
С А Ж Е Т А К  
ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА 

ИЗБОР У ЗВАЊЕ   
  

I - О КОНКУРСУ  
  

  

Назив факултета:      Машински факултет у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област:   Војно машинство – системи наоружања 
Број кандидата који се бирају:   1 
Број пријављених кандидата:      1 
Имена пријављених кандидата:  
  1. др Ивана С. Тодић, дипл.инж.маш 
  

  
  

II - О КАНДИДАТИМА  
  

Под 1.   
  
1) - Основни биографски подаци  
  

- Име, средње име и презиме:    Ивана, Светлана, Тодић 
- Датум и место рођења:     05.01.1983., Београд 
- Установа где је запослен:     Универзитет у Београду, Машински факултет 
- Звање/радно место:     асистент 
- Научна, односно уметничка област :   машинство 

  
2) - Стручна биографија, дипломе и звања  

  

Основне студије:  
- Назив установе:     Машински факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:    Београд, 2006 
- Ужа научна, oдносно уметничка област:   Војно машинство – системи наоружања 
 
Докторат:  
- Назив установе:     Машински факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:    Београд, 2014 
- Наслов дисертације:    Оптимално вођење у условима великих поремећаја и  
      ограничених перформанси лета ракете 
- Ужа научна, oдносно уметничка област:   Војно машинство – системи наоружања 
  
Досадашњи избори у наставна и научна звања:  
2010 - 2013 асистент 
2013 -          асистент 
 
 
 



   3) Објављени радови                  2. 
 

Име и презиме: Ивана Тодић 
  

Звање у које се бира: доцент 
  

Ужа научна, односно уметничка област за коју се 
бира: Војно машинство – системи наоружања 

Научне публикације  

Број публикација у којима је једини или 
први аутор  

Број публикација у којима је аутор, а није једини или 
први  

пре последњег 
избора/реизбора   

после последњег 
избора/реизбора   

пре последњег 
избора/реизбора   

после последњег 
избора/реизбора   

Рад у водећем научном часопису међународног значаја објављен 
у целини М22 

0 0 0 0 

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у 
целини М23 

0 1 0 2 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном 
одлуком М24 

0 0 0 1 

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен 
у целини М33 

0 0 0 1 

Рад у водећем часопису националног значаја  M51 0 0 0 1 
Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен 
само у изводу (апстракт), а не и у целини  

0 0 0 0 

Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен 
само у изводу (апстракт), а не и у целини  

0 0 0 0 

Научна монографија, или поглавље у монографији са више 
аутора  

0 0 0 0 

Стручне публикације  

Број публикација у којима је једини или 
први аутор  

Број публикација у којима је аутор, а није једини или 
први  

пре последњег 
избора/реизбора   

после последњег 
избора/реизбора   

пре последњег 
избора/реизбора   

после последњег 
избора/реизбора   

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 
стручног или општег карактера  

0 0 0 0 

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 
публикацији те врсте са више аутора  

0 0 0 0 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго)   0 0 0 11 
 

1. Khan, M. A., Todić, I., Miloš, M., Stefanović, Z., and Blagojević, Đ., “Control of Electro-Mechanical Actuator for Aerospace Applications”, Strojarstvo, Vol. 52, No. 3, 
pp. 303-313, 2010 (IF=0.222)(ISSN: 0562-1887)(M23) 

2. Todić, I., Miloš, M., and Pavišić, M., “Velocity And Position Control of Electromechanical Actuator For Aerospace Applications“, Tehnički Vjesnik , vol.20, No. 5, pp. 
853-860, 2013 (IF=0.615)(ISSN: 1330-3651)(M23) 

3. Nauparac, D.,  Pršić, D., Miloš, M., Todić, I., „Different Modeling Technologies of Hydraulic Load Simulator for Thrust Vector Control Actuator“, Tehnički Vjesnik, 
vol.22, No. 3, pp. 599-606, 2015 (IF=0.579)( ISSN 1330-3651) (M23) 



3.  
  
  

4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког  
       и истраживачког рада  
  

Кандидат је дао допринос развоју науке у области Војно машинство – системи наоружања 
кроз објављене радове, техничка решења и учешће у пројектима финансираним од стране 
Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије. 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија закључује да кандидат др Ивана Тодић, 
асистент на катедри за Системе наоружања Машинског факултета у Београду до сада има 
објављено:  
- има укупно 4 објављенa научна рада категорије М20, од тога 3 објављена у часописима 

реферисаних на Томсон Ројтерсовој SCI листи (категорије М23) и 1 научни рад категорије 
М24 у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком;  

- 1 рад саопштен на скупу међународног значаја, штампан у зборнику у целини категорије М30 
(категорије М33)  

- 1 рад у водећем часопису националног значаја категорије М50 (категорије М51)  
- 4 учешћа у научним пројектима финансираним од стране Министарства за науку, технологију 

и развој Републике Србије 
- 7 техничких реализација категорије М80 (5 категорије М82 и 2 категорије М83) 

  
  

5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка  
  
Кандидаткиња је учествовала у комисијама за одбрану мастер радова.    
  

  
6) - Оцена о резултатима педагошког рада  
  
Кандидат је до сада држао изузетно квалитетно наставу из 5 (пет) предмета Катедре за Системе 
наоружања на Машинском факултету Универзитета у Београду и учествовао у неколико курсева за 
стране студенте на Машинском факултету Универзитета у Београду. Анкете су показале да су 
студенти на задовољавајући начин окарактерисали досадашњи рад кандидата: 
Основне академске студије 
Увод у системе наоружања: 4.79 (2010 зимски семестар), 4.68 (2011 зимски семестар), 4.69 (2012 
зимски семестар) 
Механика лета пројектила: 5.00 (2010 зимски семестар), 4.97 (2011 зимски семестар), 4.89 (2012 
зимски семестар) 
Основи конструисања система наоружања: 4.95 (2010 летњи семестар), 4.87 (2011 летњи 
семестар), 4.61 (2012 летњи семестар), 4.94 (2013 летњи семестар) 
Мастер академске студије: 
Динамика лета пројектила: 4.60 (2010 зимски семестар), 4.95 (2011 зимски семестар), 5.00 (2012 
зимски семестар) 
Аеродинамика пројектила: 4.53 (2010 зимски семестар), 5.00 (2012 зимски семестар)   
  
  
7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и  других  
      делатности високошколске установе  
  
Кандидат је 2011. године увео одржавање вежби у компјутерским учионицама из предмета на 
Мастер академским студијама: Динамика лета пројектила и Аеродинамика пројектила; са циљем 
да студенти науче практичну примену наведених предмета кроз индивидуални пројекат и да им 
приближи софтверске пакете Matlab и Simulink.  
Кандидаткиња учествује у формирању лабораторије за вођење и управљање ракета.  

 



 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

  
На основу детаљног прегледа и разматрања свих достављених материјала и њихове 

свестране анализе, као и свих чињеница од значаја, а у вези са наставним, научно-истраживачким 
и стручним деловањем кандидата, изложених у овом Извештају, а у складу са 72. чланом Закона о 
високом образовању, чланом 11.5 Статута Машинског факултета Универзитета у Београду и 
Критеријумима за избор наставника Универзитета у Београду, Комисија закључује да кандидат др 
Ивана С. Тодић, дипл.инж.маш., асистент Машинског факултета Универзитета у Београду, 
испуњава све формалне и суштинске законске услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статута Машинског факултета Универзитета у 
Београду за избор у звање доцента. 

Комисија стога, са посебним задовољством, предлаже Изборном већу Машинског 
факултета Универзитета у Београду да изабере др Ивану С. Тодић, дипл.инж.маш. у звање 
доцента Универзитета у Београду, на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом 
за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања, при Катедри за Системе 
наоружања на Машинскoм факултету Универзитета у Београду. 
   
 
  
  
Београд 01.10.2015. 
  
   
  
                                                                                               ПОТПИСИ   
                                                                                     ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
  

  
                                                                                  ......................................................... 
                                             Проф. др Слободан Јарамаз,  

                                                        Универзитет у Београду - Машински факултет 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
                                    Проф. др Момчило Милиновић,  

                                                        Универзитет у Београду - Машински факултет 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
                                          Проф. др Дејан Мицковић,  

                                                         Универзитет у Београду - Машински факултет 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
                                                     др Предраг Елек, ванредни професор,  

                                                          Универзитет у Београду - Машински факултет 
 

                                                                                  ......................................................... 
                                                 др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, 

       Институт за физику, Београд 


