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Лични подаци  

Име и презиме   Мирослав Станојевић 
Место и адреса стана   11000 Београд, Србија, Кнез Данилова 8 

ЈМБГ  
Држављанство   Српско 
Датум рођења   25.07.1950. 

Пол   Мушки 
Телефонски бројеви    063-8265316 

 

Радно искуство  
  

Датуми 1978–1993 1993–1997 1997–2002 2002–2008 2008– 
Занимање или радно место Истраживач 

сарадник 
Асистент Доцент Ванредни  

професор 
Редовни 

професор 
 

Главни послови и 
одговорности 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практичан инжењерски рад 

Настава на Одсеку за процесну технику и заштиту животне средине 
на основним, магистарским и  докторским студијама. 

    
  Шеф катедре за процесну технику од 2009. до 2015. 
 
Од 1997. ментор 6 и члан комисије за 18 магистарских теза, ментор 4 
и члан комисије за 11 докторских дисертација.  
Учешће у писању 21 публикације (7 као први аутор): 5 уџбеника, 6 
домаћих монографија, 5 иностраних монографија и 5 техничких 
приручника. Уредник 4 зборника радова и рецензент 5 књига. 
 
На домаћим и иностраним скуповима и у домаћим и иностраним 
часописима преко 160 радoва, од којих 15 у часописима са SCI листе 
(са укупно 40 цитата).  
 
Учешће је у реализацији 25 научно-истраживачких пројеката 
финансираних од стране Министарстава (од чега руководилац три 
пројекта) и 3 међународна научна пројекта. 

 
Пројектовање у области процесне технике и термотехнике, израда 
техничке документације за апарате и постројења, студије, 
експертизе, ревизије и нострификације техничке документације, 
потврде о контроли квалитета, индустријска и лабораторијска 
испитивања процеса и опреме (преко 250 референци). 
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Стручна предавања, курсеви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив и адреса послодавца 

  Предавања у оквиру курса Climate change course, на Машинском    
факултету у Београду, 2005. – 2007.: 
Climate change course, organizovanog od strane Ministry for the 
environment and territory, Republic of Italy (ITMET), Fondazione Willy 
Brandt, Italy (FWB) i Faculty of Mechanical Engineering - Center of 
Process Engineering (FMEBG), Belgrade, sa temom Case studies – use 
of biogas; 
Predavanja u okviru poslediplomskog specijalističkog kursa na 
Mašinskom fakultetu u Beogradu: 
Specialist Courses in Energy Management in Industrial Companies, 
Technical and economical assessment of the saving potential and 
investment need, organizovanih od strane New Energy Performance AS-
NEPAS, Kjeller, Norway sa temom Measurements in process industry, za 
inženjere koji se bave energetikom iz industrijskih preduzeća u Srbiji. 
 
Машински факултет Београд, Краљице Марије 16, 11000 Београд, 
Србија 

Врста делатности или сектор  
Телефонски бројеви 011-3370-366 

  
Е-пошта   mstanojevic@mas.bg.ac.rs 

 

Образовање и усавршавање  
  

Датуми 1969-1975 1977-1982 1995 
Занимање или радно место Дипломирани 

инжењер машинства 
Магистар 

машинства 
Доктор 

техничких наука 
Ниво према  

националној класификацији 
VII-1 VII-2 VIII 

 Главни предмети / стечене 
 професионалне вештине 

Одсек за процесну технику 

Назив и врста организације  
у којој је стечено образовање 

Машински факултет Београд 

  

Усавршавања Специјализација, Forsungsinstitut der Zementindustrie Dusseldorf, 
Западна Немачка, 1983.  
Положен стручни испит прописан за машинске инжењере, Привредна 
комора Србије, 1992. 
Специјалиста заваривања према SRPS C.Т3.072 (Завод за заваривање 
Београд, 1995.) 
Положен стручни испит прописан за машинске инжењере за техничко 
руковођење гасоводним системом и руковање и одржавање гасних 
уређаја, постројења и инсталација, Министарство рударства и 
енергетике Републике Србије, 1996. 
Лиценца Ижењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, 2003. 
Лиценца Ижењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 
машинских инсталација објеката водоснабдевања и индустријских 
вода, хидротехнике и хидроенергетике, 2005. 
 

Личне вештине и 
компетенције 

 

  

Матерњи језик Српски 
Други језици Читање Говор Писање 
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Енглески језик добро средње средње 
Руски језик средње - - 

Чланство у професионалним 
организацијама 

Ижењерска комора Србије – од 2003. 
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије 
(СМЕИТС ). 
Друштво термичара Србије 

  

Остале квалификације Члан акредитоване Лабораторије за процесну технику, енергетску 
ефикасност и заштиту животне средине, која ради у оквиру Центра за 
квалитет Иновационог центра Машинског факултета у Београду д.о.о. 
и овлашћени испитивач од 2009. 
Члан Техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на 
животну средину, Министарства науке и заштите животне средине, 
Управа за заштиту животне средине, од 2005. 
Члан Техничке комисије за оцену студија о процени утицаја пројеката 
на животну средину, Секретаријат за заштиту животне средине Градске 
управе града Београда, од 2012. 
члан Комисије за стандарде КС А 207 – Управљање заштитом животне 
средине, Министарство за унутрашње економске односе СЦГ, Завод за 
стандардизацију, 2005. године 
члан радне групе за фармацеутски отпад при Одбору за заштиту 
животне средине и одрживи развој Привредне коморе Србије, октобар 
2005. године   
 

  

Активности у стручним и 
професионалним 

организацијама 

Члан Извршног одбора матичне секције пројектаната Инжењерске 
коморе Србије у периоду 2007.-2009. 
Председник регионалног одбора матичне секције машинских инжењера 
пројектаната Инжењерске коморе Србије београдског региона у 
периоду 2007.-2012. 
Члан Скупштине Инжењерске коморе Србије од 2013. године 
Председник комисије за преиспитивање описа постојећих и 
утврђивање предлога нових врста лиценци одговорних планера, 
урбаниста, пројектаната и извођача радова, Инжењерске коморе Србије 
од 2013. до 2015. године 
Члан Програмског одбора саветовања Рационално газдовање енергијом 
у широкој потрошњи - Београд, 1997.-., Организационог одбора 10. 
симпозијума Југословенског друштва термичара - YU TERM 97, 1997.; 
Члан Програмског одбора Регионалне конференције Индустријска 
енергетика и заштита животне средине у земљама југоисточне Европе, 
2008., у организацији Друштва термичара Србије. 
Председник Организационог одбора симпозијума националног ранга 
“Процесинг” 2011., 2014., 2015. и 2016. и  у организацији СМЕИТС 
(Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије) 
Члан Организационог и Научног одбора симпозијума националног 
ранга “Процесинг” у организацији СМЕИТС,  1997. – 2011. 
Преседник Извршног одбора Секције за процесну технику СМЕИТС; 
Члан Редакционог одбора часописа Процесна техника; 
Члан Скупштине СМЕИТС– од 2011. 
  

  

Компјутерске вештине 
и компетенције 

Kоришћење Microsoft Office™ алата (Word, Excel, Visio и 
PowerPoint) 
 

 
Октобар 2016. _____________________________________ 

Проф. др Мирослав Станојевић, дипл. инж. маш. 
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