске школе, као и са професорима Машинског факултета на пословима сарадње са 
привредом као пројектант – сарадник и конструктор више уређаја и разних склопова. 
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Након положеног стручног испита за области Машинства (1982. године) у Савезу 
машинских и електротехничких инжењера почиње да ради самостално пројекте за 
потребе привреде.  
 

- Урадио је више десетина пројеката, углавном из области Процесне технике од 
којих је добар део изведен у земљи, а мањи у иностранству и водио је стручни 
надзор над градњом више објеката. 

- На основу резултата постигнутих у пројектовању, као и њиховој реализацији, 
именован је Одлуком надлежног Министарства 1990. године за члана Комисије за 
полагање стручног испита за машинску струку, који се спроводи у Савезу 
машинских и електротехничких инжењера, а затим је именован за  заменика 
председника исте Комисије, а 2006. године именован је за председника Комисије и 
на тој дужности се налази и данас. 

- Активан је и у Инжењерској комори Србије у којој је Одлуком Управног одбора 
Инжењерске коморе именован за члана Комисије за иновирање описа постојећих, и 
утврђивање предлога нових лиценци одговорних пројектаната.  

- Члан је Скупштине и Управног одбора Савеза машинских и електротехничких 
инжењера Србије од 2006. године. 

- Био  је члан Савета Универзитета у Београду од 1992 – 1994. године, Одлуком 
Владе Републике Србије; 

- Такође, био је члан Управног одбора Удружења универзитетских научника Србије у 
периоду 1997-2007. година, као и генерални секретар истог Удружења са мандатом 
од четири године; 

- Добитник је Плакете од Удружења универзитетских професора и научника Србије 
у знак признања за допринос раду Удружења УПНС; 

- Урадио је већи број научних и стручних радова и као кооаутор објавио је један 
уџбеник и збирку задатака и био је рецензент за више приручника и уџбеника из 
области процесне технике и термотехнике. 

 
Период руковођења од 1985. па на даље, карактеришу следећа догађања:  
 

- Од 1985. године до 1990. године гаси се  рад у Центрима за ванредне студије јер 
опада интересовање за том врстом студија, а и Министарство просвете се није 
саглашавало са даљим одржавањем наставе у центрима, што је Законом о вишој 
школи од 1992. године и санкционисано; 

- 1987. године организована је посебна настава за студенте из Алжира уз одобрење 
Министарства просвете, а на основу међудржавног споразума између наше земље и 
Алжира. 

- Сарадња са привредом је још увек била на завидном нивоу и то све до 1992. - 1993. 
године; 

- У периоду 1990 - 2000. година отворено је пет нових смерова и то: Ваздухопловни 
на коме су се образовали пилоти, Процесна техника и термотехника, Ортопедска 
техника, Производни менаџмент и Заштита од пожара и спасавање; 

- После 2000. године отворен је Смер за друмски и градски саобраћај.  
 
У том периоду извршени су и значајни инвестициони радови као што су: градња анекса 
Школе површине 100 m2 ; градња независног објекта II у дворишту Школе површине 
200m2 ; изграђени спортски терени; реконструисано двориште Школе – атријум и исто 
ограђено; затим су изграђени архива, магацин и просторија садашњег Студентског 
парламена све укупно 100 m2 , као и реновирани кабинети у приземљу у којој је стављен 
паркет, а након 2000. године промењени су прозори у Школи, сва врата на учионицама и 
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кабинетима, реновирани ходници  и аула испред амфитеатара и почело реновирање 
амфитеатара.  
 
Значајно за Школу је било формирање Службе за обезбеђење и одржавање зграде која 
функционише непрекидно од 1992. године.  
 
По питању опреме и лабораторија направљени су значајни помаци у односу на 1985. 
годину јер су формиране следеће лабораторије: лабораторија за испитивање машинских 
материјала, лабораторија за CNC технологије, лабораторија за неконвеционалне поступке 
обраде, премештена лабораторија за физику из сутерена Школе у објекат II Школе, 
лабораторија за процесну технику и термотехнику, изграђен и опремљен Центар за 
рачунарство и информатику. Свим овим радњама претходили су одређени припремни 
радови као и набавка опреме.  
 
2007. године је Школа акдредитована у Високу школу струковних студија. Акредитацији 
је претходила израда обимне документације од 2300 страна. Школа је акредитовала 
следеће студијске програме: Прозводно машинство, Машинске конструкције и 
механизација, Процесну технику и термотехнику, Заштиту од пожара и спасавање, 
Безбедност и здравље на раду и Друмски и градски саобраћај. Редовно се врше 
презентације Школе и Студијских програма, матурантима средњих школа и другим 
потенцијалним кандидатима за наставак студија. 



 

 
А.15. Наставници, сарадници и ненаставно особље који су радили у Школи до њене 

трансформације и продужили да раде после 2007. године 
 
У табели А.15.1. дат је преглед наставника и сарадника који су радили у Вишој техничкој 
машинској школи пред акредитацију Школе 2007. године, као и предмети из којих су 
одржавали наставу. 
 
Табела А15.1.  Наставници и сарадници који су радили у Школи 2007. године и предмети из којих су одржавали наставу 

           Наставник Звање Година 
рођења 

Рад у Школи Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован 
  Шифра и назив предмета 

Од До 

1. Мр Рајко Несторовић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1972  сз 014 Машински елементи са основама конструисања 
          048 Машински елементи 
             

2. Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. Професор 1949 1973  сз 013 Отпорност материјала 
          035 Цевни водови и опрема процесних система 
             

3. Др Мирослав Радојевић, дипл.инж.орг.наука Професор 1950 1975  сз 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 
          015 Организација и менаџмент 
          062 Техничко споразумевање 
             

4. Др Новица Јовановић, дипл.механчар Професор 1955 1980  сз 010 Механика 
          046 Техничка механика 
             

5. Др Петар Димитријевић, дипл.инж.маш. Професор 1948 1985  сз 020 Основи аутоматизације производње 
          022 Мерење и контрола 
          095 Еколошки менаџмент 
          096 Управљање квалитетом 
             

6. Др Миленко Димитрић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1986  сз 019 Алати и прибори 
          023 НУ - Обрадни системи 
          097 Производни системи 
             



 

 
7. Др Драган Аничић, професор народне одбране Професор 1949 1986  сз 001 Социологија 

          107 Заштита од пожара у ратним условима 
          007 Физичко васпитање 
             

8. Др Мирослав Вучићевић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1989  сз 021 Пројектовање технолошких процеса 
          092 Управљање производњом 
             

9. Др Павле Богетић, дипл.инж.маш. Професор 1949 1989  сз 024 Управљање одржавањем 
          029 Одржавање и ремонт механизације 
          090 Експлоатација и одржавање возила 
             

10. Др Илија Белић, дипл.инж.маш. Професор 1950 1993  сз 017 Машинска обрада 1 
          025 Технологија обраде 
             

11. Др Вучета Мандић, дипл.инж.маш. Професор 1943 1993  сз 031 Основи аутоматизације 
          039 Пројектовање и регулација процесних система 
             

12. Др Милан Тасић, дипл.инж.маш. Професор 1951 1993  сз 028 Погонски мотори 
          030 Моторна возила 
          084 Мотори и моторна возила 
             

13. Др Слободан Рацков, дипл.инж.маш. Професор 1946 1994  сз 035 Цевни водови и опрема процесних система 
          037 Грејање, проветравање и индустријска вентилација 
          038 Пумпе,компресори и вентилатори 
             

14. Др Богдан Марковић, дипл.инж.маш. Професор 1957 2002  сз 086 Унутрашњи транспорт и руковање материјалом 
          087 Интегрални транспорт 
          089 Аутобазе и аутостанице 
          115 Јавни градски путнички превоз 
             

15. Др Слободанка Бољановић, дипл.инж.маш. Професор 1965 2002  сз 010 Механика 
          100 Технички материјали 
             



 

 
16. Др Јулија Авакумовић, дипл.економиста Професор 1971 2006  сз 083 Економика јавног друмског и градског саобраћаја 

          091 Основи маркетинга 
          093 Финансијски менаџмент и пословно уговарање 
             

17. Др Верослава Перовић, дипл.филолог Професор 1939 1991 2007 ан 004 Француски језик 
             

18. Др Небојша Петровић, дипл.инж.маш. Професор 1961 1996 2007 ан 057 Ваздухопловна опрема и системи 
             

19. Др Александар Бенгин, дипл.инж.маш. Професор 1964 1998 2007 ан 055 Погонске групе 
          061 Ваздухопловно-техничко обезбеђење 
             

20. Др Никола Маричић, дипл.инж.маш. Професор 1948 1999 2007 ан 013 Отпорност материјала 
             

21. Др Часлав Митровић, дипл.инж.маш. Професор 1958 1999 2007 ан 049 Аеродинамика 
          050 Механика лета и перформансе 
          055 Погонске групе 
             

22. Др Милорад Танкосић, дипл.инж.маш. Професор 1941 1999 2007 ан 033 Техничка хидромеханика 
             

23. Др Загорка Аћимовић-Павловић, дипл.технолог Професор 1948 1999 2007 ан 012 Машински материјали 
         081 Технологија материјала 
          100 Технички материјали 
             

24. Др Срећко Николић, дипл.технолог Професор 1940 2000  ан 036 Термоенергетски процеси и постројења 
             

25. Др Милован Видаковић, дипл.инж.маш. Професор 1941 2000 2007 ан 104 Поступци утврђивања узрока пожара 
          106 Физичка заштита простора 
          111 Тактика гашења пожара 
          112 Пожарни ризик и осигурање 
             

26. Др Мирјана Михајловић-Ристивојевић, 
дипл.инж.архитектуре 

Професор 1938 2000 2007 ан 103 Конструкције објеката 

             



 

 
27. Др Милош Рајковић  Професор 1958 2001 2007 ан 101 Хемија и хемијске штетности 

             
28. Др Злата Адамов, др.медицине Професор 1950 2001  ан 108 Медицина пожара 

             
29. Др Живорад Васић, дипл.инж.орг.наука Професор 1956 2001 2007 ан 094 Индустријски менаџмент 

             
30. Др Богосав Васиљевић, дипл.инж.маш. Професор 1944 2002 2007 ан 034 Термодинамика и топлотни апарати 

             
31. Др Драган Млађан, дипл.инж.заштите Професор 1959 2002  ан 104 Поступци утврђивања узрока пожара 

             
32. Др Бобан Ђоровић, дипл.инж.саобраћаја Професор 1969 2004 2007 ан 082 Понашање робе у транспорту 

          113 Организација превоза 
             

33. Др Жељко Ранковић, дипл.инж.саобраћаја Професор 1964 2004  ан 114 Безбедност и регулисање саобраћаја 
             

34. Мр Бранка Михаиловић, дипл.математичар Виши предавач 1955 1979  сз 008 Математика 
             

35. Мр Весна Дринчић, дипл.физичар Виши предавач 1954 1980  сз 009 Физика са основама електротехнике и електронике 
          099 Физика 
          105 Електротехника и пожар 
             

36. Мр Жељко Поповић, дипл.инж.маш. Виши предавач 1957 1988  сз 016 Примена рачунарске технике 
             

37. Мр Никола Милановић, дипл.инж.маш. Виши предавач 1949 1994  сз 026 Механизми машина 
          027 Грађевинске машине и опрема 
             

38. Мр Даниела Ристић  Виши предавач 1966 1999  сз 010 Механика 
             

39. Мр Милена Ћосић, дипл.инж.металургије Виши предавач 1968 2004  сз 012 Машински материјали 
          100 Технички материјали 
          101 Хемија и хемијске штетности 
             

 



 

 
40. Мр Душан Дамиан, дипл.математичар Виши предавач 1949 2006  сз 008 Математика 

           Тероија саобраћајних токова 
41. Спец Александар Аксентијевић, дипл.инж.маш. Виши предавач 1948 1984  сз 018 Машинска обрада 2 

          032 Транспортни уређаји 
             

42. Мр Јелисав Чуровић, дипл.инж.металургије Виши предавач 1948 1999 2007 ан 012 Машински материјали 
          051 Материјали у ваздухопловству 
             

43. Мр Драгољуб Бекрић, дипл.инж.маш. Виши предавач 1960 2000 2007 ан 052 Конструкција ваздухоплова 
          059 Ваздухопловни прописи и правила летења 
             

44.  Јован Јовић, дипл.инж.маш. Предавач 1948 2000  сз 077 Информациони системи 
          102 Основи рачунарске технике и информациони 

системи 
             

45. Мр Драган Секуловић, дипл.инж.маш. Предавач 1947 2000 2007 ан 109 Превентивна заштита од пожара и експлозија 
          110 Опрема и уређаји за гашење пожара 
             

46. Мр Драгана Церовић, дипл.физичар Предавач 1967 2002  ан 009 Физика са основама електротехнике и електронике 
             

47. Мр Весна Сенић, дипл.економиста Предавач 1964 2005  ан 083 Економика јавног друмског и градског саобраћаја 
          091 Основи маркетинга 
          093 Финансијски менаџмент и пословно уговарање 
             

48.  Љиљана Стојковић, дипл.филолог Предавач 1941 1991 2007 ан 002 Енглески језик 
             

49.  Душан Миловановић, дипл.инж.маш. Предавач 1950 1997 2007 ан 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 
          062 Техничко споразумевање 
             

50.  Марјан Каменаревић, дипл.инж.електротех. Предавач 1951 1999 2007 ан 054 Контрола летења 
             

51.  Миодраг Костић, дипл.метеоролог Предавач 1956 2000 2007 ан 056 Метеорологија 
             



 

 
52.  Миодраг Илић, дипл.инж.саобраћаја Предавач 1956 2000 2007 ан 053 Ваздухопловна навигација 

             
53.  Милош Добрић, дипл.филолог Предавач 1950 2001 2007 ан 005 Руски језик 

             
54.  Светислав Брадајић, дипл.филолог Предавач 1933 2001 2007 ан 003 Немачки језик 

             
55.  Нихада Мијатовић, дипл.филолог Предавач 1955 2001 2007 ан 002 Енглески језик 

             
56.  Драган Бунчић, дипл.инж.саобраћаја Предавач 1971 2004  ан 085 Путеви и уличне мреже 

             
57.  Гордана Васић, дипл.инж.саобраћаја Предавач 1971 2004 2006 ан 115 Јавни градски путнички превоз 

             
58.  Саша Баковић, дипл.инж.електротехнике Предавач 1967 2004 2008 ан 106 Физичка заштита простора 

             
59.  Тања Радовић, дипл.филолог Наст.стр.језика 1975 2006  сз 002 Енглески језик 

             
60. Мр Сандра Кастелец-Мацура, 

дипл.инж.металургије 
Стручни сарадник 1971 1997  сз 012 Машински материјали 

         081 Технологија материјала 
          100 Технички материјали 
             

61.  Јован Пантелић, дипл.инж.маш. Стручни сарадник 1979 2004 2006 сз 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 
          036 Термоенергетски процеси и постројења 

          037 Грејање, проветравање и индустријска вентилација 
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У табели А.15.2. дат је преглед ненаставних радника који су радили у Вишој техничкој 
машинској школи пред акредитацију Школе 2007. године са називом радних места. 
 
Табела А.15.2. Ненаставни радници који су радили у Школи 2007. године 
    

Име и презиме Квалификација 
Рад у Школи 

Назив радног места 
Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован     од до 
1 . Надежда Поповић всс 1981   Секретар Школе сз 
2 . Милка Милосављевић всс 1997   Референт за студентска питања сз 
3 . Снежана Давидовић всс 2005 2007 Шеф финансијско-материјалне службе сз 
4 . Мемвљуд Браимовић вс 1997   Стручни сарадник сз 
5 . Љубица Ступар вс 1998   Благајник сз 

6 . Светлана Лазић вс 1999   
Библиотекар за струч.лит.,  
Референт за наставу сз 

7 . Радула Живановић ссс, вк 1997   Домар сз 
8 . Лела Гајић ссс 1979   Дактилограф сз 
9 . Мирјана Глигорић ссс 1985   Референт за ванредне студије сз 

10 . Борисав Јокић ссс 1998 2007 Чувар ан 
11 . Милан Радојичић ссс 1999   Чувар сз 
12 . Жељко Грозданић ссс 1999   Чувар сз 
13 . Вељко Ристић ссс 2000 2007 Чувар сз 
14 . Ранко Миљуш ссс 2003   Руковаоц, подешивач и програмер сз 
15 . Здравко Шешељ ссс 2007   Чувар ан 
16 . Радмила Макевић нсс 1980   Спремачица, Курир сз 
17 . Маргарета Цветковић нсс 1988   Радница на одржавању чистоће сз 
18 . Цвета Цветковић нсс 1993   Радница на одржавању чистоће сз 
19 . Добрила Илић нсс 1994 2007 Радница на одржавању чистоће сз 
20 . Лидија Раденковић нсс 1997   Радница на одржавању чистоће сз 
21 . Слађана Мијајловић нсс 2003   Радница на одржавању чистоће сз 
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A.16. Наставни планови по којима је одржавана настава у Вишој техничкој  
          машинској школи 

 
Наставни планови су приређени као јединствени документ 2007. године и дати су као 
садржај ове тачке. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

ВИША ТЕХНИЧКА МАШИНСКА ШКОЛА 
Београд - Земун 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСТАВНИ  ПЛАНОВИ 
 

1959 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
• Наставни планови  
   из периода 1959/60. до 1965/66.   
   школске године (4-семестрална  
   настава, са једним профилом) 
 
• Наставни планови  
   из периода 1966/67. до 1974/75.  
   школске  године (4-семестрална 
   настава, са два профила) 
 
• Наставни планови 
   из периода 1975/76. до 1983/84.  
   школске године (5-семестрална 
   настава са два смера) 
 
• Наставни планови 
   из периода 1984/85. до 1989/90. 
   школске године (5-семестрална 
   настава са два смера) 
 
• Наставни планови 
   из периода 1990/91. до 1992/93. 
   школске године (5-семестрална  
   настава са три смера) 
 
• Наставни планови  
   из периода 1993/94. до  
   2006/2007. школске године  
   (5-семестрална настава са осам  
   смерова) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2007. година 



 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 
из периода 1959/60. до 1965/66. школске године 
(4-семестрална настава, са једним профилом) 

 
Шк.година 1959/604) 1960/614) 1961/624) 1962/63,1963/64,1964/65 1965/66 

Предмет Семестар Семестар Семестар Семестар Семестар 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Основи друштвених наука       2+0 2+0 2+0 2+0   2+06) 2+06) 2+07) 2+07) 2+0 2+0   

2. Математика1) 2+0 2+2   2+2 2+2   4+4 2+4   4+4 
2+2 

4+4 
2+2   4+4 2+3   

3. Физика1) 2+2 2+2   3+2 3+2   3+2 2+2   2+28) 2+28)   2+2 2+2   

4. Механика1) 2+2 2+2   3+2 3+2   2+2 2+2   2+2 
3+39) 

2+2 
3+39)   2+2 2+2   

5. Техничко цртање са 
нацрт.геометр.         3+25) 0+25)   3+2 0+2   2+2 1+2   

6. Технологија машинских 
материјала 6+4 4+2   6+2 4+4   4+2 4+4   4+2 4+4   3+3 3+3   

7. Фабричка постројења и 
трансорт 2+2 2+4   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2     2+2u) 2+2u) 

8. Отпорност материјала     у оквиру механике  2+2 2+2   2+2    2+2 2+2  

9. Машински еле.са основ. 
консруисања 3+2 1+3   2+2 2+3     2+2 4+4   2+2 4+4   2+2 2+3 

10. Обрада метала I 4+6 4+6   2+2 2+3   2+2 2+2   2+2 2+2   2+212) 2+212)   
11. Обрада метала II   8+10 6+9   6+6 6+6   6+6 6+6   6+6 6+6 2+213) 2+213) 2+413) 2+413) 

12. Технолошки поступци                   2+2 2+2 

13. Констркција,израда и 
примена алата   4+4 5+5   4+4 4+4   4+3 4+3   4+3 4+3   3+4 3+4 

14. Техничка контрола   3+3 3+2   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2 
15. Организација рада   2+2    2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2   3+0 2+0 
16. Економија производње  2+1 2+1 2+1   2+1 2+1   2+1 2+1   2+1 2+1   2+0 2+0 
17. Допунски рад и радионици 0+5            0+310) 0+310)       

  21+25 
46 

19+22 
41 

19+2 
39 

16+19 
37 

22+14 
36 

18+28 
33 

18+15 
33 

18+15 
33 

22+16 
38 

18+20 
38 

20+18 
38 

20+18 
38     19+17 

36 
18+18 

36 
20+18 

38 
17+17 

34 
18. Предвојничка обука3)   2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 

ОПТЕРЕЋЕЊЕ: теоријском 
наставом 

77 (47,2%) 
86 (52,8%) 

163 

76 (55,0%) 
62 (45,0%) 

138 

80 (52,7%) 
72 (47,3%) 

152 

Са праксом                      Без прексе 
техн. остали                     техн. остали 
   79      81                           79         81 
   72      74                           78         80 
  151    155                         157     

 
74 (51,4%) 
70 (48,6%) 

144 
 

Порекло података Извештај о раду ВТМШ у 1960. г., прилог 
16 

Извештај о раду ВТМШ у 1960.г., прилог 
16; 1961.г., прилог 13 

Извештај о раду ВТМШ у 1961.г., приоог 
13 

Извештај о раду ВТМШ у 1962.г., прилог 
IV 

Извештај о раду ВТМШ у 1964.г. прилог 10 

 
НАПОМЕНЕ: - Масно штампан је фонд часова код оних предмета, где је уведена нека промена у односу на претходну годину. 

1)  У периоду који обухвата овај преглед често је испред назива стајала и реч «Техничка». 
2)    Прве школске године предмет се звао «Основи конструисања». 
3)  Односила се само на студенте који нису регулисати своју војну обавезу. Она се није рачунала у оптерећење наставом. 
4)  Наставни план истоветан за Више теничке машинске школе у Београду, Новом Саду, Зрењанину, Крагујевцу и Нишу. 
5)  Предмет се звао «Техничко цртање». 
6)  Техничари са праксом. 
7)  Остали. 
8)  Са предспремом техничара. 
9)  Са друкчијом предспремом. 
10)Студенти без стручне праксе + месец дана феријалне праксе. 
11)Назив предмета скраћен у «Фабричка постројења». 
12)Предмет преименован у «Обрада метала без резања». 
13)Предмет преименован у «Обрада метала резањем». 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

из периода 1966/67. до 1974/75. школске године 
(4-семестрална настава, са два профила) 

Шк.година 1966/67, 1967/68, 1968/69 1969/70, 1970/71, 1971/72 1972/73, 1973/74, 1974/75 

Предмет Семестар Семестар Семестар 
I II III IV I II III IV I II III IV 

           
  ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 
1. Основи друштвених наука 2+0 2+0   2+0 2+0   2+0 2+0   
2. Математика1) 4+4 2+3   4+4 2+3   4+4 3+3   
3. Физика1) 2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2   

4. Механика1) 2+2 2+2   2+2 2+2   3+2 
2+37) 

2+2 
2+37)   

5. Техничко цртање са 
нацрт.геометр. 

2+2 
2+37) 

1+2 
3+37)   2+2 

3+37) 
1+2 

3+37)   2+28) 

3+37) 
2+28) 
3+37)   

6. Технологија машинских 
материјала 2+28) 2+28)   2+28) 2+28)   2+28) 2+28)   

7. Отпорност материјала  2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+3  

8. Машински еле.са основ. 
консруисања   2+2 2+37) 

2+48)   2+2 2+37) 
2+48)   2+3 2+3 

9. Основи народне одбране2)         2+1 2+1 2+1 2+1 
10. Организација рада 3+0 2+0       3+0 2+0   
11. Економика производње         2+0    

А 15+13 
28 

14+14 
28 

4+4 
8 

2+3 
5 

15+13 
28 

14+14 
28 

4+4 
8 

2+3 
5 

23+15 
38 

20+16 
36 

6+7 
13 

4+4 
8 

Б 14+12 
26 

13+13 
26 

4+4 
8 

2+4 
6 

14+12 
26 

13+13 
26 

4+4 
8 

2+4 
6 

22+13 
35 

19+14 
33 

6+7 
13 

4+4 
8 

12. Предвојничка обука2) 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0 2+0     

13. Страни језик 
Факултативно 2+0 2+0 2+0 2+0         

    
 А. МАШИНСКО-ПРОИЗВОДИ ОДСЕК3) 
1. Обрада метала без резања 2+2 2+2     2+2 2+2   2+2 2+2 
2. Обрада метала резањем 2+2 2+2 2+4 2+4   4+6 4+6   4+4 4+4 
3. Технолошки поступци   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2 

4. Констркција,израда и 
примена алата   3+4 3+4   3+4 3+4   3+4 3+4 

5. Фабричка постројења   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2 
6. Техничка контрола   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+2 
7. Организација рада   3+0 2+0 3+0 2+0   Пребачен у заједничке 
8. Економија производње   2+0 2+0 2+0 2+0   Пребачен у заједничке 

                              
 
                                         УКУПНО 

4+4 
8 

4+4 
8 

16+14 
30 

15+14 
29 

5+0 
5 

4+0 
4 

15+18 
33 

15+18 
33   15+16 

31 
15+16 

31 
19+17 

36 
18+18 

36 
20+18 

38 
17+17 

34 
20+13 

33 
18+14 

32 
19+22 

41 
17+21 

38 
23+15 

38 
20+16 

36 
21+23 

44 
19+20 

39 
  
Б. ОДСЕК3)   ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
1. Радионичке машине 2+2 2+2   2+2 2+2     4+2  

2. Грађевинске машине и 
опрема   4+4 4+4   4+4 4+4   3+2 3+2 

3. Погонски мотори  2+2 2+2   2+2 2+2    2+2 2+2 

4. Механизми грађевинских 
машина5)   2+2 2+2   2+2 2+2   3+2 3+2 

5. Моторна возила и 
економика превоза6)   2+2 2+2   2+2 2+2   2+2 2+1 

6. Одржавање и ремонт   2+2 2+2   2+2 2+2   2+3 2+3 

7. 
Организација службе 
механизације и економика 
експлоатације 

   2+0    2+0 Пребачен у заједничке 

8. Организација планирање и 
економика предузећа    2+0    2+0 Пребачен у заједничке 

УКУПНО 

2+2 
4 

4+4 
8 

12+12 
24 

14+10 
24 

2+2 
4 

4+4 
8 

12+12 
24 

14+10 
24   16+13 

29 
12+10 

22 
16+14 

30 
17+17 

34 
16+16 

32 
16+14 

30 
16+14 

30 
17+17 

34 
16+16 

32 
16+14 

30 
22+13 

35 
19+16 

35 
22+10 

42 
16+14 

30 
 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ:  

теоријском наставом 
практичном наставом 
                      УКУПНО 

        А                                     Б 
 
 74  (51,4%)                     65 (51,6%) 
 70 (48,6%)                      61 (48,4%) 
144                                 126      

        А                                        Б 
 
 74 (51,4%)                          65 (51,6%) 
 70 (48,6%)                          61 (48,4%) 
144                                      126 

        А                                          Б 
 
 83 (52,8%)                            79 (55,6%) 
 74 (47,2%)                            63 (44,4%) 
157                                        142 

Порекло датих података 
Статут ВТМШ-Београд из 1967.год., стр. 
4/5 

А) Наставни план и програм издање  
      ВТМШ-Београд, 1970, стр. 3 
Б) Изјава проф. Живојина Кокановића 

Статут ВТШ-Београд из 1972. год., стр. 20/21 

НАПОМЕНЕ: 
 
Масно штампан је фонд часова код оних предмета, где је уведена нека промена у односу на претходну годину. 
 

1)  Понегде се наилази и на назив «Техничка физика». 
2)  Предмет је добио нови назив са његовим увођењем у обавезну наставу од 1972/73. школске године. Дотле је био обавезан само за студенте који нису регулисали  
    своју војну обавезу, па се није рачунао у оптерећење наставом. 
3)  Интеграцијом ВТМШ-Београд у Вишу техничку школу (1972.г.), она постаје један од осека, а њени дотадашњи одсеци постају смерови. 
4)  По првом наставном плану (1966/67.) предмет се звао «Радионичке машине и обрада».  
5)  По првом наставном плану (1966/67.) предмет се звао «Елементи и механизми грађевинских машина». 
6)  По првом наставном плану (1966/67.) предмет се звао «Транспорт и саобраћај». 
7)  Одсек А. 
8)  Одсек Б. 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

из периода 1975/76. до 1983/84. школске године 
Шк.година 1975/76 1976/77 1977/78 до 1981/82 1982/83, 1983/84 

Предмет 
Семестар Семестар Семестар Семестар 

I II III IV  V I II III IV V I II III  IV V I II III IV  V 
  ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ           

1. 
Основи марксизма и науке о 
друштву1) 3+0 3+0       3+0 3+0       3+0 3+0       3+0 3+0    

2. 
Основи народне одбране 
СФРЈ 2+0 2+0 2+0 2+0   2+0 2+0 2+0 2+0   

1,2+0,
8 

1,2+0,
8 

1,2+0,
8 

1,2+0,
8   1+1 1+1 1+1 1+1  

3. Математика 2+3 2+3       3+3 3+3       3+3 3+3       3+3 3+3    
4. Физика 2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2     2+2 2+2    
5. Механика 2+3 2+3    2+2 2+2    2+3 2+3      2+3 2+3    

6. 
Техничко цртање са нацртном 
геометријом2) 2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 0+2      2+2 0+2    

7. 
Технологија машинских 
материјала 3+2 2+2    3+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2    

8. Отпорност материјала   2+2 2+2   2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2   

9. 
Машински  елементи са 
основама конструисања   2+2 2+4    2+2 2+4    2+2 2+3    2+2 2+3  

10. Организација рада 2+0 2+0      2+0 2+0    2+0 2+1    2+0 2+1  
11. Економика производње     3+0 3+0       

12. Основи  аутоматизације4)     
2+16) 
2+07)     2+06) 2+1    2+06) 2+1 

 19+11 18+12 6+5 6+5 
5+16/ 
5+07) 19+11 17+13 8+4 6+4 - 

15,2+ 
12,8 

15,2+ 
14,8 

7,2+ 
4,8 

7,2+ 
4,86( 

5,2+ 
4,87) 15+15 15+15 15+15 7+5 

7+56) 

5+57) 

 2+1 
 А.  МАШИНСКО ПРОИЗВОДНИ СМЕР 

1. Обрада метала без резања   2+2 2+2    2+2 2+2      2+2 2+2     2+2 2+2  
2. Обрада метала резањем   3+3 3+3    2+2 2+2      2+2 2+2     2+2 2+2  
3. Технолошки поступци   2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2  
4. Алати и прибори5)   2+2 2+4    2+2 2+2    2+2 2+2    2+2 2+2  
5. Фабричка постројења     4+2      3+2     3+2 
6. Техничка контрола     4+2     4+2          4+2 

7. Изборни предмети          
(2) 
6+3     

(1) 
2+1     

(1) 
2+1 

8. Дипломски рад     0+3     0+3 Укинут      

                                УКУПНО 
19+11 

30 
18+12 

30 

9+10 
15+15 

30 

9+10 
15+15 

30 

8+7 
13+8 

21 
19+11 

30 
17+13 

30 

9+9 
17+13 

30 

9+11 
15+15 

30 

10+8 
10+8 

18 

15,2+ 
12,8 
28 

15,2+ 
14,8 
30 

8+8 
15,2+ 
12,8 
28 

8+8 
15,2+ 
12,8 
28 

9+5 
11+6 

17 
15+13 

28 
15+13 

30 
15+13 

28 
15+13 

28 

9+5 
11+6 

17 

Б. СМЕР ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ      
1. Радионичке машине       3+2       3+2        3+2     3+2 

2. 
Грађевинске машине и 
опрема     3+2 3+2      2+3 2+3      2+3 2+3    2+3 2+3  

3. Погонски  мотори       4+3       4+3     2+1 2+3    2+1 2+3  

4. 
Механизми грађевинских 
машина     3+2 3+2      3+2 3+2      3+2 3+2    3+2 3+2  

5. 
Моторна возила и 
економика транспорта     2+2 2+2      2+1 2+3         4+4     4+4 

6. Одржавање и ремонт     2+3 2+3      2+3 2+3      2+3 2+3    2+3 2+3  
7. Избори  предмет          2+1 Укинут  
8. Дипломски рад     0+3     0+3 Укинут  

                                          УКУПНО 
19+11 

30 
18+12 

30 

10+9 
16+14 

30 

10+10 
16+14 

30 

7+8 
12+8 

20 
19+11 

30 
17+18 

30 

10+8 
18+12 

30 

10+10 
16+14 

30 

9+9 
9+9 
18 

15,2+ 
12,8 
28 

15,2+ 
14,8 
30 

9+9 
16,2+ 
13,8 
30 

9+11 
14,2+ 
15,8 
30 

7+6 
9+7 
16 

15+13 
28 

15+15 
30 

9+9 
16+14 

30 

9+11 
14+16 

30 

7+6 
9+7 
16 

8. Дипломски рад     0+3     0+3 Укинут  

                ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
1. Фабричка постројења          4+2 Пребачен у обавезне  
2. Основи  ауотматизације          2+1 Пребачен у обавезне  
3. Заваривање               2+1     2+1 
4. Управљање производњом               2+1     2+1 

          А                                     Б         А                               Б         А                                        Б        А                                      Б 
 
71 (54,2%)                      69 (51,5%)   
60 (45,8%)                      65 (48,5%)      
 
131                                  134 

ОПТЕРЕЋЕЊЕ:        
теоријском наставом   80 (56,8%)                 81 (57,8%)   78 (56,5%)             79 (57,2%)  72,8 (54,8%)                  69,8 (52,0%) 

практичном наставом 
  61 (43,2%)                 59 (42,2%)   60 (43,5%)             59 (42,8%)  59,2 (45,2%)                  64,2 (48,0%) 

                      УКУПНО 141                             140   138                         138 131                                 134 

Порекло података Годишњи извештај за 1974/75. -Годишњи извештај за 1975/76.г., 
стр.2 

-Записник са X седнице од 18,29. и 
31.03.1977.г., стр. 4,9 и 10. 
-Год.извештај за 10979/80.г., стр. 2 
-Год.извештај за 1980/81., стр.2 

 

-Наставни план и програм, издање 
Маш.одсека ВТШ-Бгд., 1976. 
-Правилник о режиму студија, изд. 
Маш.одсека ВТШ-БГД., 1976. 

НАПОМЕНЕ:                                                                        
1)  До закључно са годином 1975/76. предмет се звао «Основи друштвених наука», а 1976/77.г. «Основи марксизма». 

 
   
  
  
  
  
  
  

2)  Од 1979/80. г. назив предмета је «Нацртна геометрија са техничким цртањем». 
3)  У неким наставним плановима пише само «Машински елементи», али то није званични назив. 
4)  Године 1975/76. предмет се завао «Аутоматски системи управљања». 
5)  Школских година 1975/76. и 1976/77. предмет се завао само «Алати». 
6) Смер А. 
7) Смер Б. 



 

 60 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 
из периода 1984/85. до 1989/90. школске године 

 

Предмет Семестар 
I II III IV  V 

     ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВА 

 ОНО и ДСЗ СФРЈ 1+1 1+1 1+1 1+1  

 Основи марксизма и науке о друштву 3+0 3+0    

 Математика 3+3 3+3    

 Физика 2+2 2+2    

 Механика 2+2 2+2    

 Техничко цртање са нацртном геометријом 2+2 2+0    

 Технологија машинског материјала 2+2 2+2    

 Отпорност материјала  2+2 2+2   

 Машински елементи са основама конструисања   2+2 2+3  

 Организација рада   2+0 2+1  

                                   15+12 15+14  

     МАШИНСКО-ПРОИЗВОДНИ СМЕР 

 Обрада метала без резања   2+2 2+2  

 Обрада метала резањем   2+2 2+2  

 Технолошки поступци   2+2 2+2  

 Алати и прибори   2+2 2+2  

 Основи аутоматизације    2+0 2+1 

 Техничка контрола     4+2 

 Фабричка постројења     3+2 

  15+13 15+13  

    ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – бира се само један 

 Заваривање     2+1 

 Управљање производњом     2+1 

  11+6 

    СМЕР ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ 

 Механизми машина   3+2 3+2  

 Одржавање и ремонт механизације   2+3 2+3  

 Погонски мотори   2+1 2+3  
 Алтернативни предмети: 
- Грађевинске машине и опрема 
- Рударске машине и опрема 
- Пољопривредне машине и опрема 
- Транспорт и сервисирање   

2+3 2+3 

 

 Моторна возила и економика транспорта     4+4 

 Радионичке машине     3+2 

 Основи аутоматизације     2+1 

  16+14 14+16 9+7 
Факултативни предмет 
 

Физичко васпитање 0+2 0+2 0+2 0+2 0+2 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

из периода 1990/91. до 1992/93. школске године 
 

Предмет Семестар 
I II III IV  V 

     ЗАЈЕДНИЧКА НАСТАВА 
1.  ОНО и ДСЗ СФРЈ 2+1 2+1    
2.  Социологија 2+0 2+0    
3.  Страни језик*   1+1 1+1  
4.  Физичко васпитање*   0+2 0+2  
5.  Математика 3+3 3+3    
6.  Физика 2+2    2+2 (електротехника са електро.) 
7.  Механика 2+2 2+2    
8.  Техничко цртање са нацртом геометријом 2+2 1+2    
9.  Машински материјали 2+2 2+2    

10.  Отпорност материјала  2+2 2+2   
11.  Машински елементи са основама конструисања   2+2 2+3  
12.  Организација рада и производње   2+1 2+1  
13.  Рачунари и програмирање   2+1 1+2  

     СМЕР ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 
14.  Обрада метала резањем   2+2 2+2  
15.  Обрада метала без резања   2+2 2+2  
16.  Алати и прибори   2+2 2+2  
17.  Технолошки поступци    2+2 2+2 
18.  Основи аутоматизације   2+1 2+1  
19.  Техничка контрола     4+2 
20.  Производни системи     3+2 
21.  Системи одржавања     2+2 

 15+12 16+14 16+13 15+15 11+8 
    СМЕР ЗА МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈУ 

14.  Механизми машина   2+2 3+2  
15.  Одржавање и ремонт механизације   2+3 2+3  
16.  Погонски мотори   2+0 2+3  
17.  Грађевинске машине и опрема   2+2 2+2  
18.  Моторна возила     4+2 
19.  Машинска обрада     3+2 
20.  Основи аутоматизације     2+2 
21.  Транспортни уређаји     2+2 

    16+13 14+16 11+8 
*Фонд часова за страни језик и физичко васпитање није урачунат у недељни фонд часова 
 
 
 
 



 

 62 

Смер: ВАЗДУХОПЛОВСТВО – ПИЛОТ од школске 1991/92. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
3. 041 Енглески језик 1 2+2 2+2          П+У 
4. 042 Енглески језик 2       2+2 2+2    П+У 
5. 043 Математика 2+2 2+2          П+У 
6. 044 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2             П+У 
7. 045 Техничко споразумевање (основи машинства) 2+1             П 
8. 046 Техничка механика 2+2             П+У 
9. 047 Отпорност материјала    2+2          П+У 
10. 048 Машински елементи       2+2       П+У 
11. 049 Аеродинамика    2+2 2+2       П+У 
12. 050 Механика лета и перформансе          2+2    П+У 
13. 051 Материјали у ваздухопловству 2+1             У 
14. 052 Конструкција ваздухоплова       2+1 2+1    П+У 
15. 053 Ваздухопловна навигација    2+2 2+2       П+У 
16. 054 Контрола летења    2+1 2+1       П+У 
17. 055 Погонске групе       2+0 2+0    У 
18. 056 Метеорологија 2+0 2+0          П+У 
19. 057 Ваздухопловна опрема и системи       2+0 2+1    П+У 
20. 058 Ваздухопловно право             2+0 У 
21. 059 Ваздухопловни прописи и правила летења          2+0    У 
22. 060 Информатика у ваздухопловству          2+2    У 
23. 061 Ваздухопловно-техничко обезбеђење          2+0 2+1 П+У 

    Укупно недељно оптерећење 16+10 16+11 16+10 16+08 04+01    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова.  
Напомена: 
По наставном плану био је предвиђен и предмет Одбрана и заштита у првом и другом семестру са фондом 
часова 2+0 и 2+1 али је предмет укинут од школске 1995/96. године  
В.    СТРУЧНА ПРАКСА (обука летења авионом) 

      

Стручна пракса се обавља по завршетку теоријске наставе. Студент је дужан да о свом трошку 
обезбеди практичну наставу за стицање дозволе професионалног пилота. Практичну наставу 
студенти завршавају у пилотским школама које су од Директората цивилног ваздухопловства 
добиле овлашћење за извођење наставе летења.  

Р.бр. Шифра Назив предмета После прве године После друге године 
24    Познавање и експлоатација ваздухоплова 45 45 
25.    Земаљска припрема летења 225 225 
26.    Основно летење 90    
27.    Маршутно летење 60 75 
28.    Летење на симулатору    30 
29.    ИФР летења на једномоторном авиону    75 
Г.    ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА: 
30.    Историја ваздухопловства: три предавања у првом семестру 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 
из периода 1993/1994. до 2006/2007. школске године 

 
 

Смер: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 008 Математика 3+3 3+3          П+У 
5. 009 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2 2+2          П+У 
6. 010 Механика 2+2 2+2          П+У 
7. 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 2+2 1+2          П 
8. 012 Машински материјали 2+2 2+2          У 
9. 013 Отпорност материјала    2+2 2+2       П+У 
10. 014 Машински елементи са основама конструисања       2+2 2+3    П+У 

11. 015 
Организација рада и производње (до школске 1989/99) 

      2+1 2+1    П+У 
Организација и менаџмент (од школске 1999/2000) 

12. 016 
Програмирање и компјутерска графика (до школске 
1998/99)       1+2 1+2    П+У 
Примена рачунарске технике (од школске 1999/2000) 

13. 017 Машинска обрада 1       2+2 2+2    П+У 
14. 018 Машинска обрада 2       2+2 2+2    П+У 
15. 019 Алати и прибори       2+2 2+2    П 
16. 020 Основи аутоматизације производње       2+1 2+1    П+У 
17. 021 Пројектовање технолошких процеса          2+2 2+2 П 
18. 022 Мерење и контрола             4+2 П+У 
19. 023 НУ-Обрадни системи             3+2 П+У 

20. 024 
Одржавање машина и опреме (до школске 1998/99) 

            2+2 П 
Управљање одржавањем (од школске 1999/2000) 

21. 040 Летња стручна пракса После друге године студија    
Укупно недељно оптерећење 14+12 15+14 15+14 15+15 11+08    

*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
Напомена: 
По наставном плану био је предвиђен и предмет Одбрана и заштита у првом и другом семестру са фондом 
часова 2+0 и 2+1 али је предмет укинут од школске 1995/96. године
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Смер: МАШИНСКЕ КОНСТРУКЕЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 008 Математика 3+3 3+3          П+У 
5. 009 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2 2+2          П+У 
6. 010 Механика 2+2 2+2          П+У 
7. 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 2+2 1+2          П 
8. 012 Машински материјали 2+2 2+2          У 
9. 013 Отпорност материјала    2+2 2+2       П+У 
10. 014 Машински елементи са основама конструисања       2+2 2+3    П+У 

11. 015 
Организација рада и производње (до школске 1989/99) 

      2+1 2+1    П+У 
Организација и менаџмент (од школске 1999/2000) 

12. 016 
Програмирање и компјутерска графика (до школске 
1998/99)       1+2 1+2    П+У 
Примена рачунарске технике (од школске 1999/2000) 

13. 025 Технологија обраде       3+2       П+У 
14. 026 Механизми машина       2+2 3+2    П+У 
15. 027 Грађевинске машине и опрема       2+2 2+2    П+У 
16. 028 Погонски мотори       2+0 2+3    П 
17. 029 Одржавање и ремонт механизације          2+3 2+3 П 
18. 030 Моторна возила             4+2 П 
19. 031 Основи аутоматизације             2+2 П 
20. 032 Транспортни уређаји             2+2 П+У 
21. 040 Летња стручна пракса После друге године студија    

Укупно недељно оптерећење 14+12 15+14 16+13 14+16 10+09    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
Напомена: 
По наставном плану био је предвиђен и предмет Одбрана и заштита у првом и другом семестру са фондом 
часова 2+0 и 2+1 али је предмет укинут од школске 1995/96. године 
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Смер: ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА од школске 1993/94. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 008 Математика 3+3 3+3          П+У 
5. 009 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2 2+2          П+У 
6. 010 Механика 2+2 2+2          П+У 
7. 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 2+2 1+2          П 
8. 012 Машински материјали 2+2 2+2          У 
9. 013 Отпорност материјала    2+2 2+2       П+У 
10. 014 Машински елементи са основама конструисања       2+2 2+3    П+У 

11. 015 
Организација рада и производње (до школске 1989/99) 

      2+1 2+1    П+У 
Организација и менаџмент (од школске 1999/2000) 

12. 016 
Програмирање и компјутерска графика (до школске 
1989/99)       1+2 1+2    П+У 
Примена рачунарске технике (од школске 1999/2000) 

13. 025 Технологија обраде       3+2       П+У 
14. 033 Техничка хидромеханика       3+2       П+У 
15. 034 Термодинамика и топлотни апарати       2+2 2+2    П+У 
16. 035 Цевни водиви и опрема процесних система          3+3    П+У 
17. 036 Термоенергетски процеси и постројења          2+2 2+2 П+У 
18. 037 Грејање, проветравање и индустријска вентилација          2+2 2+2 П+У 
19. 038 Пумпе, компресори и вентилатори             3+2 П+У 

20. 039 

Пројектовање процесних система и регулација процеса 
(до школске 2000/2001) 

            3+3 П+У 
Пројектовање и регулација процесних система (од 
школске 2001/2002) 

21. 040 Летња стручна пракса После друге године студија    
Укупно недељно оптерећење 14+12 15+14 15+13 14+15 10+09    

*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
Напомена: 
По наставном плану био је предвиђен и предмет Одбрана и заштита у првом и другом семестру са фондом 
часова 2+0 и 2+1 али је предмет укинут од школске 1995/96. године 
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Смер: ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ од школске 1999/2000. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 008 Математика 3+3 3+3          П+У 
5. 009 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2 2+2          П+У 
6. 010 Механика 2+2 2+2          П+У 
7. 011 Техничко цртање са нацртном геометријом 2+2 1+2          П 
8. 012 Машински материјали 2+2 2+2          У 
9. 013 Отпорност материјала    2+2 2+2       П+У 
10. 014 Машински елементи са основама конструисања       2+2 2+3    П+У 
11. 015 Организација и менаџмент       2+1 2+1    П+У 
12. 016 Примена рачунарске технике       1+2 1+2    П+У 
13. 025 Технологија обраде       3+2       П+У 
14. 033 Техничка хидромеханика       3+2       П+У 
15. 091 Основи маркетинга       2+1       П+У 
16. 092 Управљање производњом          2+2    П+У 
17. 093 Финансијски менаџмент и пословно уговарање          3+2    П+У 
18. 094 Индустријски менаџмент          2+2    П 
19. 095 Еколошки менаџмент          2+2    У 
20. 024 Управљање одржавањем             2+2 П 
21. 096 Управљање квалитетом             2+2  П+У  
22. 097 Производни системи             3+2 П+У 
23. 098 Информациони системи             2+2 П+У 
24. 040 Летња стручна пракса После друге године студија    

Укупно недељно оптерећење 14+12 15+14 15+12 14+14 09+08    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
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Смер: ВАЗДУХОПЛОВСТВО – ПИЛОТ од школске 1991/92. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
3. 041 Енглески језик 1 2+2 2+2          П+У 
4. 042 Енглески језик 2       2+2 2+2    П+У 
5. 043 Математика 2+2 2+2          П+У 
6. 044 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2             П+У 
7. 045 Техничко споразумевање (основи машинства) 2+1             П 
8. 046 Техничка механика 2+2             П+У 
9. 047 Отпорност материјала    2+2          П+У 
10. 048 Машински елементи       2+2       П+У 
11. 049 Аеродинамика    2+2 2+2       П+У 
12. 050 Механика лета и перформансе          2+2    П+У 
13. 051 Материјали у ваздухопловству 2+1             У 
14. 052 Конструкција ваздухоплова       2+1 2+1    П+У 
15. 053 Ваздухопловна навигација    2+2 2+2       П+У 
16. 054 Контрола летења    2+1 2+1       П+У 
17. 055 Погонске групе       2+0 2+0    У 
18. 056 Метеорологија 2+0 2+0          П+У 
19. 057 Ваздухопловна опрема и системи       2+0 2+1    П+У 
20. 058 Ваздухопловно право             2+0 У 
21. 059 Ваздухопловни прописи и правила летења          2+0    У 
22. 060 Информатика у ваздухопловству          2+2    У 
23. 061 Ваздухопловно-техничко обезбеђење          2+0 2+1 П+У 

    Укупно недељно оптерећење 16+10 16+11 16+10 16+08 04+01    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова.  
Напомена: 
По наставном плану био је предвиђен и предмет Одбрана и заштита у првом и другом семестру са фондом 
часова 2+0 и 2+1 али је предмет укинут од школске 1995/96. године  
 
В.    СТРУЧНА ПРАКСА (обука летења авионом) 

      

Стручна пракса се обавља по завршетку теоријске наставе. Студент је дужан да о свом трошку 
обезбеди практичну наставу за стицање дозволе професионалног пилота. Практичну наставу 
студенти завршавају у пилотским школама које су од Директората цивилног ваздухопловства 
добиле овлашћење за извођење наставе летења.  

Р.бр. Шифра Назив предмета После прве године После друге године 
24    Познавање и експлоатација ваздухоплова 45 45 
25.    Земаљска припрема летења 225 225 
26.    Основно летење 90    
27.    Маршутно летење 60 75 
28.    Летење на симулатору    30 
29.    ИФР летења на једномоторном авиону    75 
Г.    ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА: 
30.    Историја ваздухопловства: три предавања у првом семестру 
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Смер: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ од школске 2000/2001. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 043 Математика 2+2 2+2          П+У 
5. 044 Физика са основама електротехнике и електронике  2+2             П+У 
6. 062 Техничко споразумевање  2+2             П 
7. 063 Техничка механика 2+1 1+2          П+У 
8. 081 Технологија материјала 2+2 2+2          П+У 
9. 082 Понашанње робе у транспорту 2+1             П+У 
10. 077 Информациони системи    2+2          П 
11. 047 Отпорност материјала    2+2          П+У 
12. 048 Машински елементи       2+2       П+У 
13. 033 Техичка хидромеханика       3+2       П+У 
14. 083 Економика јавног друмског и градског саобраћаја       2+1       У 
15. 084 Мотори и моторна возила    2+2 2+2       П 
16. 085 Путеви и уличне мреже       2+1 2+1    П+У 
17. 086 Унутрашњи транспорт и руковање материјалом       2+1 2+1    П+У 
18. 087 Интегрални транспорт       2+1 2+1    П+У 
19. 088 Термодинамика          2+1    П+У 
20. 089 Аутобазе и аутостанице          2+1    П+У 
21. 090 Експлоатација и одржавање возила          2+1 2+1 П 
22. 113 Организација превоза          2+1 2+1 П+У 
23. 114 Безбедност и регулисање саобраћаја             3+2 П+У 
24 115 Јавни градски путнички превоз             3+2 У 
25. 040 Летња стручна пракса-обука После друге године студија    

Укупно недељно оптерећење 15+11 14+13 15+10 14+07 10+06    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
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Смер: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА од школске 1999/2000. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 043 Математика 2+2 2+2          П+У 
5. 099 Физика  3+2             П+У 
6. 045 Техничко споразумевање (основи машинства) 2+1             П 
7. 046 Техничка механика 2+2             П+У 
8. 047 Отпорност материјала    2+2          П+У 
9. 100 Технички материјали    3+3          П+У 
10. 101 Хемија и хемијске штетности 2+1 2+1          П+У 
11. 048 Машински елементи       2+2       П+У 
12. 033 Техничка хидромеханика       3+2       П+У 
13. 102 Основи рачунарске технике и информациони системи       1+2 1+2    П+У 
В.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
14. 103 Констрикције објеката        3+2       П+У 
15. 112 Пожарни ризик и осигурање       2+2       П+У 
16. 105 Електротехника и пожар    2+2 2+2       П+У 
17. 106 Физичка заштита простора          3+3    П+У 
18. 107 Заштита од пожара у ратним условима          2+1    П+У 
19. 108 Медицина пожара          3+1    П+У 
20. 109 Превентивна заштита од пожара и експлозија          2+2 3+3 П+У 
21. 110 Опрема и уређаји за гашење пожара          2+2 3+3 П+У 
22. 111 Тактика гашења пожара          2+2 3+3 П+У 
23. 104 Поступци утврђивања узрока пожара             3+3 П+У 
24. 040 Летња стручна пракса-обука После друге године студија    

Укупно недељно оптерећење 14+09 14+11 13+12 15+13 12+12    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
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Смер: ОРТОПЕДСКА ТЕХНИКА од школске 1993/94. године 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Семестар 

Испит 
1. 2. 3. 4. 5. 

А.    ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ                   
1. 001 Социологија 2+0 2+0          П 
2.    Страни језик 1+1 1+1          П+У 
   002 Енглески језик                   
   003 Немачки језик                   
   004 Француски језик                   
   005 Руски језик                   
3. 007 Физичко васпитање*       0+2 0+2       
Б.    СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ                   
4. 043 Математика 2+2 2+2          П+У 
5. 044 Физика са основама електротехнике и електронике 2+2             П+У 
6. 062 Техничко споразумевање 2+2             П 
7. 063 Техничка механика 2+1 1+2          П+У 
8. 064 Материјали за ортопедска помагала 2+2 2+2          У 
9. 065 Организација рада    2+1          П+У 
10. 047 Отпорност материјала    2+2          П+У 
11. 048 Машински елементи       2+2       П+У 
12. 066 Анатомија човека 3+1             У 
13. 067 Физиологија    3+1          У 
14. 068 Неурологија са психологијом       3+1       У 

15. 069 Основи ортопедије са трауматологијом коштано-
зглобног система и патологијом       2+1 2+2    У 

16. 070 Кинезиологија       2+1 2+1    У 
17. 071 Биомеханика са патомехаником       2+0 2+1    У 
18. 072 Ортопедска техника       2+2 2+2    У 
19. 073 Механизми са елементима роботике       2+2 2+2    П+У 
20. 074 Моделирање и технологија обуће          2+2 2+2 П+У 
21. 075 Дизајн ортопедских помагала             2+2 П 
22. 076 Пројектовање ортопедских помагала          2+2 2+2 П+У 
23. 077 Информациони системи             2+2 П 
24. 078 Машине и постројења             3+2 У 
25. 079 Стручна пракса 1 0+2 0+2             
26. 080 Стручна пракса 2       0+2 0+2       

    Укупно недељно оптерећење 16+13 15+13 15+11 14+14 11+10    
*Настава из Физичког васпитања је необавезна, не оцењује се и не улази у укупан недељни фонд часова. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б. ПРОСТОР, ОПРЕМА И УСЛОВИ  
ЗА НАСТАВНИ РАД У ШКОЛИ  
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Б.1. Општи подаци о локацији и објектима у којима се Школа налази   
 
Школа се налази у близини центра Земуна, смештена је у два грађевинска објекта који се 
налазе на једној катастарској парцели површине 1,32 ha, омеђеној улицама: Нада Димић, 
Прегревица и Клaоничка. Диспозиција објеката је дата на слици 1. 
Структуру објекта чине: 

- Главни објекат 
- Дворишни објекат 
- Отворени спортски терени. 

 
Главни објекат (укупне површине око 12.000 m2) користе, поред Више техничке машинске 
школе, још две средње школе и то: Mедицинска школа са посебним двориштем и улазом 
(ознака 8 на слици 1) и Eлектротехничка школа са посебним улазом из затвореног, 
поплочаног дворишта (ознака 4 на слици 1). Све три школе су у грађевинском смислу 
одвојене и свака за себе чини функционалну целину са посебним улазима. Дворишни 
објекат у целини користи Виша техничка машинска школа.  
 
Укупна корисна површина којa припада Вишој техничкој машинској школи износи 
2200m2 (без отворених спортских терена и наткривених површина за ваннаставне 
активности). 
 
Улаз у ВТМШ (главни улаз) је из улице Наде Димић бр. 4,  а у зграду се улази из 
затвореног поплочаног дворишта (отворени атријум) на улаз I. У нивоу атријума постоји  
један наткривени део у коме се налазe простор за студентске потребе (ознака 10 на слици 
1), архива, магацин и излаз према спортским теренима. Део наткривене површине изнад 
архиве и магацина је погодан за ваннаставне активности (организовање разних изложби, 
трибина и Слика). 
 
Од укупне површине простора  Школа је сопственим средствима изградила 400 m2. 
Градња се односи на дворишни објекат, простор за студентске потребе, магацин, архиву 
као и доградњу на улазу II главног објекта. 
 
У школско двориште се улази са угла улица Наде Димић и Прегревица (ознака 12 на 
слици 1). Асфалтираном саобраћајницом кроз двориште прилази се дворишном објекту и 
спортским теренима. Школско двориште је ограђено прикладном оградом. 
 
У дворишном објекту (ознака Б на слици 1)  налази се портирница у којој је смештена 
служба за чување објеката и опреме. Школа је под надзором чувара 24 сата дневно током 
целе године. Капија на школском дворишту се ноћу закључава. 
 
Спортски терени (ознака Ц на слици 1) обезбеђују могућност бављења следећим 
спортовима: одбојка, кошарка, мали фудбал, рукомет и тенис. Површине терена су 
асфалтиране и у складу су са прописима за те врсте спортова. Поред поменутих терена 
постоји и кружна стаза (1180 m) за атлетику и јама са песком за скок у даљ. Спортски 
терени су осветљени  рефлекторима постављеним на 4 стуба. Осветљење је пројектовано и 
изведено у складу са прописима за ову врсту намене. Инсталисана снага за осветљење 
терена је 20 kW. Командни орман за руковање расветом је у портирници за чуваре. 
Спортски терени се користе за наставу физичког васпитања студената и за разна спортска 
такмичења у организацији студената. 
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Слика 1. Диспозиција објекта  
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Позиција Школе је посебно интересантна јер припада Гардошу који са Доњим градом 
представља старо језгро Земуна. Просторни амбијент Школе је изузетно повољан за 
наставну делатност јер се налази непосредно уз Дунав без великих извора буке и других 
извора загађења. Спортски терени Школе и отворени атријум су добра претпоставка за 
интеграцију студентских културних и спортских догађања са афирмисаним културним 
манифестацијама које се одржавају на летњој позорници. 
Положај Школе са становишта повезаности са осталим деловима града је веома добар, с 
обзиром да се у непосредној близини налази стајалиште петнаест градских и приградских 
линија. У близине Школе налази се Студентски град који је директном линијом градског 
превоза повезан са Школом. 

  

Б.2.  Општи услови за обављање наставне делатности, расположива површина и 
попис просторија  

 
2.1. Општи услови и површина школскoг простора  

 
Укупна корисна површина свих објеката износи 2200 m2  (без отворених спортских терена 
и наткривених површина за потребе друштвеног живота студената) и припада следећим 
објектима: 

- главном објекту - 2000 m2 (на улазу I - 1600 m2, на улазу II - 400 m2), од чега у атријуму 
главног објекта 100 m2 

- дворишном објекту - 200 m2 , 
 
Просторије имају услове за добро дневно светло и квалитетну електричну расвету. Подови 
су погодни за одржавање (паркет, керамика, терацо). Објекат је опремљен централним 
грејањем. Извршена је комплетна замена прозорске столарије и канцеларијског намештаја, 
обновљене су водоводне и канализационе инсталације и тоалети, уведена је посебна 
хидрантна мрежа и систем за дојаву пожара. Све просторије опремљене су савременим 
намештајем.  

 
2.2. Попис просторија  

 
Попис просторија са ознакама, површином, обимом и бројем места  приказан је у табелама 1– 4. 
 
 
Табела 1. Главни објекат, улаз I. 

Ред. 
број 

Ознака 
просторије 

Назив или намена просторије Површина 
[m2] 

Број места 

1. 104 Амфитеатар 120 120 
2. 105 Амфитеатар 135 150 
3. 215 Амфитеатар 56 56 

4. 101 Центар за рачунарство и информатику 85 
15 - ходник 25 

5 211 Учионица 47 36 
6. 212 Учионица 44 36 
7. 213 Учионица 58 36 
8. 214 Учионица 56 36 
9. 210 Учионица  40 28 
10.  Степениште 110  
11. 102 Хол испред амфитеатра 52  
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12. 103 Библиотека 44 20 
13. 107 Скриптарница 5  
14. P-4 Наставни кабинет 28  
15. P-6 Наставни кабинет  22  
16. P-8 Наставни кабинет  25  
17. P-9 Наставни кабинет  29  
18. P-10 Наставни кабинет  28  
19. P-11 Наставни кабинет  28  
20. 208 Наставни кабинет  14  
21. 209 Наставни кабинет  43  
22. P-7 Свечана сала 35  
23. 203 Студентска служба 22  
24. 204 Служба за опште послове 15  
25. 205 Канцеларија Секретара 15  
26. 206 Канцеларија Директора 15  
27. 207 Материјално-финансијска служба 15  
28. P-5 Архива 1 13  
29. P-2 Копирница 12  
30. 202 Чајна кухиња 10  
31. P-3 Кухиња 11  
32. P-1 Ходник 82  
33. 201 Ходник 155  
34. Р-0 Тоалет - мушки  13  
35. Р-0 Тоалет – женски 25  
36. 2-0 Тоалет – мушки 13  
37. 2-0 Тоалет – женски 25  

 
 

Табела 2. Главни објекат, улаз II  

Ред. 
број 

Ознака 
просторије 

Назив или намена просторије Површина 
[m2] 

Број места 

1. S-4 Лабораторија за испитивање материјала 55 15 
2. S-5 Лабораторија за конвенционалне 

поступке обраде и СNС технологије 
140 15 

3. S-9 Магацин алата и прибора 14  
4. S-10 Учионица 24 12 
5. S-0 Тоалет  3  
6.  Предпростор са степеништем 42  
7.  Гардероба 3  
8. S-11 Лабораторија за регулацију процеса и 

процесну технику 
36 15 

9. S-14 Центар за истраживање и развој  36  
10. S-15 Чајна кухиња 2  
11. S-13 Тоалет 2  
12.  Степениште 12  
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Табела 3. Објекат у дворишту 
Ред. 
број 

Ознака 
просторије 

Назив просторије Површина 
[m2] 

Број места 

1. S-18 Демонстрациони центар за моторе и 
моторна возила 

33  

2. S-20 Радионица за одржавање 33  
3. S-19 Портирница 14  
4.  Тоалет са туш кабином  6  
5. S-21 Степениште 14  
6. S-25 Лабораторија за физику и 

електротехнику са електроником  
33 16 

7. S-26 Кабинет за практичну наставу 33 16 
 

 

Табела 4. Просторије у атријуму главног објекта 

Ред. 
број 

Ознака 
просторије 

Назив просторије Површина 
[m2] 

Број места 

1.  Архива 2  55  
2. К Простор за студентске потребе 28  
3.  Магацин 16  

 
 
Б.3. Структура школског простора са освртом на обезбеђење услова за наставни рад 
 

3.1. Простор за одржавање наставе, простор центра за истраживање и развој и 
библиотека  
 

За одржавање предавања, вежби и осталих облика наставе (лабораторисјке вежбе, 
консултације итд.) на располагању је следећи простор: 

− три амфитеатра (укупне површине 311m2) са 326 места за седење,  
− шест учионица (укупне површине 267 m2)  са 196 местом за седење, 
− центар за рачунарство и информатику (85 m2) са 25 места за рад са студентима, 
− осам наставних кабинета (за све студијске програме, укупне површине 217 m2), у 

којима наставници примају студенте на консултације и где се врше одбране 
семинарских радова, пројектних и самосталних задатака и томе Слика, 

− лабораторија за физику и електротехнику са електроником (33 m2) са 16 радних 
места, 

− лабораторија за испитивање материјала (55 m2) са 30 места за аудиторне и 15 места 
за лабораторијске вежбе, 

− лабораторија за регулацију процеса и процесну технику (36 m2) са 15 радних места, 
− лабораторија за конвенционалне поступке обраде и СNС технологије (140 m2) са 15 

радних места, 
− демонстрациони центар за моторе и моторна возила (33 m2), 
− центар за истраживање и развој (36 m2), 
− кабинет за практичну наставу (33 m2). 
− свечана сала (35 m2) са 30 места за седење која се користи за одбране завршних 

радова студената и стручне састанке наставника и студената,  
− библиотека са читаоницом (44 m2) са 20 места за седење и одвојеним простором за  

рад библиотекара. 



 

 78 

Програмима  одговарајућих предмета су дефинисане врсте и број вежби које се изводе у  
наведеним просторијама. 

 
Директном наставном раду са студентима, од укупне површине простора, намењено је 
1339 m2. У ову површину нису урачунати отворени спортски терени који се користе за 
наставу физичког васпитања и ваннаставне активности.  

 
3.2. Простор за службе Школе и просторије за архиву 

 
Службе Школе и архива располажу следећим простором: 
− студентска служба (22 m2), опремљена канцеларијским намештајем неопходним за 

рад службе, два рачунара и ласерским штампачем, 
− служба за опште послове (15 m2), опремљена канцеларијским намештајем, два 

рачунара  и ласерским штампачем, 
− материјално-финансијска служба (15 m2), опремљена канцеларијским намештајем, 

два рачунара са штампачима,  
− архива 1 (13 m2) за школску документацију и 
− архива 2 (55 m2)  (простор у дворишту главне зграде) за школску документацију. 

 
Површина просторија за службе Школе и за архиве укупно износи 130 m2.  
 

3.3. Простор за управу Школе и просторије за студентске потребе 
 

− канцеларија Директора (15 m2), опремљена канцеларијским намештајем и 
рачунаром, 

− канцеларија Секретара (15 m2), опремљена канцеларијским намештајем, машином за 
фотокопирање, факсом и рачунаром са штампачем,  

− скриптарница (6 m2) у којој студенти могу купити књиге и приручнике у издању 
Школе, обрасце и слично, 

− простор за студентске потребе (28 m2).  
 
Сви рачунари и пратећа опрема у канцеларијама служби и управе Школе су умрежени у 
јединствену рачунарску мрежу Школе и имају стални приступ Интернету. На серверу 
рачунарске мреже инсталиран је Информациони систем Школе, доступан свим 
рачунарима у мрежи, а према овлашћењима корисника, који обезбеђује комплетну 
подршку раду Студентске службе. Информациони систем је у функцији од 1996. године. 
 
Површина просторија за управу Школе и за студентске потребе укупно износи 64 m2. 
 

3.4. Пратећи и помоћни простори  
 

− отворени спортски терени за фудбал, кошарку, рукомет, одбојку, тенис и атлетска 
стаза, приказани на слици 1 налазе се у дворишту Школе. Терени су асфалтирани са 
ознакама терена за мали фудбал, кошарку, рукомет, одбојку и атлетику. Опремљени 
су рефлекторима тако да се могу користити и ноћу. Корисницима терена су на 
располагању мокри чвор са туш кабином, 

− велики хол испред амфитеатара (52 m2),   
− фотокопирница са 2 апарата за копирање, прибором за коричење и неопходним 

намештајем (12 m2), 
− кухиња комплетно опремљена кухињским намештејем, шпоретом, фрижидером и 

кухињским прибором (12 m2), 
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− чајне кухиње ( укупно 12 m2), 
− радионица за одржавање (33 m2) 
− магацин алата и прибора (14 m2),  
− магацин (налази се у дворишту главне зграде) (16 m2), 
− портирница (у приземљу другог објекта) (14 m2), 
− потребан број тоалета чија је целокупна инсталација и опрема обновљена 2005. 

године (укупно 80 m 2) и 
− ходници (укупно 235 m2) 
− степенице са одмориштима (укупно 67 m2) 

 
Површина пратећих и помоћних просторија укупно износи 547 m2. 

 
 
Б.4. Општа опрема и лабораторије са освртом на обезбеђење услова за наставни 
        рад 
 

4.1. Општа опрема са освртом на обезбеђење услова за наставни рад 
  

Школа поседује одговарајућу опрему за наставу. 
 
За потребе наставе користе се преносиви рачунари, пројектори, графоскопи и платна за 
пројекцију; телевизор, видеорекордер, наставни модели и панои, и слична наставна 
средства. Настава се изводи, у зависности од предмета, и као мултимедијална 
презентација.  
 
Сви кабинети за консултативну наставу, лабораторије и канцеларије опремљени су 
рачунарима чији број зависи од намене просторије. 
 
Лабораторије су опремљене уређајима, апаратурама и машинама неопходним за извођење 
наставе према плану и програму. Школа поседује обрадни центар  (чија набавна вредност 
премашује 200.000 евра) и уз њега рачунарски систем за извођење CNC програмирања.   
За одржавање наставе и лабораторијских вежби за студенте на свим студијским 
програмима на располагању је следећa опрема: 
 
− у наставним кабинетима, који се користе за индивидуални рад студената са 

наставницима према распореду вежбања и консултација; сваки је опремљен 
стандардним канцеларијским намештајем и најмање са по једном рачунарском 
конфигурацијом и са везом за Интернет, 

− учионице су опремљене стандардним намештајем за учионице, 
− амфитеатри су опремљени великим дуплим таблама, простором за пројекције са 

графоскопа или пројектора, завесама за замрачивање по потреби, 
− центар за рачунарство и информатику користи се за практичне вежбе из 

информатичких предметa, развој и анализу примене информатичких решења за 
потребе Школе. Инсталирани софтвер је прилагођен потребама наставних јединица. 
Локална рачунарска мрежа обезбеђује свим рачунарима у Центру стални приступ 
Интернету посредством ADSL везе. Центар има 25 места, 27 рачунара, плотер, 
скенер и два ласерска штампача, 

− библиотека са читаоницом опремљена је савременим намештајем са 20 места за 
читаоницу и одвојеним простором за рад библиотекара, орманима за књиге, 
рачунаром за вођење библиотечких евиденција и три са сталном везом за Интернет. 
Библиотечки фонд има 6937 књижних јединица - од тога су 389 стручни часописи, 
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књиге су заступљене са 6548 наслова (од тога су 95% уџбеници), страних наслова 
има 1516.  За библиотеку је 2005. године набављено 226 наслова, а 2006. године 258 
наслова.     

 
4.2. Лабораторије са опремом 

 
За одржавање лабораторијских вежби за студенте на свим студијским програмима  на 
располагању су следеће лабораторије са припадајућом  опремом.  
 

4.2.1. Центар за рачунарство и информатику 
 
Центар за рачунарство и информатику се налази у главном објекту Школе и доступан је 
преко улаза I. Смештен је у засебном простору на првом међуспрату зграде и има посебан 
(обезбеђен) улаз са главног степеништа. Укупна површина Центра је 85 m 2.  
 
Центар се састоји од две рачунарске учионице и једне канцеларије. Површине наведених 
просторија су: 
 

101/1 – Рачунарска учионица  корисна површина 25 m 2 
101/2 – Канцеларија  корисна површина 11 m 2 
101/3 – Рачунарска учионица  корисна површина 33 m 2 

 
Центар је вишенаменски простор за наставу, примену и развој рачунарства и 
информационих технологија у Школи. Основне делатности Центра су: 
 

- Извођење теоријске наставе и одржавање практичних вежби са студентима, 
- Одржавање курсева за примену рачунара у различитим областима, 
- Одржавање разних видова презентација информатичких решења, 
- Развој и анализа примене информатичких решења за потребе Школе, 
- Коришћење приступа Интернету за потребе студента у слободном времену, 
- Помоћ студентима у решавању специфичних рачунарских проблема. 

 
Радна места у рачунарским учионицама су предвиђена за појединачни рад (по један 
корисник на сваком) и има их укупно 25 (10 у 101/1, односно 15 у 101/3). Свако радно 
место опремљено је савременим рачунаром који се налази на столу прилагођеном својој 
намени на коме има довољно места за потребну литературу, односно прибор за белешке. 
 
Свака учионица има посебан сто – пулт за наставника на коме се налази рачунар и мрежни 
принтер који је расположив свим радним станицама учионице. За извођење наставе, поред 
школске табле, обе учионице имају стабилне пројекторе са платном. 
 
Сви рачунари из учионица су повезани у локалну рачунарску мрежу чији се сервер налази 
у канцеларијском простору. Локална рачунарска мрежа обезбеђује свим рачунарима у 
Центру стални приступ Интернету посредством ADSL везе. 
 
Канцеларија у Центру је намењена администратору система. Опремљена је, поред 
потребног намештаја, рачунарском конфигурацијом са принтером и скенером. Од 
рачунарских учионица, канцеларија је одвојена делимично стакленим зидом ради надзора 
рада у њима у циљу пружања правовремене помоћи студентима. 
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Сва радна места у рачунарским учионицама су расположива наставницима и студентима 
за слободан рад у време када у њима нема организоване активности (настава, курсеви, 
презентације, ...) 
 
Распоред прозора са покретним тамним засторима и распоред и структура плафонског 
светла омогућавају да се у било које доба дана обезбеди квалитетно осветљење на свим 
радним местима 
 
Улаз у Центар је ходником повезан са улазима у рачунарске учионице и канцеларијом 
који је у једном делу проширен и омогућава краће задржавање, као и одлагање гардеробе. 

 
4.2.2. Лабораторија за испитивање материјала  
 

Намењена је извођењу практичних вежби из механичких и физичких испитивања 
материјала, у оквиру предмета: Машински материјали, Технологија материјала и 
Технички материјали за све смерове у Школи.  
 
Лабораторија има 15 места и опремљена је следећим уређајима:  
 

- универзална електромеханичка кидалица AMSLER, 300 kN (на слици 6 ознака 1.2), 
- клатно за испитивање ударне жилавости метала стандардним Шарпи поступком, 

150/300 J (на слици 6 ознака 1.1),  
- апарати за одређивање тврдоће метала методама Бринел, Викерс и Роквел 

(на слици 6 ознака 1.3), 
- апарат за проверу лима дубоким извлачењем Ериксен поступком, 
- оптички микроскоп за посматрање површине металографских узорака, 
- прибор (пећ, тиглови, термометри) за термијску анализу легура олово/калај, 
- уљно купатило за одређивање прокаљивости челика Џомини поступком. 

 
У лабораторији се врше следећа испитивања и пробе:  

 
- испитивање метала затезањем (одређивање границе развлачења материјала, 

затезне чврстоће, модула еластичности), 
- испитивање метала смицањем (одређивање чврстоће метала на смицање), 
- испитивање метала савијањем (одређивање јачине метала при савијању),  
- прорачун жилавости лома (фактор интензитета напона) испитивањем 

одговарајућег узорка, 
- испитивање ударне жилавости метала на стандардим епруветама по Шарпију, 
- одређивање тврдоће метала изражене јединицама HB, HV и HR, 
- провера способности лима за дубоко извлачење, 
- макроскопски и микроскопски преглед преломне и металографске површине, 
- одређивање тачака за криву загревања и криву хлађења легура, 
- каљење Џомини епрувете и мерење прокаљивости. 

 
4.2.3. Лабораторија за конвенционалне поступке обраде и CNC технологије 
 

Лабораторија има 15 места и њена намена је :  

- стицање практичних знања о каракетристикама, раду и одржавању савремених 
производних обрадних и контролних система, било о њиховим концепцијама, 
принципима рада, програмирању и управљању или хардверско-софтверској 
структури, 

http://www.vtms.org/studije/predmeti/012.htm
http://www.vtms.org/studije/predmeti/081.htm
http://www.vtms.org/studije/predmeti/100.htm
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- планирање и израда технологије обраде и контроле за конкретне радне предмете, 
програмирање НУМА и упознавање са функционисањем CAD - CAM система, 

- практично усавршавање у области аутоматике, трансфера знања, ефективности и 
ефикасности технологија и оптимизација пројектовања технолошких процеса, 
уважавајући развојне, организационе, економске и математичке основе технике 
менаџмента, управљања, мерења и контроле параметара побољшања квалитета 
процеса рада.  

 
Лабораторија служи као основа за практична вежбања из наставних предмета: Машинска 
обрада, Технологија обраде, Алати и прибори, Основи аутоматизације производње, 
Пројектовање технолошких процеса, Мерење и контрола, Управљање квалитетом, НУ – 
обрадни системи, Производни системи, Одржавање машина и опреме, Управљање 
одржавањем, Управљање производњом.  

 
У лабораторији се налазе следећи уређаји:  

- аутоматски револвер струг, АТА 20,  
- прецизни унвезални стуг, АЦ 280, ЛЖТК, са хидрауличким уређајем за копирање,  
- Универзални стрг, УС 51, Л-1500 mm, Потисје, Ада,  
- пнеуматска обрадна јединица, С: 05/4,  
- универзални струг , ЛНА 250, Л=1000 mm, Потисје, Ада,  
- одвална глодалица, ТОС, ФО-10,  
- брусилица за равно брушење, СССР,  
- хоризонтална унуверзална брусилица за кружно брушење, ЛЖТК, ХУБ 500,  
- оштрилица за алат, 40 ЛН, Мајевица,  
- дубилица ДН – 200, Мајевица,  
- стубна бушилица, САРЛАХ, ИЛР, Б/БС-20/25 АН  
- алатна глодалица, 676 П, СССР,  
- рендисаљка, ТИП КР 400,  
- електрична брусилица, ЕБР,  
- обрадни центар, ИЛР, ХБГ 50 ЦЦ, УЈ БОСЦХ ЦЦ 100 М (на слици 7 ознака 12),  
- хардверско – софтверски рачунарски систем за извођење CNC програмирања, алати 

и прибори за позиционирање, стезање, обраду, мерење, контролисање и др. 
 

4.2.4. Лабораторија за регулацију процеса и процесну технику 
 
Лабораторија има 15 радних места, и опремљена је следећим: 

- мерно- регулационом станицом за природни гас; 
- пумпом за високе притиске до 64 бара; 
- ручном (друк-пумпом) за испитивање инсталација централног грејања хладном 

пробом на пропустљивост; 
- отворене и обрнуте У цеви за мерење пада притиска; 
- уређај за анализу састава гаса; 
- разне врсте запорних органа који служе као модели за демонстрацију 

функционалности (приклопци, заслони, вентили, и Слика); 
- опрема за регулацију процеса (електромоторни вентил, вентил са мехом, пресостати, 

термостати); 
- уређај за мерење протока течности (мерна бленда и отпорна стаза); 
- манометри, термометри; 
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4.2.5. Лабораторија за физику и електротехнику са електроником 
 
Лабораторија постоји од оснивања Школе. Сваке године се допуњавана новим вежбама и 
савременијим мерним уређајима. У лабораторији постоји 8 радних столова за по два 
студента (доступно напајање од 220 V на сваком) и ормани за смештај апаратура, рачунар 
за анализу резултата мерења и вођење евиденција о студенатима. Намена лабораторије је 
упознавање студената са одређеним мерним процедурама, обрадом и анализом резултата 
мерења. Опремљена је апаратурама на којима се могу изводити следеће лабораторијске 
вежбе:  

- мерење масе, 
- мерење дужине лањиром са нонијусом и микрометарским завртњем, 
- мерење запремине течности мензуром,  
- мерење временских интервала хронометром,  
- одређивање густине чврстог тела пикнометром, 
- одређивање густине течности Моровом вагом,  
- одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларне цеви,  
- одређивање коефицијента вискозности Стоксовом методом,  
- проверавање Шарловог закона,  
- одређивање специфичне топлоте чврстих тела помоћу калориметра,  
- одређивање односа специфичних топлота (cp/cv) за ваздух,  
- проверавање Омовог закона у струјном колу, 
- проверавање Кирхофових правила,  
- мерење отпора Витстоновим мостом, 
- одређивање температурског коефицијента отпора метала,  
- карактеристика електронске триоде,  
- карактеристика полупроводничке диоде,  
- одређивање карактеристике транзистора,  
- омов закон у колима наизменичне струје, 
- мерење индуктивности завојнице,  
- одређивање жижне даљине сочива помоћу оптичке клупе, 
- одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви.  

 
4.2.6. Радионица за одржавање  

 
Радионица је опремљена  комбинованом машином за обраду дрвета са приручним 
алатима. 
 

 4.2.7. Демонстрациони центар за моторе и моторна возила 
 
 Центар има канал, 2 модела мотора са унутрашњим сагоревањем  (дизел и бензински ) и 
алате и прибор за сервисирање мотора; 
 
 
Б.5. Диспозиција просторија Школе 
 
На сликама које следе дат је распоред просторија са одговарајућим ознакама које су 
коришћене у табелама 1-4,  ( одељак 2.2. расположива површина и попис просторија). 
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Слика 2. Главни објекат, улаз I. Основа приземља 
 

 
 

Слика 3. Главни објекат, улаз I.  Основа првог међуспрата 
 

 
 

Слика 4. Главни објекат, улаз I. Основа другог међуспрата 
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Слика 5. Главни објекат, улаз I. Основа другог спрата 

 
Слика 6. Главни објекат, улаз II. Приземље 

 

 

Слика 7. Главни објекат, улаз II. Спрат 

 

 

Слика 8. Објекат у дворишту, приземље 
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Слика 9. Објекат у дворишту, спрат 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.  ТРАНСФОРМИСАЊЕ ШКОЛЕ У   
      ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ  
      СТУДИЈА. АКРЕДИТАЦИЈА  
      УСТАНОВЕ И СТУДИЈСКИХ  
      ПРОГРАМА И ДОЗВОЛА ЗА РАД  
      2007. 
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В.1. Општа полазишта за трансформацију Школе 
 
Основно полазиште за трансформацију Више техничке машинске школе Београд-Земун у 
Високу школу струковних студија је усклађивање студија са Болоњским процесом и 
задовољење услова које предвиђа Закон о високом образовању када су у питању основне и 
специјалистичке струковне студије. 
 
Виша техничка машинска школа Београд-Земун остаје са својом образовном делатности у 
техничко-технолошком пољу.  
 
Сагласно Болоњском процесу и Закону о високом образовању, основне струковне студије 
су тако постављене да сваки од студијских програма даје једно заокружено знање са којим 
свршени студент може да се бави одговарајућом струком на нивоу Струковног инжењера. 
Примењујући Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) основне струковне студије трају 
три академске године тј. шест семестара (180 ЕСПБ бодова), након чега се стиче стручни 
назив: Струковни инжењер уз навођење одговарајуће области. Специјалистичке струковне 
студије се организују као студије другог степена у трајању од једне академске године тј. 
два семестра (60 ЕСПБ бодова), након чега се стиче стручни назив: Специјалиста 
струковних студија уз навођење одговарајуће области. 
 
Струковне студије су конципиране тако да буду задовољена три основна циља:  
 

- рационализација оптерећења студената у погледу наставе (контакт сати) и испита; 
- прилагођавање захтевима тржишта; 
- приближавање номиналног и стварног трајања студија – систем година за годину. 

 
В.2.  Анализа могућности Школе са становишта простора, опреме, кадрова и  

обезбеђења функционалне организације за образовање кадрова у области 
струковних студија 

 
Респектујући општа полазишта за трансформацију Школе, у дужем периоду вршена је 
анализа Школе са становишта простора, опреме и кадрова како би се организовала 
функционална Висока школа струковних студија. Овом приликом констатује се добра 
политика Школе по питању побољшања квалификационе структуре наставног кадра и 
проширења образовног подручја. Поред машинства у образовни процес уведени су 
смерови из области саобраћаја и  заштите.  

 
Поред тога, показао се доста корисним и развој појединих лабораторија, проширење 
библиотечког фонда као и постављање доброг информационог система у Школи. 

 
Школа је до сада изводила квалитетну наставу кроз пет семестара на следећим смеровима 
који су организационо постављени по одсецима и то: 

 
МАШИНСКИ ОДСЕК 

- Смер за производно машинство 
- Смер за машинске конструкције и механизацију 
- Смер за процесну технику и термотехнику 
- Смер за производни менаџмент 

САОБРАЋАЈНИ ОДСЕК 
- Смер за друмски и градски саобраћај 
- Смер за ваздухопловство-пилот 
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ОДСЕК ЗАШТИТЕ 
- Смер за заштиту од пожара  
- Смер за ортопедску технику 

 
На основу свеобухватне анализе закључено је да Школа не испуњава услове да се 
акредитује за студијски програм који би произашао из постојећег Смера за 
ваздухопловство-пилот, као и за студијски програм који би произишао из постојећег 
Смера за ортопедску технику. 
 
Такође, закључено је да Школа треба да одустане од студијског програма који би 
произашао из Смера за производни менаџмент из разлога превеликог броја образовних 
установа које у својим програмима имају менаџменте разних врста, што би вероватно 
довело до нелојалне конкуренције и пада квалитета. 
 
Од постојећих осам смерова у Школи, Школа се опредељује за пет из којих треба да 
настану студијски програми и то: Смер за производно машинство, Смер за машинске 
конструкције и механизацију, Смер за процесну технику и термотехнику, Смер за друмски 
и градски саобраћај и Смер за заштиту од пожара. 
 
В.3.  Дефинисање образовних профила које би Школа могла да образује и процена 

потреба за таквим кадровима у Републици Србији 
 
Полазећи од садашњих могућности и визије Школе, Школа се определила у овом тренутку 
да уради следеће студијске програме првог степена основних струковних студија. 
 
У области машинског инжењерства (МАШИНСКИ ОДСЕК) 
 

- Студијски програм за производно машинство  
(настаје из Смера за производно машинство); 

- Студијски програм за машинске конструкције и механизацију 
(настаје из Смера за машинске конструкције и механизацију); 

- Студијски програм за процесну технику и термотехнику  
(настаје из Смера за процесну технику и термотехнику). 

 
У области саобраћајно инжењерство (САОБРАЋАЈНИ ОДСЕК): 
 

- Студијски програм за друмски и градски саобраћај  
(настаје из Смера за друмски и градски саобраћај). 

 
У области Безбедност и заштита (ОДСЕК ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ) 
 

- Студијски програм за заштиту од пожара и спасавање  
(настаје из Смера за заштиту од пожара); 

 
Нови студијски програм 
 

- Студијски програм за безбедност и здравље на раду  
(нови студијски програм). 

 
При постављању ових студијских програма уважавани су и ставови студената о 
студијским програмима. 
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В.4. Акредитација установе и студијских програма и дозвола за рад 2007. 
 
Акредитацији установе и студијских програма предходила је израда обимне 
документације (око 2300 страница) која је поднета Комисији за акредитацију. 
Документација је рађена годину дана и предата је у јануару 2007. године када је и био рок 
за предају.  
 
Комисија за акредитацију је поред прегледа документације вршила увид и у самој Школи 
у погледу испуњености услова за рад и вршила је увид у персонална досијеа наставника 
ради утврђивања испуњености услова у погледу наставног кадра.  
 
Студијски програми: Производно машинство, Машинске конструкције и механизација, 
Процесна техника и термотехника, Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и 
здравље на раду су акредитовани 2007. године и добијена је Дозвола за рад од стране 
Министарства просвете број 612-00-465/2007-04 од 14.05.2007. године са бројем студената 
које Школа може уписати у прву годину студија и то по студијским програмима: 
 

- Производно машинство    50 студената 
- Машинске конструкције и механизација  40 студената 
- Процесна техника и термотехника   40 студената 
- Заштита од пожара и спасавање   70 студената 
- Безбедност и здравље на раду   40 студената 

 
Прва генерација на ове студијске програме основних струковних студија уписана је 
школске 2007/2008. године. 
 
Студијски програм Друмски и градски саобраћај је акредитован 2008. године и добијена је 
Дозвола за рад  од стране Министарства просвете број 612-00-221/2008-12 од 31.03.2008. 
године и право Школе да може уписати на овај студијски програм  прве године студија 
120 студената. 
 
Прва генерација студената на овај студијски програм основних струковних студија 
уписана је школске 2007/2008. године. 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. РАД ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОД 
ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД  
ДО 2009. ГОДИНЕ 
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Г.1. Основни задаци и циљеви Школе 
 
Основни задаци и циљеви Школе јесу: преношење стручних знања, унапређивање 
стваралаштва, обезбеђивање стручног подмлатка, пружање могућности појединцима да 
под једнаким условима стекну високо образовање и повећање броја становника са 
високим образовањем у области машинства, саобраћаја, безбедности и заштите, а убудуће 
и у области прехрамбене технике и информатике у инжењерству. 
 
У том смислу, основни задаци Школе су њено образовно,  стручно и истраживачко 
деловање у поменутим областима. Та орјентација је дугорочна и она треба да задовољи 
привредне и друштвене потребе за високо образованим кадровима на оба нивоа 
струковних студија, што представља друштвену оправданост постојања Школе. 
 
Општи правци деловања Школе у будућности јесте развој студијских програма, наставе и 
услова рада, увођење нових студијских програма, бављење истраживачким радом и 
сарадња са привредом и утицај на привредни и друштвени развој преко знања и 
стваралачких компетенција дипломираних студената. То представља основ за 
препознавање њених приоритета у будућем раду. Циљеви Школе су вишеструки, а међу 
њима су најважнији: образовни, истраживачки и бављење струком као подршком 
образовном циљу. 
 
Сви циљеви произилазе из основних задатака, дефинишу жељене резултате и 
представљају основ за контролу рада Школе.  
 
Образовни циљеви обухватају обезбеђење и развој студијских програма, наставе и 
ресурса. Студијски програми се развијају кроз континуирану иновацију свих предмета и 
њихово усклађивање са достигнућима технике, технологије и науке. Квалитет наставе се 
развија кроз интерактивност наставног процеса између наставника и студената, 
укључивањем практичних примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 
доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћењем квалитета наставе и 
предузимањем потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на 
одговарајућем нивоу. Развој ресурса обухвата издавање и набавку нових уџбеника и 
литературе, информатичких ресурса, простора и опреме. 
 
Школа континуирано планира истраживачки и стручни рад и њихови резултати су 
подршка настави. Истраживачки и стручни рад се остварује у оквиру Центра за 
истраживање и развој који је конституисан као унутрашња организациона јединица. 
Центру су на располагању све лабораторије и радионице Школе. Циљ Центра је да сви 
наставници испољавају своје истраживачке склоности и стручна опредељења преко 
Центра уз укључивање студената у такве послове. 
 
Школа стално подстиче своје запослене да се баве истраживачким и стручним радом, ради 
подстицања јединства образовног, истраживачког и стручног рада.  
 
Г.2. Студијски програми и руководиоци студијских програма 
 
Школа је акредитована за следеће студијске програме: 
 

- Студијски програм за производно машинство  
(настао из постојећег Смера за производно машинство); 
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- Студијски програм за машинске конструкције и механизацију 
(настао из постојећег Смера за машинске конструкције и механизацију); 

- Студијски програм за процесну технику и термотехнику  
(настао из постојећег Смера за процесну технику и термотехнику); 

- Студијски програм за друмски и градски саобраћај  
(настао из постојећег Смера за друмски и градски саобраћај); 

- Студијски програм за заштиту од пожара и спасавање  
(настао из постојећег Смера за заштиту од пожара); 

- Студијски програм за безбедност и здравље на раду  
(нови студијски програм). 

 
Стручни назив кога студент стиче завршетком студија и систематизација 
студијских програма по областима 
 
А. Област: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
 

А.1. Студијски програм за производно машинство 
А.2.Студијски програм за машинске констркције и механизацију 
А.3. Студијски програм за процесну технику и термотехнику 

 
Након завршетка студија стиче се стручни назив:  
Струковни инжењер машинства 
 
Б. Област: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
 

Б.1. Студијски програм за друмски и градски саобраћај 
 
Након завршетка студија стиче се стручни назив:     
Струковни инжењер саобраћаја 
 
В. Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

В.1. Студијски програм за заштиту од пожара и спасавање 
 
Након завршетка студија стиче се стручни назив:     
Струковни инжењер заштите животне средине 
 

В.2. Студијски програм безбедност и здравље на раду 
 
Након завршетка студија стиче се стручни назив:     
Струковни инжењер заштите на раду 
 
Поред стручног назива, у Дипломи се наводи и назив Студијског програма, а у додатку 
дипломи наводе се одговарајући подаци као што су: подаци о квалификацији, нивоу 
квалификације, начин студирања, посебни захтеви студијског програма, назив предмета о 
добијене оцене на испиту, назив теме завршног рада и др. 
 
Структура сваког од студијских програма је урађена на начин како то предвиђа Закон о 
високом образовању, а циљеви студијских програма су у складу са основним задацима и 
циљевима Школе као целине. 
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За сваки од студијских програма постоји посебна публикација доступна јавности у којој су 
дати сви битни елементи о студијском програму (сврха, циљ, исходи и компетенције 
студената који заврше Високу инжењерску школу струковних студија, услови за упис на 
студијски програм, наставни план и програм предмета, начин извођења наставе и облици 
стицања знања, бодовна вредност сваког предмета и завршног рада у складу ЕСПБ, 
предмети који се могу изабрати из других студијских програма, предуслови за упис 
појединих предмета, упис-прелазак студената са других високошколских установа, 
стручна пракса и начин завршетка студија, упоредивост студијског програма са сличним у 
окружењу и иностранству и процена друштвених потреба за кадровима у Србији, провере 
успешности наставног рада, начин праћења квалитета).  
 
Руководиоци студијских програма 
 
За сваки од студијских програма одређује се руководиоц студијског програма из реда 
наставника који одржавају наставу на предметима одговарајуће катедре уже стручних 
предмета. Директор Школе предлаже Наставном већу кандидата за руководиоца 
студијског програма, а Наставно веће се изјашњава о предложеном кандидату. Од 2007. 
године руководиоци студијских програма су следећи професори:  
 
Др Мирослав Вучићевић, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Производо машинство; 
Др Павле Богетић, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Машинске конструкције и механизацију; 
Др Слободан Рацков, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Процесну технику и термотехнику; 
Мр Раденко Рајић, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Заштиту од пожара и спасавање; 
Др Илија Белић, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Безбедност и здравље на раду; 
Др Богдан Марковић, дипл.инж.маш.,  
руководилац студијског програма за Друмски и градски саобраћај. 
 
По правилу руководиоци студијских програма су и шефови катедри уже стручних 
предмета  одговарајућег студијског програма и одговорни су за обезбеђење квалитета 
наставе на уже стручним предметима и њихове међусобне усклађености. Такође, 
руководиоци студијских програма су задужени за организовање стручних посета 
студената предузећима, организовање и спровођење стручне праксе студената шестог 
семестра, учешће у дефинисању теме завршног рада, давање сагласности на избор 
ментора  од стране студента за израду завршног рада као и за давање информација 
заинтересованим лицима о студијском програму. 

Г.3. Катедре и припадност предмета катедрама 

Катедре представљају унутрашњу организацију по којој група предмета чини једну 
катедру.  Критеријум за формирање катедре јесте сродност предмета као  и припадност 
предмета једној целини са основном потребом и задатком: обезбеђењи и унапређење 
квалитета наставе. У том смислу основни задаци катедре су:  

- усаглашавање садржаја предмета у оквиру катедре како  се не би појавило 
понављање наставних садржаја у сродним предметима или пак  да се не би појавиле 
празнине гледајући све предмете као целину, 

- да анализира функционалну повезаност предмета, 
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- анализира садржај предиспитних обавеза, њихов обим и  вредновање, 
- даје сагласност на рукописе наставника који се пријављују да штампају уџбеник, 

збирку задатака, приручник и др., при чему посебно треба обратити пажњу да ли је 
предложени рукопис у складу са програмом предмета и да ли задовољава стандарде 
у погледу обезбеђења знања будућег струковног инжењера, 

- прати редовност одржавања наставе на предметима катедре, 
- анализира постигнуте резултате на колоквијумима, предиспитним обавезама, 

испитима и доноси одређене закључке којих треба да се придржавају чланови 
катедре, 

- предлаже, са одговарајућим образложењем, шта би требало набавити и урадити да 
би настава била квалитетнија (за потребе лабораторија, потребе кабинета, 
побољшања услова рада, примена нових комуникационих технологија и др.), 

- катедре уже стручних предмета додатно анализирају могућности обављања стручне 
праксе за студенте, стручне посете предузећима и дају одговарајуће предлоге по 
овим питањима и спроводе све радње везане за поступак дефинисања теме завршног 
рада, израду и одбрану завршног рада. 

 
Катедре своје предлоге и закључке достављају Директору Школе, а Директор у складу са 
карактером предлога предузима одговарајуће мере (износи на Наставно већи или Савет 
Школе, решава сам, извештава комисију која спроводи све поступке везане за квалитет и 
сл.). 
 
Од почетка рада Школе као Високе инжењерске школе струковних студија (2007. година) 
у Школи постоје следеће катедре: 
 
1. Катедра Заједничких предмета А 
 
Припадајући предмети: 
 

1.1   (0011.6) Социологија 
1.2   (0013.6) Основи државног уређења и управни поступак 
1.3   (0001.6) Математика А I 
1.4   (0002.6) Математика А II  
1.5   (0021.6) Математика Б 
1.6   (0004.6) Статика 
1.7   (0005.6) Механика 
1.8   (0022.6) Техничка механика 
1.9   (0003.6) Физика 
1.10 (0007.6) Електротехника и електроника 
1.11 (0041.6) Електротехника и заштита 
1.12 (0006.6) Отпорност материјала А 
1.13 (0023.6) Отпорност материјала Б 
1.14 (0028.6) Информатика 
1.15 (0016.6) Основи и примена рчаунарске технике 
1.16 (0012.6) Енглески језик 

 
2. Катедра Заједничких предмета Б 
 
Припадајући предмети: 
 

2.1  (0008.6) Инжењерско цртање са нацртном геометријом 
2.2  (0009.6) Машински елементи 
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2.3  (0024.6) Елементи машина и уређаја 
2.4  (0010.6) Машински материјали 
2.5  (0042.6) Хемија и хемијске штетности 
2.6. (0019.6) Организација рада 
2.7  (0125.6) Финансијски мехаџмент и пословно уговарање 
2.8  (0122.6) Маркетинг 
2.9  (0048.6) Еколошки менаџмент 
2.10 (0121.6) Индустријски менаџмент 
2.11 (0511.6) Интернет и електронско пословање 
2.12 (0025.6) Технички материјали и погонске материје 

 
3. Катедра за Производно машинство 
 
Припадајући предмети: 
 

3.1  (0111.6) Машинска обрада I 
3.2  (0116.6) Мерење и контрла 
3.3  (0114.6) Машинска обрада II 
3.4  (0117.6) Пројектовање технолошких процеса 
3.5  (0115.6) Алати и прибори 
3.6  (0132.6) Основи аутоматизације 
3.7  (0513.6) 3D моделирање 
3.8  (0112.6) НУ обрадни системи 
3.9  (0182.6) Неконвенционални поступци обраде 
3.10  (0119.6) Стручна пракса 
3.11  (0110.6) Завршни рад 

 
4. Катедра за Машинске конструкције и механизацију 
 
Припадајући предмети: 
 

4.1  (0138.6) Погонски мотори 
4.2  (0062.6) Технологија обраде материјала 
4.3  (0213.6) Унутрашњи транспорт 
4.4  (0136.6) Транспортни уређаји 
4.5  (0186.6) Грађевинске машине и опрема 
4.6  (0134.6) Механизми машина 
4.7  (0133.6) Моторна возила 
4.8  (0218.6) Мотори и моторна возила 
4.9  (0137.6) Експлоатација и одржавање техничких средстава 
4.10  (0282.6) Осигурање и процена штете 
4.11  (0139.6) Стручна пракса 
4.12  (0130.6) Завршни рад 

 
5. Катедра за Процесну технику и темротехнику 
 
Припадајући предмети: 
 

5.1  (0061.6) Термодинамика и топлотни апарати 
5.2  (0068.6) Техничка хидромеханика 
5.3  (0045.6) Процеси сагоревања и термоенергетска постројења 
5.4  (0067.6) Пумпе, компресори и вентилатори 



 

 100 

5.5  (0064.6) Цевни водови и регулација процеса 
5.6  (0143.6) Гас и гасне инсталације 
5.7  (0144.6) Грејање, проветравање и индустријска вентилација 
5.8  (0149.6) Стручна пракса 
5.9  (0140.6) Завршни рад 

 
6. Катедра за Заштиту од пожара и спасавање 
 
Припадајући предмети: 
 

6.1  (0069.6) Основи механике флуида и струјне машине 
6.2  (0312.6) Превентивна заштита од пожара и експлозија 
6.3  (0316.6) Основи тактике гашења пожара 
6.4  (0314.6) Управљање и руковођење у заштити и спасавању 
6.5  (0313.6) Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање 
6.6  (0317.6) Тактика гашења пожара 
6.7  (0381.6) Техничко управљање ризицима у осигурању 
6.8  (0319.6) Стручна пракса 
6.9  (0310.6) Завршни рад 

 
7. Катедра за Безбедност и здравље на раду 
 
Припадајући предмети: 
 

7.1  (0044.6) Медицина рада 
7.2  (0321.6) Систем безбедности и превентивни инжењеринг 
7.3  (0322.6) Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката 
7.4  (0325.6) Безбедост опреме за рад 
7.5  (0324.6) Средста и опрема личне заштите на раду 
7.6  (0323.6) Надзор над применом прописа у безбедости и здрављу на раду 
7.7  (0065.6) Микроклима и радна околина 
7.8  (0329.6) Стручна пракса 
7.9  (0320.6) Завршни рад 

 
8. Катедра за Друмски и градски саобраћај 
 
Припадајући предмети: 
 

8.1  (0027.6) Понашање робе у транспорту 
8.2  (0030.6) Организација и технологија друмског транспорта 
8.3  (0217.6) Интегрални транспорт 
8.4  (0215.6) Јавни градски превоз 
8.5  (0216.6) Безбедост и екологија саобраћаја са прописима 
8.6  (0026.6) Теорија саобраћајних токова 
8.7  (0213.6) Унутрашњи транспорт 
8.8  (0212.6) Путнички саобраћајни терминали и аутобазе 
8.9  (0214.6) Регулисање саобраћаја 
8.10 (0029.6) Менаџмент и економика у саобраћају и транспорту 
8.11 (0211.6) Путеви и уличне мреже 
8.12 (0219.6) Стручна пракса 
8.13 (0210.6) Завршни рад 
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Г.4.  Наставни планови 
 
 
 
  за студијске програме: 
 

- Производно машинство 
- Машинске конструкције и механизација 
- Процесна техника и термотехника 
- Заштита од пожара и спасавање 
- Безбедност и здравље на раду 
- Друмски и градски саобраћај 

 
 
 
 
 
На даље су дати наставни планови свих шест студијских програма. 
 
(Сваки од наставних планова у суштини представља попис обавезних и изборних 
предмета са фондовима часова за њихово извођење, бројем предиспитних обавеза и 
бодовним вредностима сваког предмета у складу са ЕСПБ – бодовима). 
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Студијски програм  ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 

ре
дн

и 
бр

ој
 

ш
иф

ра
 п

ре
дм

ет
а 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
ст

ат
ус

 п
ре

дм
ет

а 

АКТИВНА 
НАСТАВА 

ПРЕДИСПИТНЕ 
ОБАВЕЗЕ ИСПИТ 

ЕС
П

Б 
- б

од
ов

и 

СЕМЕСТАР 

ук
уп

но
 г

од
иш

њ
е 

ча
со

ва
 

у оквиру 
вежби 

колоквијуми 
П+У 
или 
П 

или 
У 

вр
ем

е 
у 

ча
со

ви
ма

 I II 
лаб. вежбе, 
семин. рад, 

самост. 
зад. 

пројектни 
задаци 

ЧАСОВА 

пр
ед

ав
aњ

а 

ве
ж

бе
 

пр
ед

ав
aњ

а 

ве
ж

бе
 

бр
ој

 а
кт

ив
но

ст
и 

по
ен

а 
ма

кс
им

ал
но

 

бр
ој

 к
ол

ок
ви

ју
ма

 

вр
ем

е 
у 

ча
со

ви
ма

 

по
ен

а 
ма

кс
им

ал
но

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0001.6 Математика А I оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0004.6 Статика оф 2 2   60 3 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 

6 0008.6 
Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом оф   3 3 90 2 50 - - - П 4 8 

7 0002.6 Математика A II оп   3 3 90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 9 
8 0005.6 Механика оп   3 3 90 3 50 - - - П+У 4+1 9 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 11 10 11 

--- 
 

 
22 21  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 315 645 60 
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        ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
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III IV лаб. вежбе, 
семин. рад, 
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пројектни 

задаци 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9 0010.6 Машински материјали оп 3 3   90 4 22 2 2 28 У 1 6 

10 0006.6 Отпорност материјала А оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 6 
11 0007.6 Електротехника и електроника оф 2 2   60 7 20 3 3 40 П 4 6 

12   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 

13 0016.6 
Основи и примена рачунарске 
технике оп 1 2 1 2 90 2 20 4 4 40 П 4 8 

14 0009.6 Машински елементи оф   3 3 90 2 50 - - - П+У 4+1 8 
15 0111.6 Машинска обрада I оф   3 2 75 3 50 - - - П+У 3+1 6 

16 0116.6 Мерење и контрола оф   3 2 75 4 32 2 4 18 П 3 6 

17 0114.6 Машинска обрада II оф   3 3 90 2 50 - - - П 3 6 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 13 13 12 

--- 
 

 
24 25  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 360 375 735 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI          

18 0117.6 Пројектовање технолошких процеса оф 3 3   90 1 50 - - - П 3 7 
19 0115.6 Алати и прибори оф 3 3   90 5 50 - - - П 3 7 

20   Изборни предмет 3 из 2 3   75        8 

21   Изборни предмет 4 из 2 3   75        8 

22 0112.6 НУ обрадни системи оф   3 2 75 3 50 - - - П+У 3+1 7 
23   Изборни предмет 5 из   2 3 75        7 

24 0119.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 

25 0110.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
10 12 7 16 

--- 
 

 
22 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 345 675 60 
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 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА       ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 

ре
дн

и 
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ој
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
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вежби 

колоквијуми 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР III, Изборни предмет 2 (студент бира један од понуђена два предмета) 

12 
0019.6 Организација рада из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 8 

0125.6 Финансијски менаџмент и пословно 
уговарање из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмет 3 (студент бира један од понуђена два предмета) 

20 
0511.6 Интернет и електронско пословање из 2 3 75 2 50 - - - П 4 8 
0132.6 Основи аутоматизације из 2 3 75 2 50 - - - П+У 3+1 8 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмет 4 (студент бира један од понуђена два предмета) 

21 0513.6 3D моделирање из 2 3 75 1 10 2 4 40 П 3 8 
0121.6 Индустријски менаџмент из 2 3 75 2 50 - - - П 3 8 

СЕМЕСТАР VI, Изборни предмет 5 (студент бира један од понуђена два предмета) 

23 
0182.6 Неконвенционални поступци обраде из 2 3 75 2 50 - - - П 3 7 
0122.6 Mаркетинг из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 7 
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ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО - НАПОМЕНЕ: 
1. Студентима се препоручује везани избор предмета: 2, 3, 4 и 5, чиме се заокружују додатна знања из: 
 
- нових технологија у производном машинству избором следећих предмета: 
2 – 0019.6 Организација рада, 
3 -  0132.6 Основи аутоматизације, 
4 – 0182.6 Неконвенционални поступци обраде, 
5 – 0513.6 3 D моделирање. 
                односно  
-  менаџмента у производном машинству избором следећих предмета:  
2 – 0511.6 Интернет и електронско пословање, 
3 -  0121.6 Индустријски менаџмент, 
3 – 0125.6 Финансијски менаџмент и пословно уговарање, 
4 – 0122.6 Mаркетинг. 
 
 
2. Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.     
 
 
Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
 
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
 
 
В. НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 
шифра 
предметa НАЗИВ ПРЕДМЕТА Часова годишње Испит НАПОМЕНА I год. II год. 
0100.6 Физичка култура 60 60 0 Не улази у наставно оптерећење 
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Студијски програм  МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА 
 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0001.6 Математика А I оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0004.6 Статика оф 2 2   60 3 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 

6 0008.6 
Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом оф   3 3 90 2 50 - - - П 4 8 

7 0002.6 Математика A II оп   3 3 90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 9 
8 0005.6 Механика оп   3 3 90 3 50 - - - П+У 4+1 9 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 11 10 11 

--- 
 

 
22 21  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 315 645 60 
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   МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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III IV лаб. вежбе, 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9 0010.6 Машински материјали оп 3 3   90 4 22 2 2 28 У 1 6 

10 0006.6 Отпорност материјала А оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 6 
11 0007.6 Електротехника и електроника оф 2 2   60 7 20 3 3 40 П 4 6 

12   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 

13 0016.6 
Основи и примена рачунарске 
технике оп 1 2 1 2 90 2 20 4 4 40 П 4 8 

14 0009.6 Машински елементи оф   3 3 90 2 50 - - - П+У 4+1 8 
15 0138.6 Погонски мотори оф   2 2 60 1 10 2 4 40 П 4 6 

16 0062.6 Технологија обраде материјала оп   3 3 90 2 50 - - - П+У 3+1 5 

17   Изборни предмет 3 из   2 3 75        7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 13 11 13 

--- 
 

 
24 24  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 360 360 720 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI           
18 0186.6 Грађевинске машине и опрема оф 3 3   90 1 50 - - - П+У 3+1 8 
19 0134.6 Механизми машина оф 3 3   90 1 50 - - - П+У 3+1 7 

20 0133.6 Моторна возила оп 3 2   75 1 10 2 4 40 П 4 7 

21   Изборни предмет 4 из 2 3   75        8 

22 0137.6 Експлоатација и одржавање 
техничких средстава оп   3 2 75 1 50 - - - П 3 7 

23   Изборни предмет 5 из   2 3 75        7 

24 0139.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 

25 0130.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 11 7 16 

--- 
 

 
22 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 345 675 60 
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 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 

ре
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР III, Изборни предмет 2 (студент бира један од понуђена два предмета) 

12 
0019.6 Организација рада из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 8 
0121.6 Индустријски менаџмент из 2 3 75 2 50 - - - П 3 8 

СЕМЕСТАР IV, Изборни предмет 3 (студент бира један од понуђена два предмета) 

17 
0048.6 Еколошки менаџмент из 2 3 75 4 32 2 4 18 П 3 7 
0122.6 Mаркетинг из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 7 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмет 4 (студент бира један од понуђена два предмета) 

21 
0125.6 Финансијски менаџмент и пословно 

уговарање из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 

0132.6 Основи аутоматизације из 2 3 75 2 50 - - - П+У 3+1 8 

СЕМЕСТАР VI, Изборни предмет 5 (студент бира један од понуђена два предмета) 

23 
0213.6 Унутрашњи транспорт из 2 3 75 1 10 2 5 40 П 3 7 
0136.6 Транспортни уређаји из 2 3 75 1 50 - - - П+У 3+1 7 
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МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА - НАПОМЕНЕ: 
 
Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.   
 
 
Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
 
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
 
НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 
шифра 
предмета НАЗИВ ПРЕДМЕТА Часова годишње Испит НАПОМЕНА I год. II год. 
0100.6 Физичка култура 60 60 0 Не улази у наставно оптерећење 
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Студијски програм  ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА 
 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0001.6 Математика А I оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0004.6 Статика оф 2 2   60 3 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 

6 0008.6 
Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом оф   3 3 90 2 50 - - - П 4 8 

7 0002.6 Математика A II оп   3 3 90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 9 
8 0005.6 Механика оп   3 3 90 3 50 - - - П+У 4+1 9 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 11 10 11 

--- 
 

  
22 21   

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 315 645 60 
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   ПРОЦЕСНАТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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III IV лаб. вежбе, 
семин. рад, 
самост. зад. 
пројектни 

задаци ЧАСОВА 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9 0010.6 Машински материјали оп 3 3   90 4 22 2 2 28 У 1 6 

10 0006.6 Отпорност материјала А оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 6 
11 0007.6 Електротехника и електроника оф 2 2   60 7 20 3 3 40 П 4 6 

12   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 

13 0016.6 
Основи и примена рачунарске 
технике оп 1 2 1 2 90 2 20 4 4 40 П 4 8 

14 0009.6 Машински елементи оф   3 3 90 2 50 - - - П+У 4+1 8 
15 0061.6 Термодинамика и топлотни апарати оф   3 2 75 2 50 - - - П+У 4+1 7 

16 0062.6 Технологија обраде материјала оп   3 3 90 2 50 - - - П+У 3+1 5 

17 0068.6 Техничка хидромехан. оф   3 2 75 2 50 - - - П+У 4+1 6 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 13 13 12 

--- 
 

 
24 25  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 360 375 735 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI          

18 0045.6 Процеси сагоревања и термоен. 
постројења оп 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 

19 0067.6 Пумпе, компресори и вентилатори оп 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 7 

20 0064.6 Цевни водови и регулација процеса оп 2 3   75 2 50 - - - П+У 3+1 7 

21   Изборни предмет 3 из 2 3   75        8 

22   Изборни предмет 4 из   2 3 75        7 

23   Изборни предмет 5 из   2 3 75        7 

24 0149.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 

25 0140.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
10 12 6 17 

--- 
 

 
22 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 330 345 675 60 
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 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  ПРОЦЕСНАТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР III, Изборни предмет 2 и СЕМЕСТАР V, Изборни предмет 3 
(студент бира два од понуђена три предмета) 

12 
и 
21 

0121.6 Индустријски менаџмент из 2 3 75 2 50 - - - П 3 8 

0511.6 Интернет и електронско пословање из 2 3 75 2 50 - - - П 4 8 

0125.6 Финансијски менаџмент и пословно 
уговарање из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 

СЕМЕСТАР VI, Изборни предмети 4 и 5 (студент бира два од понуђена три предмета) 

22 
и 
23 

0143.6 Гас и гасне инсталације из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 7 

0144.6 Грејање, проветр, индустр. 
вентилација  из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 7 

0048.6 Еколошки менаџмент из 2 3 75 4 32 2 4 18 П 3 7 
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ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И ТЕРМОТЕХНИКА - НАПОМЕНЕ: 
1. Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.  
  
2. Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
 
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
 
 
В. НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 
шифра 
предмета НАЗИВ ПРЕДМЕТА Часова годишње Испит НАПОМЕНА I год. II год. 
0100.6 Физичка култура* 60 60 0 Не улази у наставно оптерећење 
      

* Предмету припадају 2 ЕСПБ – бода по години студија уколико студент изврши све активности предвиђене 
програмом. 
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Студијски програм  ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 
 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 

ре
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0021.6 Математика Б оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0022.6 Техничка механика оф 3 2   75 4 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 
6 0023.6 Отпорност материјала Б оф   2 2 60 2 50 - - - П+У 4+1 7 

7 0025.6 
Технички материјали и погонске 
материје оф   3 2 75 4 22 2 2 28 У 1 6 

8 0027.6 Понашање робе у транспорту оп   3 2 75 1 10 2 4 40 П 3 6 

9 0030.6 
Организација и технологија друмског 
транспорта оп   3 2 75 1 10 2 4 40 П 3 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
12 11 12 10 

--- 
 

 
23 22  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 345 330 675 60 
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   ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

10   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 

11 0218.6 Мотори и моторна возила оф 3 2   75 1 10 2 4 40 П 3 6 

12   Изборни предмет 3  из 2 3   75        8 

13 0024.6 Елементи машина и уређаја оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 
14 0028.6 Информатика оп   1 3 60 2 50 - - - П 4 7 

15 0215.6 Јавни градски превоз оп   2 2 60 1 10 2 4 40 П 3 5 

16 0216.6 Безбедност и екологија саобраћаја са 
прописима oф   3 2 75 1 10 2 4 40 П 3 6 

17 0026.6 Теорија саобр. токова оф   2 2 60 1 10 2 4 40 П 3 5 

18 0213.6 Унутрашњи транспорт оп   2 3 75 1 10 2 5 40 П 3 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
10 11 10 12 

--- 
 

 
21 22  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 315 330 645 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI          

19 0212.6 Путнички саобраћајни терминали и 
аутобазе оп 3 3   90 1 10 2 4 40 П 3 7 

20 0214.6 Регулисање саобраћаја оп 2 3   75 1 10 2 4 40 П 3 7 

21   Изборни предмет 4  из 2 3   75        8 

22   Изборни предмет 5  из 2 3   75        8 
23 0211.6 Путеви и ул. мреже оф   3 2 75 1 10 2 4 40 П 3 7 

24 0137.6 Експлоатација и одржавање 
техничких средстава оп   3 2 75 1 50 - - - П 3 7 

25 0219.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 

26 0210.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
9 12 8 15 

--- 
 

 
21 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 315 345 660 60 

      



 

 116 

 

 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР III, Изборни предмети 2 и 3 (студент бира два од понуђена три предмета) 

10 
и 
12 

0019.6 Организација рада из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 8 
0217.6 Интегрални транспорт из 2 3 75 1 10 2 5 40 П 3 8 
0121.6 Индустријски менаџмент из 2 3 75 2 50 - - - П 3 8 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмети 4 и 5 (студент бира два од понуђена три предмета) 

21 
и 
22 

0511.6 Интернет и електронско пословање из 2 3 75 2 50 - - - П 4 8 

0282.6 Осигурање и процена штете из 2 3 75 2 20 2 2 30 П 3 8 

0029.6 Менаџмент и економ.  у саобраћају и 
трансп. из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 
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ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ - НАПОМЕНЕ: 
1. Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.   
 
2. Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
 
 
В. НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 

Шифра 
предмета НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Часова годишње 
Испит 

ЕСПБ 
по 
години 

НАПОМЕНА I год. II год. 

0100.6 Физичка култура 60 60 0 2 Не улази у наставно 
оптерећење 
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Студијски програм ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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пројектни 
задаци 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0021.6 Математика Б оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0022.6 Техничка механика оф 3 2   75 4 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 
6 0023.6 Отпорност материјала Б оф   2 2 60 2 50 - - - П+У 4+1 7 

7 0025.6 
Технички материјали и погонске 
материје оф   3 2 75 4 22 2 2 28 У 1 6 

8 0042.6 Хемија и хемијске штетности оп   3 2 75 - - 2 4 50 У 1 7 
9 0044.6 Медицина рада оп   3 2 75 2 50 - - - П+У 3+1 6 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
12 11 12 10 

--- 
 

 
23 22  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 345 330 675 60 

                 
 



 

 119 

 
   ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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ПРЕДИСПИТНЕ 
ОБАВЕЗЕ ИСПИТ 
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III IV лаб. вежбе, 
семин. рад, 
самост. зад. 
пројектни 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

10 0024.6 Елементи машина и уређаја оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 

11 0045.6 Процеси сагоревања и термоен. 
постројења оп 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 

12 0041.6 Eлектротехника и заштита оф 2 2   60 5 20 3 3 40 П 4 7 

13 0069.6 Основе механике флуида и струј. 
маш. оф 3 2   75 2 50 - - - П+У 4+1 7 

14 0028.6 Информатика оп   1 3 60 2 50 - - - П 4 7 

15 0312.6 Превентивна заштита од пожара и 
експл. оп   3 3 90 2 50 - - - У 1 8 

16 0316.6 Основи тактике гашења пожара оф   3 3 90 2 50 - - - П+У 2+1 8 

17 0314.6 Управљање и руковођење у заштити 
и спасавању  оф   3 2 75 2 20 1 3 30 У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 10 10 11 

--- 
 

 
21 21  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 315 315 630 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI           

18 0313.6 Опрема и уређаји за гашење пожара и 
спасавање оф 3 2   75 2 50 - - - У 1 7 

19 0317.6 Тактика гашења пож. оф 3 2   75 2 50 - - - П+У 3+1 7 

20   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 
21   Изборни предмет 3 из 2 3   75        8 

22   Изборни предмет 4 из   2 3 75        7 

23   Изборни предмет 5 из   2 3 75        7 

24 0319.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 
25 0310.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
10 10 6 17 

--- 
 

 
20 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 300 345 645 60 
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 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмети 2 и 3 (студент бира два од понуђена три предмета) 

20 
и 
21 

0125.6 Финансијски менаџмент и пословно 
уговарање из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 

0511.6 Интернет и електронско пословање из 2 3 75 2 50 - - - П 4 8 
0019.6 Организација рада из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 8 

СЕМЕСТАР VI, Изборни предмети 4 и 5 (студент бира два од понуђена три предмета) 

22 
и 
23 

0048.6 Еколошки менаџмент из 2 3 75 4 32 2 4 18 П 3 7 

0381.6 Техничко управљање ризицима у 
осигурању из 2 3 75 2 50 - - - П+У 2+1 7 

0065.6 Микроклима и радна околина из 2 3 75 2 50 - - - П+У 3+1 7 
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ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ - НАПОМЕНЕ: 
1. Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.   
 
2. Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
 
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
 
 
В. НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 
шифра 
предмета НАЗИВ ПРЕДМЕТА Часова годишње Испит НАПОМЕНА I год. II год. 
0100.6 Физичка култура 60 60 0 Не улази у наставно оптерећење 
 
 



 

 122 

 

Студијски програм  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

НАСТАВНИ ПЛАН (180 ЕСПБ бодова) 

 А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ               

I  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 0021.6 Математика Б оф 3 3   90 2 20 2 6 40 П+У 4+1 8 
2 0003.6 Физика оф 3 3   90 10 20 3 3 40 П 4 7 
3 0022.6 Техничка механика оф 3 2   75 4 50 - - - П+У 4+1 6 
4   Изборни предмет 1 из 2 1   45        6 
5 0012.6 Енглески језик  оп 1 2 1 2 90 1 10 2 4 40 П+У 3+1 7 
6 0023.6 Отпорност материјала Б оф   2 2 60 2 50 - - - П+У 4+1 7 

7 0025.6 
Технички материјали и погонске 
материје оф   3 2 75 4 22 2 2 28 У 1 6 

8 0042.6 Хемија и хемијске штетности оп   3 2 75 - - 2 4 50 У 1 7 
9 0044.6 Медицина рада оп   3 2 75 2 50 - - - П+У 3+1 6 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 12 11 12 10 --- 
 

 
23 22  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 345 330 675 60 
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   БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

II  ГОДИНА СТУДИЈА  

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

10 0024.6 Елементи машина и уређаја оф 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 

11 0045.6 Процеси сагоревања и термоен. 
постројења оп 3 3   90 2 50 - - - П+У 4+1 8 

12 0041.6 Eлектротехника и зашт. оф 2 2   60 5 20 3 3 40 П 4 7 

13 0069.6 Основе механике флуида и струј. 
маш. оф 3 2   75 2 50 - - - П+У 4+1 7 

14 0028.6 Информатика оп   1 3 60 2 50 - - - П 4 7 

15 0321.6 Систем безбедности и прев. 
инжењеринг оф   3 3 90 2 50 - - - П 3 8 

16 0322.6 Безбедност у изградњи и коришћењу 
грађевинских објеката оп   3 3 90 2 50 - - - П+У 3+1 8 

17 0325.6 Безбедност опр. за рад оп   2 3 75 3 50 - - - П+У 3+1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
11 10 9 12 

--- 
 

 
21 21  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 315 315 630 60 

III ГОДИНА СТУДИЈА 

       V VI          
18   Изборни предмет 2 из 2 3   75        8 

19 0324.6 Средства и опрема личне заштите на 
раду оп 2 3   75 1 20 1 2 30 У 1 7 

20   Изборни предмет 3 из 2 3   75        8 

21 0323.6 Надзор над применом прописа у 
безбедности и здрављу на раду  оф 3 2   75 2 50 - - - П+У 3+1 7 

22   Изборни предмет 4 из   2 3 75        7 

23   Изборни предмет 5 из   2 3 75        7 

24 0329.6 Стручна пракса оф   1 7 120 1 70 - - - У 1 9 
25 0320.6 Завршни рад оф   1 4 75 1 60 - - - У 1 7 

УКУПНО  НЕДЕЉНО 
9 11 6 17 

--- 
 

 
20 23  

УКУПНО  ГОДИШЊЕ 300 345 645 60 
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 Б. ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

НАСТАВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ И БОДОВНА ВРЕДНОСТ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

СЕМЕСТАР I, Изборни предмет 1 (студент бира један од понуђена два предмета) 

4 
0011.6 Социологија из 2 1 45 2 30 1 3 20 У 1 6 

0013.6 Основе државног уређења и управни 
поступак из 2 1 45 2 20 1 3 30 У 1 6 

СЕМЕСТАР V, Изборни предмети 2 и 3 (студент бира два од понуђена три предмета) 

18 
и 
20 

0125.6 Финансијски менаџмент и пословно 
уговарање из 2 3 75 1 30 2 2 20 П 3 8 

0511.6 Интернет и електронско пословање из 2 3 75 2 50 - - - П 4 8 
0019.6 Организација рада из 2 3 75 2 50 - - - П+У 4+1 8 

СЕМЕСТАР VI, Изборни предмети 4 и 5 (студент бира два од понуђена три предмета) 

22 
и 
23 

0048.6 Еколошки менаџмент из 2 3 75 4 32 2 4 18 П 3 7 

0381.6 Техничко управљање ризицима у 
осигурању из 2 3 75 2 50 - - - П+У 2+1 7 

0065.6 Микроклима и радна околина из 2 3 75 2 50 - - - П+У 3+1 7 
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ - НАПОМЕНЕ: 
1. Oбјашњење статуса предмета: 
оф – обавезни фиксни предмет – слуша се у години у којој је наставним планом предвиђено,  
оп – обавезан померљиви предмет; препоручује се упис и слушање како је предвиђено наставним планом; 
студенту се оставља могућност да, уместо ОП предмета у препорученој години упише ОП предмете из 
наредне године, у складу са личним афинитетом; уписом наредне године студент слуша, осим ОФ предмета 
за ту годину, евентуално пренете ОП предмете из претходне године, одабране ОП предмете у тој години као 
и одaбране ОП предмете из наредне године. При избору предмета битно је да студенти, који се школују о 
трошку буџета, упишу предмете за најмање 60 ЕСПБ бодова а студенти који сами плаћају школарину за 
најмање 37 ЕСПБ бодова.  
из – изборни предмет; слуша се у години у којој  је наставним планом предвиђено.   
 
2. Коначна оцена за положени испит формира се на основу збира поена са предиспитних обавеза и завршног 
испита на следећи начин:  
 
оцена 10 (95-100 поена),  9 (85-94),  8 (75-84),  7 (65-74),  6 (55-64) и  5 (<55). 
 
В. НЕОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ 
шифра 
предмета НАЗИВ ПРЕДМЕТА Часова годишње Испит НАПОМЕНА I год. II год. 
0100.6 Физичка култура 60 60 0 Не улази у наставно оптерећење 
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Г.5. Број уписаних студената по годинама уписа 
 
Број уписаних студената на прву годину студија по годинама уписа и студијским 
програмима дат је следећом табелом: 
 

Студијаки програм Број уписаних студената по годинама уписа 
шк.2007/2008 шк.2008/2009 шк.2009/2010 

Производно машинство 33 24 14 
Машинске конструкције и 
механизација 20 14 8 

Процесна техника и 
термотехника 25 13 8 

Заштита од пожара и спасавање 61 45 44 
Безедност и здравље на раду 36 27 34 
Друмски и градски саобраћај - 82 122 

Укупно: 176 205 230 
 
 
Г.6. Додатна настава за студенте који су претходно завршили 
       Вишу техничку машинску школу, а изразили жељу да стекну 
       високо образовање 
 
Наставно веће је на основу анализе  садржаја предмета из којих се изводи настава на 
ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС и садржаја предмета из којих се изводила настава по 
програму Више техничке машинске школе Београд-Земун, усвојило документ:   
 

ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ПРЕДМЕТА И ПРЕДМЕТИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИЗНАТИ ПО 
ПРОГРАМУ СТУДИЈАТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ -ВИШСС У ОДНОСУ НА ПРЕДМЕТЕ 
ИЗ ПРОГРАМА СТУДИЈА ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД-ЗЕМУН 

И ТО ПО ПЕРИОДИМА ВАЖНОСТИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ 
МАШИНСКЕ ШКОЛЕ 

 
(1993/94 до 2006/2007; 1990/91 до 1992/93; 1984/85 до 1989/90; 1975/76 до 1983/84.), 

 
на основу кога следује који се предмети могу признати студентима који желе да наставе студије. 
 
ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС омогућава студентима који су завршили студије на Вишој 
техничкој машинској школи Београд-Земун да наставе студије на једном од следећих студијских 
програма:  

- Производно машинство,  
- Машинске конструкције и механизација,  
- Процесна техника и термотехника,  
- Заштита од пожара и спасавање,  
- Безбедност и здравље на раду, и 
- Друмски и градски саобраћај 

 
До стицања дипломе о завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ), студенти који су 
завршили Вишу техничку машинску школу Београд-Земун, треба да одслушају наставу, изврше 
предиспитне обавезе и положе испите из одређеног броја предмета, зависно од наставног плана по 
коме су студирали. 
 
Табеларно је дат преглед допунских предмета.  
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Табела 1.  Допунски предмети на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС  
                  за студенте који су дипломирали на ВТМШ, Београд-Земун  
                  по наставном плану из периода од 1993/94. до 2006/2007. 

 

ВТМШ 
Завршили студије на 
једном од смерова 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС 
Допунски предмети по студијским програмима у односу на 
предмете по смеровима ВТМШ 

Смер Струдијски програм Допунски испити 

а) Производно 
машинство а) Производно машинство 

1)  0121 - Индустријски менацмент 
     или   
     0513 – 3D моделирање; 
2)  0122 – Маркетинг или   
     0182 –  Неконвенционални  
     поступци обраде; 
3)  Завршни рад. 
 

б) Машинске 
конструкције 
и механизација 

б) Машинске конструкције 
и механизација 

1)  0048 – Еколошки менаџмент 
     или   
     0122 – Маркетинг; 
2) Завршни рад. 
 

в) Процесна техника и 
термотехника 

в) Процесна техника и 
термотехника 

1) 0125 – Финансијски менаџмент 
     и пословно уговарање 
     или   
     0511 – Интернет и електронско 
     пословање; 
2) 0048 – Еколошки менаџмент 
     или 
     0143 – Гас и гасне инсталације 
3)  Завршни рад. 

г) Производни 
менаџмент г) Производно машинство 

1)  0114 – Машинска обрада 2; 
2)  0117 – Пројектовање технолошких 
     процеса; 
3)  0115 – Алати и прибори; 
4)  Завршни рад. 

д) Заштита од пожара д) Заштита од пожара и 
спасавање 

1)  0045 – Процеси сагоревања и  
     термоенергетска постројења; 
2) 0048 Еколошки менаџмент 
     или 
     0065 Микроклима и радна околина 
3) Завршни рад 

ђ) Друмски и градски 
саобраћај 

ђ) Друмски и градски 
саобраћај 

1) 0019 Организација рада  
    или 
    0121 Индустријски менаџмент 
2) 0026 Теорија саобраћајних токова 
3) 0282 Осигурање и процена штете 
    или 
   0511 Интернет и електронско  
            пословање 
4) Завршни рад 
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Табела 2.  Допунски предмети на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС  
                  за студенте који су дипломирали на ВТМШ, Београд-Земун  
                  по наставном плану из периода од 1990/91. до 1992/93. 

 
ВТМШ 
Завршили студије на 
једном од смерова 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС 
Допунски предмети по студијским програмима у односу на 
предмете по смеровима ВТМШ 

Смер Струдијски програм Допунски испити 

а) Смер за производо 
машинство  а) Производно машинство 

1) 0121 Индустријски менаџмент 
     или 
     0513 3D моделирање 
2)  0122 – Маркетинг или   
     0182 –  Неконвенционални  
                   поступци обраде; 
3)  Завршни рад. 
 

б) Смер за машинске 
конструкције и 
механизацију 

б) Машинске конструкције 
и механизација 

1)  0048 – Еколошки менаџмент 
     или   
     0122 – Маркетинг; 
2) Завршни рад. 
 

   
 
 

Табела 3.  Допунски предмети на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС  
                  за студенте који су дипломирали на ВТМШ, Београд-Земун  
                  по наставном плану из периода од 1984/85. до 1989/90. 

 
ВТМШ 
Завршили студије на 
једном од смерова 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС 
Допунски предмети по студијским програмима у односу на 
предмете по смеровима ВТМШ 

Смер Струдијски програм Допунски испити 

а) Машинско 
производни  а) Производно машинство 

1) 0012 Енглески језик 
2) 0016 Основи и примена рачунарске 
             технике 
3)  0121 - Индустријски менацмент 
     или   
     0513 – 3D моделирање; 
4) 0112 НУ обрадни системи 
5)  0122 – Маркетинг или   
     0182 –  Неконвенционални  
                   поступци обраде; 
6)  Завршни рад. 
 

б) Смер за 
механизацију 

б) Машинске конструкције 
и механизација 

1) 0012 Енглески језик 
2) 0016 Основи и примена рачунарске 
             технике 
3) 0136 Транспортни уређаји 
    или 
    0213 Унутрашњи транспорт 
4)  0048 – Еколошки менаџмент 
     или   
     0122 – Маркетинг; 
5) Завршни рад. 
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Табела 4.  Допунски предмети на ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ – ВИШСС  
                  за студенте који су дипломирали на ВТМШ, Београд-Земун  
                  по наставном плану из периода од 1975/76. до 1983/84. 

 
ВТМШ 
Завршили студије на 
једном од смерова 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – ВИШСС 
Допунски предмети по студијским програмима у односу на 
предмете по смеровима ВТМШ 

Смер Струдијски програм Допунски испити 

а) Машинско 
производни  а) Производно машинство 

1) 0012 Енглески језик 
2) 0016 Основи и примена рачунарске 
             технике 
3)  0121 - Индустријски менацмент 
     или   
     0513 – 3D моделирање; 
4) 0112 НУ обрадни системи 
5)  0122 – Маркетинг или   
     0182 –  Неконвенционални  
                   поступци обраде; 
6)  Завршни рад. 
 

б) Смер грађевинске 
механизације 

б) Машинске конструкције 
и механизација 

1) 0012 Енглески језик 
2) 0016 Основи и примена рачунарске 
             технике 
3) 0136 Транспортни уређаји 
    или 
    0213 Унутрашњи транспорт 
4)  0048 – Еколошки менаџмент 
     или   
     0122 – Маркетинг; 
5) Завршни рад. 
 

   
Школа је до сада организовала четири циклуса додатне наставе за студенте који су претходно 
завршили Вишу техничку машинску школу Београд - Земун или сродну школу. Настава је по свом 
карактеру додатна , а обим наставе је од два до четири предмета по студијском програму, зависно 
по ком наставном плану је кандидат завршио претходно вишу школу. Након извршених 
предиспитних обавеза и положених испита кандидат приступа изради и одбрани Завршног рада.  
 
Број уписаних студената по циклусима и студијским програмима дат је у табели 5. 
 
Табела 5. Број уписаних студената на додатну наставу по циклусима  
                  одржавања наставе, по циклусима и студијским програмима 

 
 

Студијски програм 
 

Број уписаних студената 
I циклус II циклус III циклус IV циклус 

01.03.2008. 
почетак 
наставе 

15.10.2008. 
почетак 
наставе 

01.03.2009. 
почетак 
наставе 

15.10.2009. 
почетак 
наставе 

Производно машинство 45 20 21 8 
Машинске конструкције и 
механизација 

42 14 14 5 

Процесна техника и теротехника 26 3 7 3 
Заштита од пожара и спасавање 6 5 8 3 
Друмски и градски саобраћај 33 39 21 24 
                             Укупно: 152 81 71 43 
Укупно на свим студијским програмима                                  347 
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Г.7. Број дипломираних студената 
 
У периоду 2007-2009. године студенти су завршавали студије по два наставна програма и 
то по програму ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ по коме су стицали високо образовање са 
стручним називом Струковни инжењер и по програму ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ МАШИНСКЕ 
ШКОЛЕ по коме су стицали стручни назив Инжењер уз навођење одговарајуће области. 
 
Завршетак студије по програму ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ 
 
По програму ТЕХНИКУМА ТАУРУНУМ дипломирали су само студенти који су се 
уписали на додатну наставу ради стицања високог образовања, а претходно су завршили 
Вишу техничку машинску школу или неку другу вишу школу техничке струке. 
 
Кандидати завршавају студије израдом и одбраном завршног рада. Испит - одбрана 
Завршног рада се врши након претходно положених свих испита по програму 
одговарајућег студијског програма.  Кандидата у изради завршног рада усмерава у свом 
раду одређени наставник – ментор. Рад се предаје на прописани начин технички обрађен и 
укоричен  у три примерка ментору и у једном примерку у електронској форми. На катедри 
уже стручних предмета формира се Комисија за одбрану завршног рада  и  заказује се 
термин за одбрану завршног рада. Кандидат пред Комисијом излаже садржај свога рада и 
одговара на постављена питања од стране Комисије, тј. брани свој рад. Након завршене 
одбране  рада кандидат добија од Школе јавну исправу тј. Уверење да је завршио Високу 
школу струковних студија са назнаком студијског програма, стручног назива кога стиче и 
назива теме завршног рада. 
 
Број дипломираних студената по студијским програмима (01.03.2007. до 09.12.2009.) је 
следећи : 
 

- Производно машинство 55 
- Машинске конструкције и механизација 55 
- Процесна техника и термотехника 12 
- Заштита од пожара и спасавање 12 
- Друмски и градски саобраћај 75 
                                            Укупно: 212 
  

 
Завршетак школе по наставном програму Више техничке машинске школе 
 
Како у складу са Законом о високом образовању од 2005. године, студенти који су 
уписали Вишу техничку машинску школу имају право да заврше студије до школске 
2011/2012. године, Школа још организује наставу по програму Више техничке машинске 
школе за такве студенте.  
 
Број дипломираних студената по смеровима (01.03.2007. до 09.12.2009.) је следећи : 
 

- Производно машинство 10 
- Машинске конструкције и механизацију 12 
- Процесну технику и термотехнику 15 
- Заштита од пожара и спасавање  7 
- Друмски и градски саобраћај 29 
- Ваздухопловство – пилот  5 
                                                Укупно: 85 



 

 

 
Г.8.  Наставно и ненаставно особље 
 
У табели Г.8.1. дат је преглед наставника и сарадника који раде или су 
радили у ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Високој инжењерској школи 
струковних студија од 2007. године. 
 
Табела Г.8.1. Наставници и сарадници који раде или који су радили у Школи од 2007. године и уже области којима припадају 

предмети из којих одржавају наставу 

          Наставник Звање Година 
рођења 

Рад у Школи Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован 
Назив уже области 

Од До 

1. Мр Рајко Несторовић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1972  сз Основе машинског инжењерства 
            

2. Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. Професор 1949 1973  сз Основе машинског инжењерства, 
        Термодинамика и термотехника 
          

3. Др Мирослав Радојевић, дипл.инж.орг.наука Професор 1950 1975  сз Инжењерски менаџмент 
          

4. Др Новица Јовановић, дипл.механчар Професор 1955 1980  сз Примењена механика 
            

5. Др Петар Димитријевић, дипл.инж.маш. Професор 1948 1985  сз Заштита животне средине, 
        Производне технологије у машинству 
          

6. Др Миленко Димитрић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1986  сз Производне технологије у машинству 
          

7. Др Драган Аничић, професор народне одбране Професор 1949 1986  сз Основе друштва 
            

8. Др Мирослав Вучићевић, дипл.инж.маш. Професор 1947 1989  сз Производне технологије у машинству 
          
 Др Павле Богетић, дипл.инж.маш. Професор 1949 1989  сз Мотори и средства транспорта, 

9.          Инжењерски менаџмент 
            



 

 

 
10. Др Илија Белић, дипл.инж.маш. Професор 1950 1993  сз Производне технологије у машинству, 

        Заштита животне средине, 
        Безбедност и заштита на раду 
          

11. Др Милан Тасић, дипл.инж.маш. Професор 1951 1993  сз Мотори и средства транспорта, 
        Рачунарство и информатика 
          

12. Др Вучета Мандић, дипл.инж.маш. Професор 1943 1993 2008 сз Термодинамика и термотехника 
            
            

13. Др Слободан Рацков, дипл.инж.маш. Професор 1946 1994  сз Термодинамика и термотехника 
            

14. Др Богдан Марковић, дипл.инж.маш. Професор 1957 2002  сз Пројектовање саобраћајних токова и 
организација саобраћаја и транспорта, 

          Мотори и средства транспорта 
            

15. Др Слободанка Бољановић, дипл.инж.маш. Професор 1965 2002  сз Основе машинског инжењерства 
            

16. Др Душан Дамиан, дипл.математичар Професор 1949 2006  сз Примењена математика и математички 
модели у техници, 

          Пројектовање саобраћајних токова и 
организација саобраћаја и транспорта 

            
17. Др Јулија Авакумовић, дипл.економиста Професор 1971 2006 2008 сз Маркетинг и финансијски менаџмент 

            
18. Др Срећко Николић, дипл.технолог Професор    ан Термодинамика и термотехника 

            
19. Др Драган Млађан, дипл.инж.заштите Професор 1959 2002  ан Инжењерски менаџмент 

            
20. Др Бобан Ђоровић, дипл.инж.саобраћаја Професор 1969 2004  ан Пројектовање саобраћајних токова и 

организација саобраћаја и транспорта 
            

21. Др Жељко Ранковић, дипл.инж.саобраћаја Професор 1964 2004  ан Безбедност и регулисање саобраћаја 
            



 

 

 
22. Др Злата Адамов, др.медицине Професор 1950 2008 2007 ан Медицина рада 

            
23. Др Миодраг Панић, дипл.правник Професор  2008  ан Основе друштва 

            
24. Др Бранислав Танасић, дипл.инж.маш. Професор  2008  ан Термодинамика и термотехника 

            
25. Мр Бранка Михаиловић, дипл.математичар Предавач 1955 1979  сз Примењена математика и математички 

модели у техници 
            

26. Мр Весна Дринчић, дипл.физичар Предавач 1954 1980  сз Примењена физика 
            

27. Мр Жељко Поповић, дипл.инж.маш. Предавач 1957 1988  сз Рачунарство и информатика, 
          Маркетинг и финансијски менаџмент 
            

28. Мр Никола Милановић, дипл.инж.маш. Предавач 1949 1994 2008 сз Радне машине и уређаји 
            
            

29. Мр Даниела Ристић, дипл.инж.маш. Предавач 1966 1999  сз Радне машине и уређаји, 
          Безбедност и заштита на раду 
            

30. Мр Милена Ћосић, дипл.инж.металургије Предавач 1968 2004  сз Основе металуршког инжењерства 
            

31. Мр Раденко Рајић, дипл.инж.маш. Предавач 1978 2007  сз Заштита од пожара, 
          Безбедност и заштита на раду 
            

32. Спец Александар Аксентијевић, дипл.инж.маш. Предавач 1948 1984  сз Производне технологије у машинству, 
          Радне машине и уређаји 
            

33. Мр Драгана Церовић, дипл.физичар Предавач 1967 2002 2008 ан Примењена физика 
            

34.  Драган Бунчић, дипл.инж.саобраћаја Предавач 1971 2004  ан Безбедност и регулисање саобраћаја 
          

 



 

 

35. Мр Весна Сенић, дипл.економиста Предавач 1964 2008  ан Маркетинг и финансијски менаџмент 
            

36. Мр Александар Шотић  Предавач 1967 2009  ан Безбедност и заштита на раду 
            

37. Мр Сандра Кастелец-Мацура, 
дипл.инж.металургије 

Стручни сарадник 1971 1997  сз Основе металуршког инжењерства 

            
38.  Саша Марковић, дипл.инж.маш. Стручни сарадник 1966 2007  сз Термодинамика и термотехника 

            
39.  Чедомир Белић  Стручни сарадник 1983 2008  сз Примењена физика 

            
40.  Јован Јовић, дипл.инж.маш. Наставник 

информатике 
1948 2000  сз Рачунарство и информатика, 

          Маркетинг и финансијски менаџмент 
            

41.  Тања Радовић, дипл.филолог Наставник енг.језика 1975 2006  сз Енглески језик 
            

42.  Живорад Белић, дипл.инж.маш. Сарадник у настави 1982 2009  сз Основе машинског инжењерства, 
          Примењена механика 
            

43.  Милан Пантелић, дипл.правник Сарадник у настави 1983 2009  сз Основе друштва, 
          Безбедност и заштита на раду 
            

44.  Барбара Николић, дипл.инж.заштите Асистент 1973 2008  сз Заштита од пожара, 
          Инжењерски менаџмент 
         

 
 
 



 

 

У табели Г.8.2. дат је преглед ненаставног особља које ради или је радило у 
ТЕХНИКУМУ ТАУРУНУМ - Високој инжењерској школи струковних студија од 2007. 
године. 
 
Табела Г.8.2. Ненаставно особље које ради или је радило у Школи после 2007. године 
    

Име и презиме Квали- 
фикација 

Рад у Школи 
Назив радног места 

Статус 
сз - запослен 

ан - ангажован     од до 
1 . Надежда Поповић всс 1981   Секретар Школе сз 
2 . Милка Милосављевић всс 1997   Референт за студентска питања сз 
3 . Ружица Спасојевић всс 2007   Шеф финансијско-материјалне службе сз 
4 . Јован Јовић всс 2007   Стручно лице за информациони систем сз 
5 . Мемвљуд Браимовић вс 1997   Стручни сарадник сз 
6 . Љубица Ступар вс 1998   Благајник сз 
7 . Светлана Лазић вс 1999   Библиотекар за струч.лит., Референт за наставу сз 
8 . Срђан Барзут вс 2009   Стручни сарадник за информатику и рачунарство сз 
9 . Радула Живановић ссс, вк 1997   Домар сз 

10 . Лела Гајић ссс 1979   Дактилограф сз 
11 . Мирјана Глигорић ссс 1985   Референт за ванредне студије сз 
12 . Милан Радојичић ссс 1999 2008 Чувар сз 
13 . Жељко Грозданић ссс 1999   Чувар сз 
14 . Ранко Миљуш ссс 2003   Руковаоц, подешивач и програмер сз 
15 . Здравко Шешељ ссс 2007 2008 Чувар ан 
16 . Јован Николић ссс 2007   Чувар сз 
17 . Борислав Скенџић ссс 2007   Чувар сз 
18 . Ђорђе Јовановић ссс 2008   Чувар сз 
19 . Радмила Макевић нсс 1980   Спремачица, Курир сз 
20 . Маргарета Цветковић нсс 1988   Радница на одржавању чистоће сз 
21 . Цвета Цветковић нсс 1993   Радница на одржавању чистоће сз 
22 . Лидија Раденковић нсс 1997   Радница на одржавању чистоће сз 
23 . Слађана Мијајловић нсс 2003   Радница на одржавању чистоће сз 
 
 
Г.9. Организација и управљање Школом 
 
Организација и управљање Школом су постављени у складу са Законом о високом 
образовању. Органи управљања Школе су: Савет школе, а орган пословођења је Директор. 
 
Укупно пословање Школе се састоји од: 

 
- образовне делатности (најзначајнија делатност); 
- истраживачко развојне  делатности (подршка наставној делатности); 
- издавачке делатности са  библиотеком (подршка наставној делатности). 

 
За потребе обављања делатности организоване су две службе: 

 
- административно-техничка служба; 
- финансијско-материјална служба. 

 
На нивоу Школе конституишу се четири активности које се односе на: 

 
- презентацију Школе у јавности коју води одговарајућа комисија; 
- информатика коју води постављено стручно лице; 
- квалитет кога води Комисија за квалитет; 
- као и студентски парламент који у извесним доменима представља орган Школе. 



 

 

Организациона структура Школе и хијерархија  руковођења приказани су организационо-
хијераријском шемом са елементима главних процеса. 

 



 

 

 
Г.10.  Организација наставе и испита 
        
Студије на Студијским програмима трају 3 школске године. У оквиру једне школске 
године планирано је 45 радних недеља у оквиру којих се спроводе све активности. 
Школска година подељена је на зимски и летњи семестар. Настава у зимском семестару 
почиње 1. октобра и траје 15 недеља, а у летњем семестару почиње  16. фебруара и траје 
15 недеља. У току школске године постоје три распуста и то: зимски у трајању од једне 
недеље, за Нову годину; пролећни у трајању од једне недеље, за православни Васкрс и 
летњи распуст који почиње 15. јула и завршава се 20. августа. Настава у ВИШСС 
организована је у оквиру времена од 8оо до 21оо сат, чиме је остварен услов за одржавање 
наставе у две смене. 
 
За полагање испита предвиђено је пет испитних рокова и то: јануарски, априлски, јунски, 
септембарски и октобарски. Јануарски рок почиње после завршетка наставе у зимском 
семестру и траје до почетка наставе у летњем семестру. Априлски рок траје једну недељу 
и у том периоду се не одржава редовна настава. Јунски испитни рок почиње после 
завршетка наставе у летњем семестру и траје до 15. јула. После летњег распуста 
организују се септембарски и октобарски испитни рокови у трајању од по три недеље. 
 
Предавања, вежбе и консултације са студентима одржавају се према распореду часова 
који се утврђује и објављује пред почетак сваког семестра. Распоред за предавања и вежбе 
дефинише место и време одржавања наставе, наставну групу и имена наставника и 
сарадника у настави. Распоред за консултације утврђује се за сваки предмет појединачно. 
Консултације се спроводе у периоду активне наставе и у периоду испитних рокова. 
 
Распоред предавња, вежби и консултација се објављује на огласној табли Школе и 
Интернет презентацији Школе. 
 
Распоред за полагање испита за све студијске програме и све рокове се објављују до 15. 
децембра за наредну годину закључно са октобарским испитним роком на огласној табли 
Школе и Интернет презентацији Школе. 
    
 
Г.11.  Библиотека и информатичка подршка 
 
Студентима и наставном особљу Школе на располагању је стручна библиотека са 
читаоницом. Фонд библиотеке је преко 7.000 библиотечких јединица и чине га у највећем 
броју књиге уџбеничког карактера, скрипте, збирке, практикуми и часописи из области 
обухваћених наставом на студијским програмима. 
 
Библиотечки фонд се стално увећава и попуњава насловима потребним како студентима 
за учење, тако и наставницима за даље усавршавање. Наставном кадру су на располагању 
каталози реномираних издавача на основу којих они предлажу набавку нових књига. Нови 
уџбеници, збирке и практикуми које издаје и штампа Школа редовно се уврштавају у 
фонд библиотеке са по више примерака. Наслови које најчешће користе студенти  су 
заступљени са више примерака да би се обезбедила већа доступност. 
 
За рад библиотеке задужен је стално запослени библиотекар са звањем Вишег 
књижничара са стручним испитом положеним у Народној библиотеци Србије. Рад 
библиотекара је осавремењен рачунарском подршком која омогућава одржавање књижног 



 

 

фонда. Омогућена су претраживања фонда по разним критеријумима у циљу брзог 
проналажења потребног наслова. 
 
Корисницима библиотеке и читаонице на располагању су три рачунара са сталном везом 
ка интернету у циљу приступа потребним изворима којих нема у библиотеци. Штампе 
мањег обима могу се извршити на библиотечком принтеру. 
 
 
Г.12. Сарадња са предузећима и установама у периоду 2007. – 2009. 
 
У периоду 2007. – 2009. у Школи је урађено више Атеста -  Уверења о провери квалитета 
за производе,  уређаје и опрему  широког спектра за које се, на бази испитивања, 
констатују  техничке и технолошке карактеристике производа и о томе издаје 
одговарајући  документ поручиоцу посла. 
 
Затим су вршена испитивања машина и опреме у погледу носивости и функционалности 
појединих склопова и то у производним условима, а за потребе Железница Србије, Сектор 
ЗОВС, Београд, ЖЕЛВОЗ – Смедерево, Интер-механика – Смедерево, Братство АД – 
Суботица. 
 
Школа поседује Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, издату 
Решењем министра рада и социјалне политике под бројем 164-03-00114/2008-01 од 
11.09.2008. године. 
 
Такође, Школа је почела и са курсевима – припремне наставе за кандидате који се 
припремају за полагање стручног испита из области Безбедност и здравље на раду. 
 
Наставници Школе су обављали и обављају, за друга правна лица, послове процене ризика 
радних места, као и послове Лица за безбедност и здравље на раду у другим установама 
које немају запосленог са положеним стручним испитом у сталном радном односу. 
 
 
Г.13.  Информациони систем као подршка раду Школе 
 
Примена информационих технологија је присутна у Школи око две деценије. Почело се 
скромно, али се у последњих неколико година значајније улаже у набавку нове опреме. 
Школа данас располаже са више од 100 рачунара, довољним бројем принтера, мањом 
количином плотера и скенера. Рачунари су умрежени и имају сталан приступ интернету. 
 
Рачунарска техника има више функција за које се користи и према намени је распоређена 
у одговарајуће просторе: 
 

- за потребе практичне наставе у области примене рачунара у Центру за рачунарство и 
информатику је инсталирано 25 рачунара 

- за потребе наставе у лабораторијама инсталирана је опрема која обезбеђује како рад, 
тако и обраду добијених резултата 

- за потребе наставе у амфитеатрима и учионицама постоји више преносивих рачунара 
и пројектора који се користе са циљем подизања квалитета наставе приказом 
одговарајућих мултимедијалних садржаја, при чему ти рачунари преко бежичне 
мреже имају приступ интернету 



 

 

- за информациони систем Школе, све канцеларије имају рачунаре, а на важнијим 
местима се налазе и потребни принтери који су захваљући мрежном окружењу 
расположиви свим корисницима информационог система  

- у библиотеци и читаоници Школе, рачунари и принтер омогућавају поред рада 
библиотекара и коришћење интернета у циљу обезебеђења потребних информација 
сви наставни кабинети су обезбеђени са по две комплетне рачунарске конфигурације 

 
Поред увођења у наставни процес предмета из области основа и примене рачунарске 
технике 80-тих година прошлог века, Школа је приступила развоју и инплементацији 
информационог система који данас омогућава аутоматизацију већег броја пословних 
функција.  
 
Информациони систем Школе је у функцији од почетка школске 1996/1997. године. 
Развијен је на бази идеје да се послови пријављивања испита аутоматизују, али је касније 
дорађен до нивоа да обезбеђује потпуну подршку студентским и кадровским пословима. 
База података, која је у основи система, садржи преко 300.000 интегрисаних података, са 
трендом повећања од приближно 30.000 слогова годишње. Информациони систем је 
резултат сопственог развоја што је омогућило да све његове функционалне целине у 
потпуности задовоље постављене захтеве. Подељен је у три независна сегмента 
(студентски, кадровски и библиотечки послови) који су међусобно интегрисани 
коришћењем јединствене базе података. Једини део система који је купљен и 
неинтегрисан са осталим сегментима јесу модули за потребе финансијске службе. 
 
Сегментом за студентске послове обезбеђена подршка одговарајућим службама за све 
послове који се односе почев од пријаве кандидата за полагање класификационог испита 
за упис у Школу, преко уписа у семестре, формирања група за предавања и вежбе, 
пријављивања испита и регистровања резултата полагања, праћења финансијских обавеза 
студената, конкурисања за домове и кредите, до издавања потребних уверења и других 
докумената при дипломирању или испису. 
 
Део информационог система који се односи на кадровску проблематику омогућава 
комплетно праћење наставног и ненаставног особља школе. За наставно особље (стално 
запослене и спољне сараднике) развијен је посебан модул којим се прати њихов избор у 
поједина наставна звања по ужим областима и предметима. Ови подаци су у потпуности 
расположиви сегменту за студентске послове у модулу пријављивања и полагања испита. 
 
Сегмент библиотечког пословања детаљније је приказан у претходној тачки. 
 
Развој рачунарске мреже је био нарочито интензиван у последње три године. У првој фази 
је жичном мрежом обезбеђено повезивање свих кенцеларија, наставничких кабинета и 
стручне библиотеке. У другој фази је бежичном мрежом омогућена мобилна примена 
рачунара у учионицама и  амфитеатрима. 
 
Школа има могућност комуникације са Интернет корисницима било преко своје 
презентације (www.tehnikum.edu.rs), било електронском поштом (info@tehnikum.edu.rs). 
Садржај презентације се дневно ажурира, што је нарочито важно у периоду испитних 
рокова, када се резултати полагања истовремено објављују на огласним таблама и на сајту 
Школе. Све радне станице које имају приступ интернету имају инсталиран лиценцирани 
антивирусни софтвер. 
 



 

 

Школа је формирала Центар за рачунарство и информатику који је почео да ради у првом 
кварталу 2007. године. Центар чине две рачунарске учионице и једна канцеларија са 
укупном површином од скоро 100 m 2. 
 
Центар је вишенаменски простор за наставу, примену и развој рачунарства и 
информационих технологија у Школи. Основне делатности Центра: 
 

- Извођење теоријске наставе и одржавање практичних вежби са студентима 
- Одржавање курсева за примену рачунара у различитим областима 
- Одржавање разних видова презентација информатичких решења 
- Развој и анализа примене информатичких решења за потребе Школе 
- Коришћење приступа Интернету за потребе студента у слободном времену 
- Помоћ студентима у решавању специфичних рачунарских проблема 

 
Радна места у рачунарским учионицама су предвиђена за појединачни рад (по један 
корисник на сваком) и има их укупно 25 (15 у једној, односно 10 у другој учионици). 
Свако радно место опремљено је савременим рачунаром. 
  
Свака учионица има посебан сто – пулт за наставника са рачунаром и пројектором. 
 
Канцеларија у Центру је намењена администратору система. Од рачунарских учионица је 
одвојена делимично стакленим зидом ради надзора рада у њима у циљу пружања 
правовремене помоћи у случају потребе. Опремљена је потребном рачунарском 
конфигурацијом са принтерима и скенером. 
 
Радна места у рачунарским учионицама расположива су наставницима и студентима за 
слободан рад у време када у њима нема организоване активности (настава, курсеви, 
презентације, ...) 
 
 
Г.14. Студентски парламент 
 
Студентски парламент је орган ВИШСС. 
 
Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти 
ВИШСС уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент. 
 
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. 
 
Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним или 
непосредним гласањем. 
 
У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и 
разрешава представнике студената у Савет и Веће. 
 
За Наставно веће студентски парламент одређује три своја представника. Такође, за Савет 
Школе студентски парламент одређује три своја представника. 
 
На предлог Студентског парламента Наставно веће доноси одлуку о избору једног члана 
за Комисију за обезбеђење квалитета. 
 



 

 

Ближе одредбе о раду Студентског парламента утврђује се Пословником о раду 
Студентског парламента. 
 
Број чланова Студентског парламента, унутрашња организација и хијерархија су 
шематски приказани Структуром Студентског парламента. 
 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Број чланова Студентског парламента 
min 11, max 18 

Пожељно је да буде по један представник студената са 
сваке године студија и са сваког Студијског програма 
(18) или минимум 11 чланова (при чему са сваке 
године студија треба да буде по минимум 3 студента) 

 
 

Руководство Студентског парламента 
Председник и четири потпредседника што чини 
Извршни одбор парламента 

 
 

Структура и надлежности руководства 
Студентског парламента 
Председник 

Председава седницама Студентског парламента и 
седницама Извршног одбора 
 
Пожељно је да буде члан Савета Школе и члан 
Наставног већа Школе.  
 
Председник координира рад подпредседника и брине о 
обавезбеђењу квалитета наставе 

При изврашавању послова обавезно сарађује са 
Директором Школе, председником Комисије за 
обезебђење квалитета, руководиоцима студијских 
програм и шефовима катедри 

 
 
 
 
 
 
 
 
Потпредседници по потреби сарађују са одређеним координаторима из састава наставне 
јединице које предлаже Директор Школе, а верификује Наставно веће, осим  
Потпредседника за студентски стандард који сарађује са надлежним службеником Школе 
и то: 
 

Потпредседник за 
међународну размену 

студената 

Потпредседник за 
спорт и сарадњу са 

локалном заједницом 

Потпредседник за 
културу и друштвене 

активности 

Потпредседник за 
студентски стандард  

1. три студента за Савет Школе 
2. три студента за Наставно веће 
3. једног студента за Комисију за 
    квалитет 



 

 

- Наставник – координатор за мађународну размену студената 
- Наставник – координатор за спорт и сарадњу са локаном заједницом 
- Наставник – координатор за културу и друштвене активности 
- Службеник – координатор за студентски стандард  

 
Први Студентски парламент је конституисан 2008. године, а чланови Студентског 
парламента и њихова задужења су: 
 

- Милош Јакшић, председник и представник за Наставно веће и Савет школе 
(студент друге године) 

- Милан Бајић, заменик председника и представник за Наставно веће и Савет 
школе (студент прве године) 

- Душан Џенопољац, потпредседник за сарадљу и међународну сарадњу 
(студент друге године) 

- Душан Пејовић, заменик потпредседника за сарадњу и међународну 
сарадњу (студент треће године) 

- Милан Љубас, потпредседник за спорт и сарадњу са локалном заједницом 
(студент друге године) 

- Ана Коси, заменик потпредседник за спорт и сарадњу са локалном 
заједницом (студент прве године) 

- Александра Васић, потпредседник за културу и друштвене активности 
(студент треће године) 

- Миле Маровић, заменик потпредседник за културу и друштвене активности 
(студент прве године) 

- Марина Јефтеновић, потпредседник за студентски стандард, записничар, 
представник за Наставно веће и Савет школе (студент треће године) 

- Марина Јефтеновић, записничар (студент треће године) 
 
Наставници и службеници – координатори за сарадњу са Студентским парламентом: 
 

- Др Слободанка Бољановић, наставник – координатор за међународну 
размену студената 

- Мр Раденко Рајић, наставник – координатор за спорт и сарадњу са 
локалном заједницом 

- Чедомир Белић, наставник – координатор за спорт и сарадњу са локалном 
заједницом 

- Тања Радовић, наставник – координатор за културу и друштвене активности 
- Милка Милосављевић, службеник – координатор за студентски стандард 

 
 
Г.15. Ваннаставне активности студената 
 
Студенти се подстичу на бављење спортом. Школа има отворене спортске терене који 
имају и осветљење и то за следеће спортове: кошарка, одбојка, мали фудбал, рукомет, 
атлетика и скок у даљ. 
 
Студенти су редовно учествовали на спортским  такмичењима „Вишијада“ која су 
организована једном годишње у разним местима Србије и Црне Горе и при томе су имали 
јако запажене резултате у екипним такмичењима као што су фудбал, кошарка и одбојка и 
то и мушке и женске екипе. Више пута су освајала прва или друга места на овим 
такмичењима. Исто тако, запажене резултате су имали такмичари у стоно тенису и шаху.   
 



 

 

Поред „Вишијада“, студенти су редовно учествовали и у Универзитетској лиги и у купу 
Универзитета и то нарочито у фудбалу где су често освајали и прва места. 
 
Исто тако, студенти се подстичу на друштвене активности као што су: 
- добровољно давалаштво крви; 
- одазивање на позиве на разне манифестације са културним садржајима, и др. и у тим 
активностима студенти су имали запажено учешће. 
 
 
Г.16.  Обезеђење квалитета 
 
Школа је на бази докумената: Политика квалитета  и Стратегија обезбеђења 
квалитета (документи су усвојени на седници Управног одбора ВТМШ и исти 
достављени са осталом документацијом Комисији за акредитацију) усвојила Правилник о 
утврђивању, обезбеђењу, развоју и унапређењу квалитета на основу кога се спроводе 
процедуре везане за квалитет. Све радње везане за квалитет као и Самовредновање 
установе и студијских програма спроводи одговарајућа Комисија. Комисију сачињавају 
три наставника, један ненаставни радник и један студент. Актима Школе дефинисани су 
сви поступци и надлежности органа и тела Школе по питању квалитета.  
 
ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА и СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Политика квалитета 
 
Висока инжењерска школа струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ у Земуну, 
улица Наде Димић број 4, је државна установа у којој се одржавају струковне студије 
првог и другог степена из поља Техничко-технолошких наука. 
 
Квалитетним образовањем тежимо да: 
 

- испунимо сва очекивања студената током наставе;  
- испунимо очекивања студената који су завршили Школу, на једном од  студијских 

програма, у погледу стеченог знања; 
- задовољимо потребе привреде и установа са стручним кадровима који су завршили 

нашу Школу; 
- побољшавамо  ефикасност процеса преношења знања студентима са становишта 

увођења одговарајућих метода рада, мотивисања студената за учење и побољшања  
услова рада; 

- верификујемо садржај и квалитет студијских програма и наставног процеса у односу 
на исте или сличне студијске програме у земљама са развијеном привредом и 
образовањем уз задовољавање националних интереса; 

- мотивишемо запослене кроз обуку и тимски рад, уважавајући њихову креативност и 
иницијативу за побољшање образовног процеса. 

 
Наше трајно опредељење, поред образовања је и истраживање и бављење струком као 
подршком настави, развијање информационог система као подршка наставном процесу и 
пословању као и пропагирање потребе за заштитом животне средине. 
 
Квалитетно и на време урађени послови представљају лични допринос запослених у 
споровoђењу  политике квалитета. 
 



 

 

Документ, Политика квалитета је усвојен на седници Управног одбора Више техничке 
машинске школе и доступан је јавности са потписом директора школе. 
 
Стратегија обезбеђења квалитета 
 
Висока инжењерска школа струковних студија ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ (у даљем 
тексту ВИШСС) има Стратегије обезбеђења квалитета која представља дугорочну 
оријентацију у остваривању свих образовних стручних и других активности које се 
остварују у ВИШСС. Стратешко опредељење ВИШСС је оријентација образовног процеса 
и пратећих активности према достигнутим нивоима квалитета водећих високошколских 
установа у Европи и свету на којима се образују струковни инжењери. Једна од важних 
својстава квалитета јесте њено стално прилагођавање  у струци на основу научних 
достигнућа који детерминишу развој ВИШСС као установе, студијских програма и услова 
рада, а нарочито ствараличких способности и вештина свршених студената. 
 
Стратегија обезбеђења квалитета на ВИШСС има више сегмената који у симбиози чине 
систем квалитета. Овај систем у Стратегији обезбеђења квалитета обавезује ВИШСС да 
квалитет стално и плански унапређује, а привредним и другим пословним субјектима 
гарантује тражену стручност и стваралачке способности студената који су завршили 
студије у њиховој професионалној пракси. Сама стратегија садржи следеће најважније 
елементе: 
 

- Опредељење ВИШСС да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета 
својих студијских програма; 

- Мере за обезбеђење квалитета; 
- Субјекте обезбеђења квалитета које чине Наставно веће, Шефови катедри, 

Руководиоци студијских програма, Комисија за обезбеђење квалитета, студенти, 
наставници, ненаставно особље, директор и други субјекти, при чему сваки од њих 
има права и обавезе у поступку обезбеђења квалитета; 

- Области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, 
вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и 
процес управљања); 

- Опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 
- Повезаност образовне, истраживачке и стручне делатности; 
- Периодично преиспитивање и унапређивање стратегије унапређења квалитета. 

 
Студијски програми су темељ и суштина постојања ВИШСС и они су главни фактор 
друштвене оправданости и постојања ВИШСС као високошколске установе. Они су 
стубови ВИШСС на којима се заснива њена образовна, истраживачка и стручна делатност. 
Сваки студијски програм на основним струковним студијама и специјалистичким 
струковним студијама има своју посебност по структури, али има и потребан степен 
сродности како хоризинтално тако и вертикално. Квалитет студијских програма за 
директну последицу има квалитет знања и стваралачких способности свршених студената 
који у свом стваралаштву треба да допринесу привредном и друштвеном развоју. 
 
Квалитет сваког студијског програма се заснива на квалитету следећих сегмената и 
учесника у његовом остваривању: 
 

- Садржаја сваког предмета; 
- Студената; 
- Наставника и сарадника; 
- Ненаставног особља; 



 

 

- Уџбеника и друге литературе; 
- Информационе подршке; 
- Услова рада; 
- Организационе структуре ВИШСС. 

 
ВИШСС је опредељена да непрекидно и систематски ради на унапређењу студијских 
програма по свим његовим наведеним сегментима и учесницима.  
 
Садржај сваког предмета ће се континуирано иновирати и усклађивати са најновијим 
достигнућима науке, технологије и технике, што ће директно подизати ниво студијског 
програма. 
 
Квалитет уписаних студената ће се обезбеђивати кроз стриктну проверу знања при упису 
у ВИШСС. 
 
Наставници и сарадници, као учесници у наставном процесу, континуирано ће се бавити 
истраживачким и стручним радом, а остварене резултате ће уграђивати у студијске 
програме и тиме развијати њихов квалитет. 
 
Битан фактор обезбеђења квалитета студијских програма су знања и радне способности 
ненаставног особља које ће се развијати кроз стручно усавршавање и континуирану 
планску едукацију за све активности које су подршка образовном процесу. 
 
Уџбеници и друга литература, њихова актуелност и стално усклађивање са новим 
достигнућима науке и струке представљају релевантан фактор обезбеђења квалитета 
студијских програма, а сам квалитет уџбеника и литературе ће се обезбеђивати 
континуираним сопственим издањима и набавком из других извора. 
 
Информациона подршка ће се стално унапређивати што ће доприносити обезбеђењу 
квалитета студијских програма кроз коришћење информационог система у наставном 
процесу и кроз изучавање предмета чији садржај чини информациона технологија. 
 
Услови рада у ВИШСС (радни амбијент, његова хуманизација, квалитет радног простора 
у смислу оплемењивања и хигијене, квалитет опреме, учила и других средстава у радном 
простору која обезбеђују квалитет студијског програма, односно његово квалитетно 
остваривање) ће се континуирано побољшавати јер представљају релевантан мотивациони 
фактор за учеснике у образовном процесу. 
 
 Организациона структура ВИШСС директно условљава квалитет остваривања студијског 
програма и његово континуирано унапређење, па ће се она стога развијати и усклађивати 
са потребама студијских програма као окоснице образовног процеса (развој квалитета 
рада стручних органа, пословодног органа, унапређење квалитета рада организационих 
јединица и њихових интеракција, а посебно наставне и ненаставне јединице и сл.). 
 
ВИШСС ће у дугорочном периоду предузимати мере за обезбеђење квалитета. Те мере се 
односе на: 
 

- Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета; 
- Дефинисање система обезбеђења квалитета; 
- Обезбеђење квалитета студијских програма;  
- Унапређење квалитета наставног процеса;  
- Унапређење квалитета стручног рада;  



 

 

- Унапређење квалитета наставника и сарадника, у погледу истраживачког и стручног 
рада;  

- Стално обезбеђивање квалитета студената приликом уписа и на самим студијама;  
- Стално унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса;  
- Унапређење квалитета управљања и ненаставне подршке;  
- Континуирано побољшање квалитета простора и опреме;  
- Стабилно финансирање делатности ВИШСС;  
- Континуирано укључивање студената у самовредновање и оцењивање квалитета;  
- Систематско праћење и периодичну проверу квалитета.  

 
Саме мере се садрже у одређивању потребних активности, њихових носилаца и рокова за 
извршење. 
 
У обезбеђењу квалитета на ВИШСС делује више субјеката.  
 
Наставно веће је стручни орган који има пресудну одговорност у обезбеђењу квалитета, 
тако што планира мере, акције и носиоце активности за обезбеђење квалитета (Комисија, 
наставници, сарадници и сл.), разматра извештаје носилаца активности, доноси акте о 
предузимању корективних мера и активности и доноси оцену испуњености сваког 
појединачног стандарда.  
 
Као стручни орган Наставно веће усваја коначни извештај о самовредновању који оверава 
директор. Наставно веће као стручни орган бира Комисију за обезбеђење квалитета као 
своје тело, које се плански и континуирано бави праћењем, обезбеђивањем, унапређењем 
и развојем квалитета.  
 
Студенти су изузетно значајан субјект у Стратегији обезбеђења квалитета као активни 
учесници у наставном процесу. Њихово учешће у Стратегији обезбеђења квалитета 
дефинише се и спроводи у стандардима за самовредновање квалитета.  
 
Субјекти обезбеђења квалитета су наставници и сарадници, као носиоци наставног 
процеса, истраживачког и стручног рада. Њихова улога и активности у обезбеђењу 
квалитета такође су дефинисани у стандардима за самовредновање квалитета. Ненаставно 
особље је релевантан субјект у Стратегији обезбеђњења квалитета, јер пружа сваку 
подршку одвијању наставног процеса истраживачког и стручног рада.  
 
Директор као пословодни орган је субјект Стратегије обезбеђења квалитета, тако што 
самостално или у сарадњи са другим субјектима дефинише Стратегију, планира и 
координира активности, контролише спровођење корективних мера, председава 
Наставним већом учествује у изради и одговоран је за усвајање Извештаја о остваривању 
Стратегије обезбеђења квалитета.  
 
Поред наведених у Стратегији обезбеђења квалитета учествују и други субјекти 
(привредне асоцијације, екстерни експерти, консултанти и сл.). Права и обавезе сваког од 
наведених субјекта дефинишу се у стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета. 
 
Стратегија обезбеђења квалитета обухвата најважније области у делатности ВИШСС, а 
пре свега студијске програме, наставу, истраживање, вредновање студената, уџбенике и 
литературу, ресурсе, ненаставну подршку и процес управљања. Све наведене области у 
Стратегији обезбеђења квалитета чине систем, чија се динамика континуирано усклађује 
са главним задацима и циљевима ВИШСС.  



 

 

Студијски програми (напред већ описани) чине темељ наставе и образовни оквир и 
садржај за стицање знања, вештина и стваралачких способности свршених студената. 
Студијски програми и настава  су интегрисане области у Стратегији обезбеђења 
квалитета, континуирано се прате и контролишу. 
 
Истраживачки рад подстиче обезбеђење и стални развој квалитета, кроз нова достигнућа у 
области струке. Ова достигнућа су усмеравајући фактор прилагођавања Стратегије у свим 
областима, при чему се сопствена интегришу са достигнућима других високошколских 
установа које образују струковне инжењере.  
 
Вредновање студената је значајна стратешка оријентација, од чијег квалитета зависи и 
обезбеђење укупног квалитета ВИШСС као установе. Стога се вредновање студената 
плански и континуирано споводи кроз поступке и стандарде за самовредновање, као и 
кроз поступке и стандарде за акредитацију ВИШСС као високошколске  установе и њених 
студијских програма. 
 
 Уџбеници и литература су значајна област Стратегије обезбеђења квалитета, па се 
њихово издавање и набавка врше плански, континуирано и благовремено. Стратегија 
обезбеђења квалитета подразумева обезбеђеност уџбеницима и литературом свих 
предмета у студијским програмима, у издању ВИШСС или набављених од других 
издавача.  
 
Ресурси (простор и опрема, библиотека, информациона подршка), као област Стратегије 
обезбеђења квалитета, чине једну од основа за одвијање наставе и остваривање студијских 
програма. Стога се квалитет ресурса стално прати, обезбеђује, унапређује и контролише, 
како би се наставни процес оптимално одвијао, а студијски програми остваривали према 
поступцима и стандардима за самовредновање и за акредитацију ВИШСС и студијских 
програма.  
 
Ненаставна подршка је пратећи скуп активности, који обезбеђује одвијање укупног 
процеса рада на ВИШСС. Посебну важност има за обезбеђење квалитета наставе, услова 
рада и ресурса, због чега се ова подршка  стратешки континуирано планира, прати и 
обезбеђује.  
 
Процес управљања прожима све активности на ВИШСС, а тиме и обаласти Стратегије 
обезбеђења квалитета. Тај процес усмерава развој и остваривање студијских програма, 
организовано одвијање наставе, континуитет истраживачких активности, унапређење 
ресурса, деловање ненаставне подршке, рад стручних органа и помоћних тела у систему 
обезбеђења квалитета и сл. Савет, Наставно веће и Директор су носиоци активности у 
процесу управљања и оговорни су за остваривање Стратегије обезбеђења квалитета. 
 
ВИШСС је дугорочно опредељен за изградњу организицоне културе квалитета. 
Стратешки, то подразумева да културу обезбеђења квалитета поседују и стално 
унапређују сви субјекти у систему квалитета. То се посебно односи на пословодни орган 
(директор), наставнике и сараднике, студенте, ненаставно особље, као и на стручне органе 
и тела. Организациона култура квалитета се планира и изграђује тако, да постане саставна 
компонента у активностима свих субјеката Стратегије обезбеђења квалитета. Ова култура 
квалитета подразумева прожимање стандардима квалитета рад сваког појединца, групе, 
извршилаца стручних органа, а посебно наставника и сарадника као најрелевантнијих 
субјеката Стратегије обезбеђења квалитета у обављању делатности ВИШСС. Директор 
предлаже, а Наставно веће утврђује елементе организационе културе квалитета, који се 
објављују - чине доступним свим субјектима квалитета на ВИШСС и обавезују их на 



 

 

одговорајуће понашање у извршавању својих активности и обавеза. Наставно веће 
периодично (најмање једанпут годишње) разматра ниво организационе културе квалитета 
на основу извештаја директора, а по потреби предузима корективне мере и акције.  
 
Стратегија обезбеђења квалитета се периодично преиспитује и унапређује, с обзиром да се 
мењају фактори интерне и екстерне природе који утичу на њену реализацију. 
Преиспитивање и прилагођавење Стратегије обезбеђења квалитета врши Савет ВИШСС, 
на предлог Директора. Информације о потреби редефинисања Стратегије прикупљају се, 
анализирају и оцењују из интерних и екстерних извора (студенти, наставници, сарадници, 
ненаставно особље, привредне асоцијације и сл.). Информације прикупља Комисија за 
обезбеђење квалитета, која их обрађује и презентује Директору. Директор са 
руководиоцима студијских програма анализира информације и даје одговарајуће предлоге  
Савету ВИШСС по питању корекције Стратегије обезбеђења квалитета. 
  
Донету Стратегију обезбеђења квалитета ВИШСС промовише интерно и екстерно. 
Интерно, Стратегија обезбеђења квалитета се презентује у целости на: Наставном већу, 
Студентском парламенту, огласној табли ВИШСС. Екстерно, Стратегија обезбеђења 
квалитета се презентује у целости на интернет презентацији ВИШСС и у публикацијама 
доступним јавности. 

 
 
 

Д И Р Е К Т О Р 
 

Др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. 
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