
НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР МИЛОРАДУ МИЛОВАНЧЕВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР НЕНАДУ ЗРНИЋУ 
            

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника и сарадника у зимском семестру школске 2012./2013. године 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сaрадника подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  
Студентско вредновање је организовала и спровела Комисија у следећем саставу: 

редовни професор Владимир Стевановић, ванредни професор Драган Туцаковић, ванредни 
професор Александар Маринковић, доцент Драгутин Ђурић, доцент Милан Гојак, доцент Горан 
Лазовић, асистент Бојан Ивљанин, асистент Блаженка Масловарић, истраживач сарадник Сања 
Миливојевић и студенти: Маја Радовић, Саша Пунош, Јована Делић, Кристина Марковић и 
Немања Борак. Студентско вредновање је спроведено у редовним терминима наставе у зимском 
семестру школске 2012./2013. године.   

Студентским вредновањем је обухваћено 146 наставникa и 93 сарадникa, са укупним 
бројем предмета 200.  

Појединачни резултати студентског вредновања за наставнике су дати у прилогу.  
Резултати студентског вредновања за наставнике, осредњени за све предмете Факултета 

за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели, 
 
 

P.Б. Тврдње Просечна оцена 
1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 4,87 
                                                                          б) консултације 4,80 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,62 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,67 
4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 4,60 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  4,65 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4,61 
7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4,68 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,74 
9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,75 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,76 
11. Општи утисак 4,68 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 11) 4,70 

 



а резултати студентског вредновања за све сараднике, осредњени за све предмете Факултета за 
које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  
 
P.Б Тврдње Просечна оцена 
1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 4,91 
                                                                          б) консултације 4,86 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,69 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,67 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 4,73 

5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,72 
6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,80 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4,79 
8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,79 
9. Општи утисак 4,75 
10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 4,77 
 
 
 
У Београду,          
20.03.2013. године               За Комисију за организовање и спровођење 

поступка студентског вредновања педагошког 
рада наставника и сарадника 

               
        

Проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe/сараднике и предметe (Обрасци 2а и 2б) 



НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР МИЛОРАДУ МИЛОВАНЧЕВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР НЕНАДУ ЗРНИЋУ 
            

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника у летњем семестру школске 2013./2014. године 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сaрадника подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  
Студентско вредновање је организовала и спровела Комисија у следећем саставу: 

редовни професор Владимир Стевановић, редовни професор Драган Туцаковић, ванредни 
професор Александар Маринковић, доцент Милан Гојак, доцент Горан Лазовић, асистент Бојан 
Ивљанин, асистент Блаженка Масловарић, асистент Радослав Радуловић, истраживачи 
сарадници Сања Миливојевић и Милан М. Петровић и студенти: Маја Радовић, Стефан Драгић, 
Јована Делић, Кристина Марковић, Милош Радовановић и Немања Борак. Студентско 
вредновање је спроведено у редовним терминима наставе у летњем семестру школске 
2013./2014. године.   

Студентским вредновањем је обухваћено 126 наставникa и 70 сарадника, са укупним 
бројем предмета 139.  

Појединачни резултати студентског вредновања наставникa и сарадникa су дати у 
прилогу.  

Резултати студентског вредновања за наставнике, осредњени за све предмете Факултета 
за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели, 

 
P.Б. Тврдње Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 4.88 
                                                                          б) консултације 4.80 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.65 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.70 
4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 4.68 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  4.68 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.66 
7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.73 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.78 
9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.79 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.78 
11. Општи утисак 4.74 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 11) 4.74 



 
а резултати студентског вредновања за све сараднике, осредњени за све предмете Факултета за 
које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  
 
P.Б. Тврдње Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 4.91 
                                                                          б) консултације 4.84 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.71 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.68 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 4.72 

5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.73 
6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.77 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.76 
8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.79 
9. Општи утисак 4.76 
10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 4.77 

 
 
 
У Београду,          
24.07.2014 . године     За Комисију за организовање и спровођење 

поступка студентског вредновања педагошког  
рада наставника и сарадника 

 
             
       Проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe и сараднике по предметима (Обрасци 2а и 2б). 



НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР МИЛОРАДУ МИЛОВАНЧЕВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР НЕНАДУ ЗРНИЋУ 
            

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника у зимском семестру школске 2013./2014. године 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  
Студентско вредновање је организовала и спровела Комисија у следећем саставу: 

редовни професор Владимир Стевановић, редовни професор Драган Туцаковић, ванредни 
професор Александар Маринковић, доцент Милан Гојак, доцент Горан Лазовић, асистент Бојан 
Ивљанин, асистент Блаженка Масловарић, асистент Радослав Радуловић, истраживач сарадник 
Сања Миливојевић и студенти: Маја Радовић, Стефан Драгић, Јована Делић, Кристина 
Марковић и Немања Борак. Студентско вредновање је спроведено у редовним терминима 
наставе у зимском семестру школске 2013./2014. године.   

Студентским вредновањем је обухваћено 139 наставникa и 74 сарадникa, са укупним 
бројем предмета 176.  

Појединачни резултати студентског вредновања за наставнике су дати у прилогу.  
Резултати студентског вредновања за наставнике, осредњени за све предмете Факултета 

за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели. 
 
 

P.Б. Тврдње Просечна оцена 
1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 4,90 
                                                                          б) консултације 4,80 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,62 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,66 
4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 4,61 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  4,63 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4,61 
7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4,69 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,74 
9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,76 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,77 
11. Општи утисак 4,69 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 12) 4,71 

 



Резултати студентског вредновања за све сараднике, осредњени за све предмете Факултета за 
које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  
 
P.Б. Тврдње Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 4,88 
                                                                          б) консултације 4,82 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,68 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,64 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 4,70 

5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,69 
6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,75 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4,73 
8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,77 
9. Општи утисак 4,71 
10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 4,74 

 
 
 
У Београду,          
11.04.2014. године               За Комисију за организовање и спровођење 

        поступка студентског вредновања 
               
               Проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe/сараднике и предметe (Обрасци 2а и 2б) 



НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР РАДИВОЈУ МИТРОВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР ЉУБОДРАГУ ТАНОВИЋУ 
  
           

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника и сарадника у летњем семестру школске 2014./2015. год. 
 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  
Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника у школској 2014./2015. 

години је спроведено електронским путем.  
Студентским вредновањем је обухваћено 85 наставникa и 53 сарадникa, са укупним 

бројем предмета 132.  
Појединачни резултати студентског вредновања за наставнике и сараднике су дати у 

прилогу.  
Резултати студентског вредновања рада наставника, осредњени за све предмете Факултета 

за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели. 
 
 

P.Б. Тврдње Просечна оцена 
1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 4,90 
                                                                          б) консултације 4,87 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,74 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,77 
4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 4,77 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  4,75 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4,67 
7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4,79 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,82 
9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,80 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,82 
11. Општи утисак 4,76 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 12) 4,79 

 
 
Резултати студентског вредновања рада сарадника, осредњени за све предмете Факултета за које 
је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  



 
P.Б. Тврдње Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 4,95 
                                                                          б) консултације 4,93 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,79 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,82 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 4,82 

5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,84 
6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,89 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4,88 
8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,89 
9. Општи утисак 4,84 
10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 4,87 

 
 
 
У Београду,          
02.10.2015. године        За Комисију за организовање и спровођење 

поступка студентског вредновања 
               
                                  
                                                                                           проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe/сараднике и предметe (Обрасци 2а и 2б) 
 



НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР РАДИВОЈУ МИТРОВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР ЉУБОДРАГУ ТАНОВИЋУ 
  
           

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника и сарадника у зимском семестру школске 2014./2015. год. 
 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  
Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника у школској 2014./2015. 

години је спроведено електронским путем.  
Студентским вредновањем је обухваћено 75 наставникa и 38 сарадникa, са укупним 

бројем предмета 103.  
Појединачни резултати студентског вредновања за наставнике и сараднике су дати у 

прилогу.  
Резултати студентског вредновања рада наставника, осредњени за све предмете Факултета 

за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели. 
 
 

P.Б. Тврдње Просечна оцена 
1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 4,91 
                                                                          б) консултације 4,85 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,72 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4,77 
4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 4,69 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  4,73 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4,68 
7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4,75 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,78 
9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4,79 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,79 
11. Општи утисак 4,75 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 12) 4,77 

 
 
Резултати студентског вредновања рада сарадника, осредњени за све предмете Факултета за које 
је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  



 
P.Б. Тврдње Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 4,88 
                                                                          б) консултације 4,85 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4,75 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4,75 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 4,77 

5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4,77 
6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4,76 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4,77 
8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4,78 
9. Општи утисак 4,73 
10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 4,78 

 
 
 
У Београду,          
02.10.2015. године        За Комисију за организовање и спровођење 

поступка студентског вредновања 
               
                                  
                                                                                           проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe/сараднике и предметe (Обрасци 2а и 2б) 
 



НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРОФ. ДР РАДИВОЈУ МИТРОВИЋУ 
ПРОДЕКАНУ ЗА НАСТАВУ ПРОФ. ДР ЉУБОДРАГУ ТАНОВИЋУ 
  
           

ПРЕДМЕТ:  Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада  
  наставника и сарадника у зимском семестру школске 2015./2016. год. 
 
 
 Сходно Правилницима о студентском вредновању педагошког рада наставника 
Универзитета у Београду и Машинског факултета Универзитета у Београду, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања подноси следећи  

И З В Е Ш Т А Ј  

Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника у школској 2015./2016. 
години је спроведено електронским путем.  

Студентским вредновањем је обухваћено 174 наставникa и 172 сарадникa, са укупним 
бројем предмета 199.  

Појединачни резултати студентског вредновања за наставнике и сараднике су дати у 
прилогу.  

Резултати студентског вредновања рада наставника, осредњени за све предмете Факултета 
за које је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели. 

 

 
P.Б. Тврдње 

 
Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) предавања 
 

4,76 
                                                                          б) консултације 

 
4,70 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 
 

4,52 
3. Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 

 
4,57 

4. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и 
креативност 

4,53 

5. 
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју 
предвиђену  
предметом 

4,53 
6. Обим и квалитет препоручене литературе 

 
4,49 

7. Наставник даје корисне информације за будући рад студената 
 

4,57 
8. Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 

 
4,62 

9. Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 
 

4,65 
10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 

 
4,65 

11. Општи утисак 
 

4,57 
12. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 12) 

 
4,60 

 
 

Резултати студентског вредновања рада сарадника, осредњени за све предмете Факултета за које 
је спроведено студентско вредновање, приказани су у следећој табели.  



 
P.Б. Тврдње 

 
Просечна оцена 

1. Да ли се настава редовно одржава:              a) вежбе 
 

4,76 
                                                                          б) консултације 

 
4,71 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 
 

4,58 
3. Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 

 
4,56 

4. 
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену 
предметом 
 предметом 

4,60 
5. Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 

 
4,59 

6. Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 
 

4,64 
7. Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 

 
4,65 

8. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 
 

4,64 
9. Општи утисак 

 
4,61 

10. УКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (просек претходних 10) 
 

4,63 

 

 
 
У Београду,          
03.02.2016. године        За Комисију за организовање и спровођење 

поступка студентског вредновања 
               
                                  
                                                                                           проф. др Владимир Стевановић 

 

Прилог: Појединачни извештаји за наставникe/сараднике и предметe (Обрасци 2а и 2б) 
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