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Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Алати и прибори 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 16 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миомир Вукићевић/Мишо Бјелић в. проф./доцент 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   + 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?   + 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   + 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената на предавањима? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима?   + 

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина ? 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 1 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима Сви 
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  
Планиране активности су у потпуности реализоване, по структури, обиму и плану. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Укинути видео бимове, вођење белешки на предавањима и вежбама. Прећи на употребу мобилних телефона, таблета... Сва предавања 
и садржаји вежби треба да буду у електронском облику и постављена на сајту (мудл). Настава треба да се користи да се дискутује о 
тим садржајима, да се они разјашњавају и тако стварају претпоставке за решавање и израду сложених инжењерских проблема. 
Све то у електронском облику. 
Студенти не треба да користе и доносе на Факултет ранце, торбе, фасцикле... осим телефона, таблета... 
 

 
Шеф Катедре 
 
Миомир Вукићевић 

Предметни наставник 
 

Миомир Вукићевић 

 

Мишо Бјелић 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Пројектовање и развој железничких возила 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 7 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Драган Петровић Редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави?  X  
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 5 
Просечан број студената на вежбама 5 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Конструкција и прорачун железничких возила 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 8 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Милан Бижић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави?  X  
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Методе испитивања конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 5 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Драган Петровић Редовни професор 
2. Др Милан Бижић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Основе железничких возила 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 6 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Драган Петровић Редовни професор 
2. Др Милан Бижић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави?  X  
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 5 
Просечан број студената на вежбама 5 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Пројектовање и развој железничких возила 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 12 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Драган Петровић Редовни професор 
2. Др Милан Бижић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9 
Просечан број студената на вежбама 9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Вагони и локомотиве 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 4 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Милан Бижић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Испитивање машинских конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 8 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Др Драган Петровић Редовни професор 
2. Др Милан Бижић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави?  X  
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Предавања и вежбе су успешно реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Механика 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Радован Булатовић редовни професор 
2. Марина Бошковић,  аистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?  +  
Да ли користите Видео бим у настави?   + 
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  Не знам 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима  
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Техничка механика 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Радован Булатовић редовни професор 
2. Марина Бошковић,  аистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  +  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?  +  
Да ли користите Видео бим у настави?   + 
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  Не знам 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима  
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Теорија механизама 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Радован Булатовић редовни професор 
2. Марина Бошковић,  аистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?  +  
Да ли користите Видео бим у настави?   + 
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима  
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Динамика машина 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 2 
Просечан број студената на вежбама 2 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 66 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 55 
Просечан број студената на вежбама 55 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 43 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 43 
Просечан број студената на вежбама 43 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 3 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 43 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 43 
Просечан број студената на вежбама 43 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 3 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 7 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере  
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 31 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 26 
Просечан број студената на вежбама 26 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 19 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Љубомир Лукић Редовни професор 
2. Мишо Бјелић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 15 
Просечан број студената на вежбама 15 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму по коме су студенти оспособљени за пројектовање технологија 
за ФТС, роботизацију технолошких система и флексибилну аутоматизацију на бази програмабилних логичких 
контролера.   
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Настава је побољшана сарадњом са лабораторијом за аутоматско управљање где се реализује један део вежби из програмирања 
програмабилних контролера применеом ледер дијаграма уз практичне примере. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Моделирање података (ОС55300) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 4 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Примена мерне опреме у аутоматском управљању (ОС54300) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 4 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Програмирање у аутоматском управљању (МС14230) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 3 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Програмирање управљачких уређаја (ОС64031) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 4 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Рачунарски алати (ОС14001) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 105 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2. Александар Николић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  3 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 35 
Просечан број студената на вежбама 39 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Рачунарско моделирање и симулација (ОС53300) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 4 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Увод у примену рачунара (ГОС1610) 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 60 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Драган Пршић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   X 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? X   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? X   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   X 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  3 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 35 
Просечан број студената на вежбама 42 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Настава је реализована по плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Инжењерска графика 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Небојша Богојевић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 59 
Просечан број студената на вежбама 59 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Студенти су релативно мирни и сарађују током предавања и вежби. Већина студената је урадила подељене задатке 
током предавања.  
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 

Нема. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Индустријска енергетика 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 13 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миљан Марашевић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   x 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   x 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   x 
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 13 
Просечан број студената на вежбама 13 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Све предвиђене активности су реалиѕоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Постројења за заштиту животне средине 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 10 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миљан Марашевић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   x 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   x 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   x 
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 10 
Просечан број студената на вежбама 10 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Све предвиђене активности су реалиѕоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Топлотни и дифузиони апарати 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 6 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миљан Марашевић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   x 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   x 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   x 
Да ли користите Видео бим у настави?  x  
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?  x  
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Све предвиђене активности су реалиѕоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА 

Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 5 
 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 

1. Снежана Ћирић Костић доцент 

2. Александар Вранић асистент 

3.   

4.   
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 

Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   

Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   

Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   

Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   

Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   

Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   

Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   

Да ли сте држали консултације са студентима? +   

Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   

Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 

испита? 
+   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   

Да ли користите Видео бим у настави? +   

Да ли поштујете распоред испита? +   

Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   

Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   
 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 

Ниво општег образовања 4 

Ниво социјалних вештина 4 

Ниво комуникационих способности 4 

Ниво владања рачунарским алатима  - 

Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 

Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 

Упорност и радна дисциплина 4 
 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 

Просечан број студената на предавањима 

 

5 

 

Просечан број студената на вежбама 5 

Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   

 

Студенти су редовно и заинтересовано пратили наставу и положили сви у прва два рока. 

 

 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 

           Шеф Катедре 

 

_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

 

1.___________ _________________________ 



2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА 

Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 
 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 

1. Снежана Ћирић Костић доцент 

2. Александар Вранић асистент 

3.   

4.   
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 

Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   

Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   

Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   

Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   

Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   

Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   

Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   

Да ли сте држали консултације са студентима? +   

Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   

Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 

испита? 
+   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   

Да ли користите Видео бим у настави? +   

Да ли поштујете распоред испита? +   

Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   

Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   
 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 

Ниво општег образовања 4 

Ниво социјалних вештина 5 

Ниво комуникационих способности 5 

Ниво владања рачунарским алатима  - 

Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 

Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 

Упорност и радна дисциплина 5 
 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 

Просечан број студената на предавањима 

 

2 

 

Просечан број студената на вежбама 2 

Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   

 

Студенти су редовно, заинтересовано и мотивисано пратили наставу и у првом року положили са одличном оценом. 

 

 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 

           Шеф Катедре 

 

_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

 

1.___________ _________________________ 



2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  
 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 

1. Снежана Ћирић Костић доцент 

2. Александар Вранић асистент 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 

Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   

Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   

Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   

Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   

Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   

Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   

Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   

Да ли сте држали консултације са студентима? +   

Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   

Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 

испита? 
+   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   

Да ли користите Видео бим у настави? +   

Да ли поштујете распоред испита? +   

Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   

Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   
 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 

Ниво општег образовања 3 

Ниво социјалних вештина 3 

Ниво комуникационих способности 4 

Ниво владања рачунарским алатима  - 

Предзнање студената за праћење наставе на предмету 2 

Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 

Упорност и радна дисциплина 3 
 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 

Просечан број студената на предавањима 

 

50-60 

 

Просечан број студената на вежбама 50-60 

Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   

 

Студенти долазе са минималном количином предзнања из ове области. Наставу прате, редовно раде али су веома спори. 

Мали број њих је користио препоручену литературу. Половина од укупног броја студената је долазила неспремна на 

вежбе. 

Студенти који су редовно радили у току године и долазили спремни на вежбе су положили већ у првом испитном року.  

Након сваког испитног рока наставник је заказивао додатне часове на којима је решавао испитни задатак и радио друге 

примере. На те допунске часове је долазио веома мали број студената - најчешће око пет, иако је број студената који 

нису положили био већи. 

 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

Због слабог предзнања уписаних студената, а и недовољне мотивисаности појединих за редован рад, можда има смисла организовати 

рад старијих добрих студената са бруцошима. Представнике студената који би радили са бруцошима може да делегира и бира 

студентска организација Факултета. Једном недељно заказати по два сата рада за сваки предмет у семестру. Бруцоши би дошли да 

раде, а један или два изабрана старија студента би дежурала и одговарала на постављена питања. 

 

           Шеф Катедре 

 

_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

 



1.___________ _________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1 

Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  
 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 

1. Снежана Ћирић Костић доцент 

2. Александар Вранић асистент 

3.   

4.   
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 

Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   

Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   

Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   

Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   

Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   

Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   

Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   

Да ли сте држали консултације са студентима? +   

Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   

Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 

испита? 
+   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   

Да ли користите Видео бим у настави? +   

Да ли поштујете распоред испита? +   

Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   

Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   
 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 

Ниво општег образовања 3 

Ниво социјалних вештина 3 

Ниво комуникационих способности 4 

Ниво владања рачунарским алатима  - 

Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 

Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 

Упорност и радна дисциплина 4 
 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 

Просечан број студената на предавањима 

 

40 

 

Просечан број студената на вежбама 40 

Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   

 

Студенти, који су редовно похађали наставу и урадили пројектни задатак, су положили испит. 

 

 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 

           Шеф Катедре 

 

_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

 

1.___________ _________________________ 



2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2 

Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  
 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 

1. Снежана Ћирић Костић доцент 

2. Александар Вранић асистент 

3.   

4.   
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 

Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   

Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   

Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   

Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   

Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   

Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   

Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   

Да ли сте држали консултације са студентима? +   

Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   

Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 

испита? 
+   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   

Да ли користите Видео бим у настави? +   

Да ли поштујете распоред испита? +   

Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   

Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   
 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 

Ниво општег образовања 3 

Ниво социјалних вештина 3 

Ниво комуникационих способности 4 

Ниво владања рачунарским алатима  - 

Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 

Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 

Упорност и радна дисциплина 3 
 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 

Просечан број студената на предавањима 

 

30 

 

Просечан број студената на вежбама 40 

Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   

 

Студенти, који су редовно похађали наставу и урадили пројектни задатак, су положили испит. 

 

 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 

           Шеф Катедре 

 

_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

 

1.___________ _________________________ 



2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Топлотни и дифузиони апарати 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 6 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миљан Марашевић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   x 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   x 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   x 
Да ли користите Видео бим у настави?  x  
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?  x  
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Све предвиђене активности су реалиѕоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Заштита животне средине 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 60 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миљан Марашевић доцент 
2. Ненад Стојић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   x 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  x  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   x 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   x 
Да ли користите Видео бим у настави?  x  
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?  x  
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 32 
Просечан број студената на вежбама 34 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Све предвиђене активности су реалиѕоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 





 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Компјутерско моделирање конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 18 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  3 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9.8 
Просечан број студената на вежбама 15.7 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Компјутерско моделирање транспортних система 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 5 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4.9 
Просечан број студената на вежбама 4.9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ЛИНЕАТИВНА ПРОИЗВОДЊА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 16 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  x  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 12 
Просечан број студената на вежбама 12 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно изведена. Студенти су добили основна знања линеативне, односно ресурсно штедљиве производнје. 
Студенти су овладали вештинама примена метода леана нарочити у изради тока вредности кроз компанији.. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Неопходно је ангажовати млађег асистента који мора да преузме извођење вежби  и да се припреми да преузме комплетно вођење 
курса 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Механика 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 105 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2. Марина Бошковић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 55 
Просечан број студената на вежбама 61 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Механика 3 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 44 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2. Александар Николић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 25 
Просечан број студената на вежбама 35 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: МЕНАЏМЕНТ И ИНЖЕЊЕРСТВО КВАЛИТЕТА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 16 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни професор 
2. Владан Грковић Асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  x  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 12 
Просечан број студената на вежбама 12 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно изведена. Студенти су добили основна знања менаџмента и инжењерства квалитета . Студенти су 
овладали вештинама израде документације менаџмент система за квалитет по захтевима стандарда ИСО 9001:2008 и 
детаљно се упознали са FMEA методом инжењерства квалитета. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Неопходно је ангажовати млађег асистента који мора да преузме извођење вежби  и да се припреми да преузме комплетно вођење 
курса. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: МЕРЕЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ РИЗИКА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни просер 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?    
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? x   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Менторска настава је успешно изведена.  
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
- 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Методе трансформације енергије 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 6 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Раде Карамарковић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   + 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?  +  
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  +  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? - - - 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? - - - 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? - - - 
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?   + 
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  +  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања - 
Ниво социјалних вештина - 
Ниво комуникационих способности - 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 1 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно): Предвиђен план наставе је реализован са приближно 80%. 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Надам се да је онај који је правио табелу овде мислио о побољшању наставе из предмета за који се извештај сачињава. Ако је тако, 
надградња на постојећи ниво наставе укључивала би 15 часова лабораторијских вежби. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Методе трансформације енергије 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 13 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Раде Карамарковић ванредни професор 
2. Милош Николић стипендиста 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 (хетерогена група 3-5) 
Ниво комуникационих способности 4 (хетерогена група 3-5) 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 11 
Просечан број студената на вежбама 11 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Због каснијег почетка наставе, тачније због одласка студената на Еразмус + размену (6 студената) није у потпуности 
реализован план наставе. Око 80% планираног је реализовано.  
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  
Најбољи учинак студената је кад имају адекватну мешавину теоријске, практичне, лабораторијске наставе 
комбинован са стручним посетама и адекватном литературом. У том погледу овом предмету са наше стране 
недостаје литература и лабораторијска настава у трајању максимално 10 часова. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: МОДЕРНЕ МЕТОДЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?    
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? x   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Менторска настава је успешно изведена.  
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
- 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 43 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 43 
Просечан број студената на вежбама 43 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 3 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 43 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 43 
Просечан број студената на вежбама 43 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 3 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 7 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4 
Просечан број студената на вежбама 4 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик за инжењере  
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 31 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 26 
Просечан број студената на вежбама 26 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Енглески језик 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 66 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Наташа Павловић Наставник страног језика 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? √   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   √ 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави?   √ 
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  √  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 55 
Просечан број студената на вежбама 55 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
 
Предавања и вежбе су у потпуности изведени према плану. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

- Увођење других страних језика  
- Повећање броја семестара у којима се учи енглески језик на Грађевинском инжењерству 

 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 5 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Љубомир Лукић Редовни професор 
2. Александра Петровић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 5 
Просечан број студената на вежбама 5 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму уз филмове о структури, начину рада, примени и 
неконвенционалним технологијама које се реализују на свим врстама машина за неконвенционалну обраду дубоким 
бушењем, ултразвуком, ласером, плазмом, воденим млазом, електроерозијом, електрохемијским поступцима, снопом 
електрона итд.  
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Пошто факултет нема лабораторију за неконвенциопналне технологије, радити на изналажењу могућности како би се вежбе 
реализовале једним делом у некој од радионица у граду где постоји машине за неконвенционалне поступке обраде, где би студенти 
могли и практично да реализују вежбе.  

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ АЛАТКЕ 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 28 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Љубомир Лукић Редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 18 
Просечан број студената на вежбама 23 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану уз приказ великог броја конструкционих решења нумерички управљаних 
машина алатки, обрадних центара са детаљном разрадом свих модула и функционалних система.  
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Пошто факултет нема лабораторију за нумерички управљане машине алатке, радити на изналажењу могућности како би се вежбе 
реализовале једним делом у некој од радионица у граду или се организовала посета сајму технике у Београду како би се студенти 
детаљније упознали са нумерички управљаним машинама алаткама. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Oбновљиви извори енергије 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Раде Карамарковић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   + 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? - - - 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? + + + 
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?   + 
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  +  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина - 
Ниво комуникационих способности - 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 2 
Просечан број студената на вежбама 2 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно): Предвиђен план наставе је реализован у потпуности. 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Надам се да је онај који је правио табелу овде мислио о побољшању наставе из предмета за који се извештај сачињава. Ако је тако, 
надградња на постојећи ниво наставе укључивала би 10 часова лабораторијских вежби. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Одабрана поглавља из механике 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Одржавање и дијагностика 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 16 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Бранко Радичевић доцент 
2. др Бранко Радичевић доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  +  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 13 
Просечан број студената на вежбама 16 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  План  наставе је реализован у потпуности. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Организација производње 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 29 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2. Владан Грковић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 11 
Просечан број студената на вежбама 16 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Планирање и анализа експеримената 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 2 
Просечан број студената на вежбама 2 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Предузетништво и иновације 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 8 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2. Саво Трифуновић редовни професор 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 7 
Просечан број студената на вежбама 7 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Производна метрологија 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 23 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2. Владан Грковић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 13 
Просечан број студената на вежбама 15 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Пројектовање технологије заваривања 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 14 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистент Звање 
1. Миомир Вукићевић/Мишо Бјелић в. проф./доцент 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   + 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?   + 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   + 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената на предавањима? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима?   + 

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина ? 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 1 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима Сви 
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  
Планиране активности су у потпуности реализоване, по структури, обиму и плану. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Укинути видео бимове, вођење белешки на предавањима и вежбама. Прећи на употребу мобилних телефона, таблета... Сва предавања 
и садржаји вежби треба да буду у електронском облику и постављена на сајту (мудл). Настава треба да се користи да се дискутује о 
тим садржајима, да се они разјашњавају и тако стварају претпоставке за решавање и израду сложених инжењерских проблема. 
Све то у електронском облику. 
Студенти не треба да користе и доносе на Факултет ранце, торбе, фасцикле... осим телефона, таблета... 
 

 
Шеф Катедре 
 
Миомир Вукићевић 

Предметни наставник 
 

Миомир Вукићевић 

 

Мишо Бјелић 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 9 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Љубомир Лукић Редовни професор 
2. Александра Петровић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 8 
Просечан број студената на вежбама 8 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму по коме су студенти оспособљени за комплетно пројектовање 
производних технологија у индустрији прераде метала.     
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Настојати да факултет обезбеди едукативну верзију неког од CAPP софтверских пакета за варијантно или генеративно пројектовање 
технолошких процеса како би студенти унапредили знање и вештине у овој области.  

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1._____ ______________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: РАЧУНАРСКИ ИНТЕГРИСАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 13 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Љубомир Лукић Редовни професор 
2. Александра Петровић Доцент 
3. Владан Грковић Асистент 
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 11 
Просечан број студената на вежбама 12 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму по коме су студенти оспособљени за израду НЦ програма 
мануелним програмирањем, у АПТ програмском језику и аутоматским генерисањен НЦ програма за машине алатке 
применом ЦАД/ЦАМ система.    
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Пошто факултет нема лабораторију за нумерички управљане машине алатке, радити на изналажењу могућности како би се вежбе 
реализовале једним делом у некој од радионица у граду где постоји машина алатка са ЦНЦ управљањем, где би студенти написане 
програме могли практично да реализују.  

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Металне конструкције у машиноградњи 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 9 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9 
Просечан број студената на вежбама 9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Металне конструкције 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 33 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 16 
Просечан број студената на вежбама 22 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Методе прорачуна конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 8 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 8 
Просечан број студената на вежбама 8 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Основе металних конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 10 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 7 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Структурна анализа машина за механизацију 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Миломир Гашић Редовни професор 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?   +  
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?   +  
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?   + 
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована према плану и програму . Вежбе су 
реализоване кроз консултације и заједнички рад на писање и публиковање научноистраживачких резултата.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Фабричка постројења 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 6 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +    
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?  +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 6 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована према плану и програму . Вежбе су 
реализоване кроз консултације и заједнички рад на писање и публиковање научноистраживачких резултата.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Управљање истраживањем и развојем 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? да   
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 5 
Просечан број студената на вежбама 5 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Успешно реализована једна половина плана и програма 
предмета. Часови одржани по плану. Напомена: Други део наставе на овом предмету држи проф. др Новак Недић и 
његов извештај, нарочито у рубрикама под називом „Оцена студената“ не мора се нужно полкопити са мојим 
вредносним ставовима. 
 
 



Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Предузетништво и иновације 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? да   
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 14 
Просечан број студената на вежбама 14 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Успешно реализована прва половина плана и програма 
предмета. Сви часови одржани по плану. Студенти били врло заинтересовани за предавања. Били су веома активни на 
вежбама и остварили добре резултате на испиту.  Напомена: Други део наставе на овом предмету држи проф. др Милан 
Коларевић и његов извештај, нарочито у рубрикама под називом „Оцена студената“ не мора се нужно полкопити са 
мојим вредносним ставовима. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 



2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Инжењерска етика 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1.  Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 25 
Просечан број студената на вежбама - 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Веома успешно реализован план и програм предмета. Сви 
часови одржани по плану. Студенти били врло заинтересовани за предавања.  
 
 



Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  Због  велике заинтересованости студената за 
проблематику инжењерске етике, али, на жалост, и све веће објективне друштвене потребе за етизацијом 
(више морала) и у инжењерској професији, а што није само проблем у српском друштву него „иде упоредо“ 
са развојем и увођењем нових технологија и стварањем нових друштвених односа, ваљало би у добро време 
порадити на повећању броја часова на овом предмету или бар на увођењу вежби. Студентима би то било од 
нарочите користи, а ми не бисмо жалили труда. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Пословне комуникације и презентације 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1.  Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? да   
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 40 
Просечан број студената на вежбама - 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Успешно реализован план и програм предмета. Сви часови 
одржани по плану. Студенти били врло заинтересовани за предавања.  
 
 



Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Пословне комуникације и презентације 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1.  Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? да   
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 40 
Просечан број студената на вежбама - 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Успешно реализован план и програм предмета. Сви часови 
одржани по плану. Студенти били врло заинтересовани за предавања.  
 
 



Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Инжењерска етика 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1.  Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 25 
Просечан број студената на вежбама 25 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Веома успешно реализован план и програм предмета. Сви 
часови одржани по плану. Студенти били врло заинтересовани за предавања.  
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету:  Због  велике заинтересованости студената за 
проблематику инжењерске етике, али, на жалост, и све веће објективне друштвене потребе за етизацијом 
(више морала) и у инжењерској професији, а што није само проблем у српском друштву него „иде упоредо“ 
са развојем и увођењем нових технологија и стварањем нових друштвених односа, ваљало би у добро време 
порадити на повећању броја часова на овом предмету или бар на увођењу вежби. Студентима би то било од 
нарочите користи, а ми не бисмо жалили труда. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 



4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Социологија рада 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету:  

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1.  Саво Трифуновић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 40 
Просечан број студената на вежбама 50 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Веома успешно реализовано. Сви часови одржани по плану. 
Студенти били заинтересовани и активни на предавањима и вредни у извршавању задатака на вежбама.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Мада смо свесни објективних друштвених проблема и тешкоћа у пословању, ваљало би труда да мимо основне уџбеничке литературе 
има више књига у факултетској библиотеци из области друштвених наука примерене ширини простирања  предмета Социологија 
рада, а на корист наших студената. 

 
           Шеф Катедре 
 
Проф. др Саво 
Трифуновић_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.Проф. др Саво 
Трифуновић_______________________________
___ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 



4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: СИСТЕМИ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 25 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  x  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима?  x  
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 18 
Просечан број студената на вежбама 18 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно изведена. Студенти су добили потребна знања за разумевање приступа Европске Уније 
сертификацији производа, односно CE означавању производа. Такође, су овладали вештинама израде техничког 
конструкционог фајла.  
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Неопходно је ангажовати млађег асистента који мора да преузме извођење вежби  и да се припреми да преузме комплетно вођење 
курса. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Системи централног грејања 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Раде Карамарковић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? - - - 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? - - - 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? + + + 
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?   + 
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  +  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина - 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 2 
Просечан број студената на вежбама 2 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно): Предвиђен план наставе је реализован у потпуности. 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Надам се да је онај који је правио табелу овде мислио о побољшању наставе из предмета за који се извештај сачињава. Ако је тако, 
надградња на постојећи ниво наставе укључивала би 10 часова лабораторијске и практичне наставе и 10 часова обуке за један 
рачунарски програм (нпр. Hecos) у коме би студенти могли читав пројектни задатак једноставније и брже да реализују.  

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Стабилност кретања механичких система 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Статистичка контрола процеса 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 13 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2. Владан Грковић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 11,5 
Просечан број студената на вежбама 11,5 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Структурна анализа конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 12 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9 
Просечан број студената на вежбама 9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: ТЕХНИЧКА ЛОГИСТИКА И МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 14 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мирко Ђапић Ванредни професор 
2. Бранко Радичевић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? x   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? x   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? x   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? x   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? x   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? x   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? x   
Да ли сте држали консултације са студентима? x   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? x   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? x   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? x   
Да ли користите Видео бим у настави? x   
Да ли поштујете распоред испита? x   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? x   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? x   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 10 
Просечан број студената на вежбама 10 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно изведена. Студенти су добили основна знања менаџмента производње. Студенти су овладали 
вештинама решавања логистичких проблема у савременој производњи. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Курс Техничка логистика и менаџмент производње у наредном ревидирању студијског програма Машинско инжењерство потребно је 
померити у 7 семестар тако да курс CIM систем буде наставак овог курса и да се слуша у 8 семестру. Такође курс CIM системи треба 
преименовати као Менаџмент производње II 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Техничка механика 2 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 28 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Славиша Шалинић ванредни професор 
2. Александар Николић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? да   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? да   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? да   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? да   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? да   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   не 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? да   
Да ли сте држали консултације са студентима? да   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? да   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? да   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   не 
Да ли користите Видео бим у настави?   не 
Да ли поштујете распоред испита? да   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? да   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? да   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 15 
Просечан број студената на вежбама 20 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):             Успешно је реализован предвиђени план наставе. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Tехнологија обраде деформисањем 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 19 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Александра Петровић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? √   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? √   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?  √  
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? √   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  √  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? √   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? √   
Да ли сте држали консултације са студентима? √   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? √   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? √   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? √   
Да ли користите Видео бим у настави? √   
Да ли поштујете распоред испита? √   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? √   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? √   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 12 
Просечан број студената на вежбама 14 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Све планиране активности су реализоване. 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Користити унапређену верзију портала за електронско учење. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Технологија обраде резањем 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 48 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистент Звање 
1. Миомир Вукићевић/Александра Петровић в. проф. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   + 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?   + 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   + 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената на предавањима? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима?   + 

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина ? 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 1 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима Сви 
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  
Планиране активности су у потпуности реализоване, по структури, обиму и плану. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Укинути видео бимове, вођење белешки на предавањима и вежбама. Прећи на употребу мобилних телефона, таблета... Сва предавања 
и садржаји вежби треба да буду у електронском облику и постављена на сајту (мудл). Настава треба да се користи да се дискутује о 
тим садржајима, да се они разјашњавају и тако стварају претпоставке за решавање и израду сложених инжењерских проблема. 
Све то у електронском облику. 
Студенти не треба да користе и доносе на Факултет ранце, торбе, фасцикле... осим телефона, таблета... 
 

 
Шеф Катедре 
 
Миомир Вукићевић 

Предметни наставник 
 

Миомир Вукићевић 

 

Александра Петровић 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Технологија спајања материјала 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 14 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистент Звање 
1. Миомир Вукићевић/Мишо Бјелић в. проф./доцент 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?   + 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?   + 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?   + 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената на предавањима? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима?   + 

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина ? 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 1 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 3 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима Сви 
Просечан број студената на вежбама  
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  
Планиране активности су у потпуности реализоване, по структури, обиму и плану. 
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Укинути видео бимове, вођење белешки на предавањима и вежбама. Прећи на употребу мобилних телефона, таблета... Сва предавања 
и садржаји вежби треба да буду у електронском облику и постављена на сајту (мудл). Настава треба да се користи да се дискутује о 
тим садржајима, да се они разјашњавају и тако стварају претпоставке за решавање и израду сложених инжењерских проблема. 
Све то у електронском облику. 
Студенти не треба да користе и доносе на Факултет ранце, торбе, фасцикле... осим телефона, таблета... 
 

 
Шеф Катедре 
 
Миомир Вукићевић 

Предметни наставник 
 

Миомир Вукићевић 

 

Мишо Бјелић 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Топлотни уређаји и постројења 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 13 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Раде Карамарковић ванредни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?   + 
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета? +   
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? - - - 
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? - - - 

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? - - - 
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? + + + 
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?   + 
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?  +  

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања - 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  - 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 13 
Просечан број студената на вежбама 13 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно): Предвиђен план наставе је реализован у потпуности. 

Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Надам се да је онај који је правио табелу овде мислио о побољшању наставе из предмета за који се извештај сачињава. Ако је тако, 
надградња на постојећи ниво наставе укључивала би бар две једнодневне посете постројењима за чије пројектовање су се студентни 
оспособљавали. 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Управљање пројектом 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 24 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2. Владан Грковић асистент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 4 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 12 
Просечан број студената на вежбама 13 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Уређаји и  прибоори у заваривању 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 16 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Мишо Бјелић доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?    
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?    
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?    
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?    
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?    
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?    
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?    
Да ли сте држали консултације са студентима?    
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?    
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?    

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?    
Да ли користите Видео бим у настави?    
Да ли поштујете распоред испита?    
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?    
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?    

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 3 
Упорност и радна дисциплина 2 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 12 
Просечан број студената на вежбама 12 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Све планиране активности су успешно реализоване у пуном обиму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
Унапредити постојећу платформу за електронско учење – Moodle.  

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Вишекритеријумско одлучивање 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 2 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Милан Коларевић редовни професор 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?     
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?     
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима?     
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита?     
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?     
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?     
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита?     
Да ли сте држали консултације са студентима?     
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања?     
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита?     

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака?     
Да ли користите Видео бим у настави?     
Да ли поштујете распоред испита?     
Да ли сте водили евиденцију присуства студената?     
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама?     

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 5 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 2 
Просечан број студената на вежбама 2 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):   
Настава је успешно реализована према плану и програму. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Заштита од буке 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 3 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. др Бранко Радичевић доцент 
2. др Бранко Радичевић доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?  +  
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?  +  
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?  +  
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави? +   
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 5 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 3 
Просечан број студената на вежбама 3 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  План  наставе је реализован кроз консултације због малог броја 
студената. Ради лакшег усвајања планираног обима градива одржана  је приближно једна половина планираних 
предавања и вежби. Лабораторијске вежбе су у потпуности реализоване. 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Компјутерско моделирање конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 18 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 3 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  3 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9.8 
Просечан број студената на вежбама 15.7 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Компјутерско моделирање транспортних система 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 5 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 4.9 
Просечан број студената на вежбама 4.9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Структурна анализа конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 12 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Небојша Здравковић Доцент 
2.   
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? X   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? X   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? X   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? X   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма?  X  
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   X 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? X   
Да ли сте држали консултације са студентима? X   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? X   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? X   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? X   
Да ли користите Видео бим у настави? X   
Да ли поштујете распоред испита? X   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? X   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? X   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 3 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9 
Просечан број студената на вежбама 9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована у потпуности према плану.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Квалитет наставе на Факултету се може  
побољшати објављивањем комплетног наставног материјала на интернет страници Факултета. 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Металне конструкције у машиноградњи 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 9 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 9 
Просечан број студената на вежбама 9 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Металне конструкције 1 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 33 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 16 
Просечан број студената на вежбама 22 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Методе прорачуна конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 8 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 8 
Просечан број студената на вежбама 8 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Основе металних конструкција 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 10 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Небојша Здравковић Доцент 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова? +   
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова? +   
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?  +  
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 4 
Ниво социјалних вештина 3 
Ниво комуникационих способности 3 
Ниво владања рачунарским алатима  4 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 4 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 4 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 6 
Просечан број студената на вежбама 7 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је у потпуности реализована према плану и програму. 
Вежбе су реализоване сагласно плану и програму.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 



 
 



 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ НАСТАВИ 

Предмет: Структурна анализа машина за механизацију 
Школска година: 2016/2017 Број студената на предмету: 1 

 

Р.бр. Име и презиме наставника/асистента Звање 
1. Миле Савковић Редовни професор 
2. Миломир Гашић Редовни професор 
3.   
4.   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Да Делимично Не 
Да ли су предавања  извођена према распореду часова?   +  
Да ли су вежбе  извођене према распореду часова?   +  
Да ли сте план извођења наставе поделили студентима? +   
Да ли сте упознали студенте са доступном литературом за припремање испита? +   
Да ли је препоручена литература усклађена с обимом програма? +   
Да ли сте предавања и вежбе објавили на Интернет страницама Факултета?   + 
Да ли сте упознали студенте са начином полагања испита? +   
Да ли сте држали консултације са студентима? +   
Да ли сте студентима доставили списак испитних питања? +   
Да ли сте омогућили студентима да погледају свој рад након објављивања резултата са 
испита? +   

Да ли су студенти након испита упознати са решењима испитних задатака? +   
Да ли користите Видео бим у настави?   + 
Да ли поштујете распоред испита? +   
Да ли сте водили евиденцију присуства студената? +   
Да ли сте оценили ангажовање студената на предавањима или вежбама? +   

 

ОЦЕНА СТУДЕНАТА Оцена од 1 до 5 
Ниво општег образовања 5 
Ниво социјалних вештина 4 
Ниво комуникационих способности 4 
Ниво владања рачунарским алатима  5 
Предзнање студената за праћење наставе на предмету 5 
Заинтересованост студената за праћење наставе на предмету 5 
Упорност и радна дисциплина 5 

 

ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ Уписати број студената 
Просечан број студената на предавањима 1 
Просечан број студената на вежбама 1 
Оценa успешности реализације плана наставе (описно):  Настава је реализована према плану и програму . Вежбе су 
реализоване кроз консултације и заједнички рад на писање и публиковање научноистраживачких резултата.  
 
 
 
Предлог за побољшање квалитета наставе на Факултету: Студентима се мора обезбедити комплетан 
материјал са вежби и предавања у писаном или електронском облику 
 

 
           Шеф Катедре 
 
_____________________________ 

Предметни наставник/асистент 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 
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