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Професор струковних студија
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Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Машинско инжењерство

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година
Место
Институција
Наслов дипломског рада

1994.
Нови Сад
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Модели превентивног одржавања заменом и превентивног
одржавања по стању и њихова примена
Машинско инжењерство

Област
МАГИСТАРСКИ РАД (МАСТЕР РАД)
Година
1999.
Место
Нови Сад
Институција
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
Развој система управљања квалитетом сложених механичких
Наслов тезе
система на примеру универзалних зупчастих редуктора
Област
Машинско инжењерство
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година
22.02.2006.
Место
Зрењанин
Институција
Универзитет у Новом Саду,Технички факултет Михајло Пупин
Унификација и систематизација модела за утврђивање
Наслов дисертације
оптималног перода техничке дијагностике и њихова примена на
графичким машинама
Област
Машинско инжењерство
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА – ЗВАЊА
Година избора
Наставно-научна звање
(реизбора)
1994.
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду - Стручни сарадник
1995-1999.
Средња машинска школа, Нови Сад – Професор
2000-2006.
Виша техничка школа Нови Сад – Предавач
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – Професор
од 2007.
струковних студија

2

КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА (остали подаци)
1. Обавља функцију директора Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду од 2013. У том периоду урађено је низ корисних ствари за Школу, од којих је
потребно истаћи: повећан број студената који се уписује и завршава студије;
инвестирање у Школу и опрему за обуку студената; акредитовани нови студијски
програми и реакредитовани постојећи; акредитоване по први пут на високој
школи мастер струковне студије и уписане; успостављена правна и финансијска
регулатива; оформљен тим и подмлађен колектив; извршена промоција Школе у
земљи и Европи; добијени међународни пројекти и успостављена сарадња са
привредом; успостављен парнерски однос са студентима, итд.
2. Обавља функцију председника Конференције академија и високих школа Србије
(КАССС). На место председника изабран 06.07.2015. године убедљивом већином
гласова директора високих школа Србије. Као председник КАССС-а води политику
помоћи свим високим школама Србије у свим сферама њиховог пословања,
контактима са Министарством просвете и другим субјектима релевантим за
функционисање. За председника Конференције академија и високих школа изабран је
и други пут на изборима одржаним 2018. године, поново убедљивом већином гласова
директора високих школа, са мандатом до 2021. године.
3. На Генералној скупштине European Association of Institutions in Higher Education са
седиштем у Бриселу (Европске асоцијације европског професионалног
образовања), која броји око 62 националне институције, а које репрезентују близу
600 појединачних институција из 36 земаља 2016. године изабран je међу 8
чланова борда. Такође, представник је Србије у Генералној скупштини те
институције, која креира политику струковног образовања Европе. Члан
Working group on Quality of Professional Higher Education. На свим овим
позицијама примарно се помиње институција са које неко долази, тако да је
Конференција високих школа Србије видљива, а очекује да много тога што је
корисно за струковно образовање, а функционише у Европи, уочи и
имплементира у наше институцију, што би било корисно и за студенте.
4. Члан je многобројних радних група именованих од стране Министарства
просвете науке и технолошког развоја од којих су најважније:
o Радне групе за израду Закона о високом образовању, Бpoj: 119-01-347/2016-06,
o Међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију
Националног оквира квалификација у Србији Бpoj: 119-01-216/2017-06,
o Радне групе за израду Нацрта Закона о дуалном моделу студија у високом
образовању
o Радне групе за израду Закона о Националном оквиру квалификација,
o Радне групе за израду Закона о финансирању високог образовања,
o Радне групе за дефинисање основног акта груписања Високих школа
струковних студија, у Академије струковних студија, Бpoj: 1l9-01-00486/201801 и др.
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КРАТКА БИОГРАФИЈА
Бранко Савић је рођен 03. марта 1969. године у Лозници, где је стекао основно и средње стручно
образовање у свим разредима као одличан ђак. За време похађања основне и средње школе
учествовао је на многобројним такмичењима из математике, физике, хемије и других предмета где је
остваривао запажене резултате на републичким такмичењима. Факултет техничких наука, машински
одсек, уписао је школске 1989/90.године. Дипломски рад је израдио у току десетог семестра, без
коришћења апсолвентског стажа. Дипломирао је 15. јула. 1994. године са оценом 10 (десет) на смеру
за производне системе, роботику и рачунарску аутоматизацију, као трећи у генерацији. По
дипломирању се запошљава на Факултету техничких наука. За то време ангажован је и на пројекту
"Унапређење функције одржавања" у "Север Холдинг“ из Суботице. Постдипломске студије на
Факултету техничких наука, смер поузданост, одржавање и управљање квалитетом, уписао је школске
1994/95. године. Све испите предвиђене планом и програмом положио је са просечном оценом 9.60
(девет и 60/100). Магистарски рад под насловом "Развој система управљања квалитетом сложених
механичких система " одбранио је 21.09.1999. године. Докторску дисертацију одбранио је 22.
фебруара 2006. године.
Има 24 године радног стажа у просвети, где је држао наставу из више предмета и положен стручни
испит за професора. Поседује AutoDesk-ов сертификата и Xpert European Computer Passeport
Instructor Licence, сертификат школе рачунара из Хановера, као и лиценце за прогаме Pro ENGINEER,
Adobe и сличне.
Има преко 100 објављених научних радова на конференцијама у земљи и иностранству и у научностручним часописима, како домаћим тако и иностраним. На Високој техничкој школи струковних
студија запослен је у Новом Саду од 2000. године као предавач, а потом професор струковних студија
на предметима: графичке машине и одржавање, поузданост техничких система, теорија инжењерског
експеримента и теоријске и експерименталне основе специјалистичког рада, основе машинства,
елементи аутоматизације и др. Ови предмети се слушају на свим одсецима у Школи. У току рада у
Школи руководио је са студијским програмом графичко инжењерство, а потом и са остала три
студијска програма на графичком одсеку Школе. Такође, водио је и организовао стручну инжењерску
праксу за студенте Школе и обављао је послове помоћника директора
Поред научно-истраживачког рада из области машинске струке, области интересовања и научног
деловања су му инжењерство заштите и рачунарство. Поседује одговарајуће лиценце за инструктора
на појединим рачунарским апликацијама
Члан је уређивачког одбора часописа „Одржавање машина” и „Менаџмент знања“.
Добитник је Златне плакете Друштва за техничку дијагностику Србије за постигнуте резултате у
развоју техничке дијагностике.
Индекс научне компетенције 164.5.
Списак пројеката
Број 6
УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА И НА ВИШЕГОДИШЊИМ ПРОЈЕКТИМА
1. Occupation safety and health - degree curricula and lifelong learning 158781, Tempus
2. Учесник на петогодишњем пројекту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој са
учесницима из иностранствса 2010-2015.
3. Waste management curricula development in partnership with public and private sector/ WaMPPP
2015-2018 Erasmus+
4. Knowledge For Resilient soCiEty/ K- Force 2016-2019 Erasmus+
5. Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises
(SAPS) 2016-2018 Erasmus+
6. Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIS and system –
peshes 2016-2019 Erasmus+
7. Други пројекти у сарадњи са привредом и институцијама образовања
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ИНДЕКС НАУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

164.5

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
М23 и М24 - Рад у часопису међународног значаја.
M31 Пленарно предавање по позиву на скупу међународног значаја штампано у
целини
M33 - Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини.
M52 - Рад у часопису националног значаја
M61 - Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини.
M63 - Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини.
M71 – Одбрањена докторска дисертација
M72 – Одбрањен магистарски рад
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