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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2082/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-01/1516 
Датум: 15. 10. 2015. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр Σ 

А бројно стање ННВ 79 32 49 57 1 218 

 Кворум за ННВ – 1/2⋅А      110 

Б присутно 74 28 47 52 1 202 

 потребно за одлуку – 1/2⋅Б       

В бројно стање ИВ – (Σ) 79 111 160       218 - 

 Кворум за ИВ – 2/3⋅В 53 74 107 146 - 

 потребно за одлуку – 1/2⋅В 40    56                                                                                                 81   110 - 

 Присутно 74 102 149 202 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 01/1516 одржана 
је  15. октобра  2015. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом је председавао проф. др 
Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф. др Љубодрага Тановића, Продекана за 
НИД, проф. др Слободана Ступара, Продекана за финансије, проф. др Цветка Црнојевића, Продекана за 
сарадњу са привредом, проф. др Бранка Васића и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада 
Зрнића. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 110 чланова Већа, а да је у сали присутно 
202 члана, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.  
 
 
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи   
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-22/1415 од 24. 09. 2015. год.  
2. Обавештења и информацијe.   
3. Наставна питања. 
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
5. Докторске дисертације. 
6. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
7. Признавање страних високошколских исправа. 
8. Актуелна питања и разно. 

 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-22/1415 ОД 24.09.2015. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 22/1415 од 24.09.2015. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 
Конститутивна седница Савета Машинског факултета одржана је 28.09.2015. године. Верификовани су 
мандати члановима Савета, за председника Савета изабран је проф. др Александар Јововић, а за заменика 
председника доц. др Влада Гашић. 
На нашем факултету у току је снимање прилога за емисију „Кућа науке“ коју ће РТС емитовати крајем ове или 
почетком идуће године. 
Декан је замолио све заинтересоване да се пријаве за рад у Комисијама Наставно-научног већа, као и да дају 
своје предлоге о начину гласања на седницама. 
 
Обавештења Продекана за наставу: 
 
У четвртак, 01.10.2015. године, у амфитеатру А обављен је Свечани пријем нове генерације студената 
уписаних у прву годину школске 2015/2016. године. 
Заједничка порука упућена студентима фокусирана је ка стицању знања и вештина којима ће овладати у току 
школовања, и бити оспособљени да брзо уче и мењају сопствене способности у складу са технолошким 
иновацијама и савременим трендовима друштва. 
На крају, студентима нове генерације студената су уручени индекси уз жељу, да након завршетка студија 
својим даљим активностима допринесу просперитетном развоју нашег друштва. 
На основу члана 89. тачка 4. Статута Универзитета у Београду Наставно-научно веће Факултета одлучује о 
признавању положених испита у случају уписа на студијски програм Основних академских студија без 
пријемног испита. 
Наставно-научно веће је донело одлуку о признавању положених испита на ОАС и МАС за студенте, према 
приложеном списку. 
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Обавештења Продекана за НИД:  
  
На основу Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада и 
поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности, 
Машински факултет у Београду акредитован је као научноистраживачка организација Одлуком Министарства 
просвете и науке - Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, бр. 021-01-17/30 од 15.11.2011. 
године.  С обзиром на то да акредитација Машинског  факултета као НИО истиче 15.11.2015. године, потребно 
је доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја - Одбору за акредитацију 
научноистраживачких организација Захтев за поновну акредитацију Факултета који, између осталог, 
подразумева Програм научноистраживачког рада  факултета, са одлуком надлежног органа о његовом 
усвајању и Програм развоја научнистраживачког подмлатка факултета са одлуком надлежног органа о 
његовом усвајању. 
  
Управа за одбрамбене технологије Министарства одбране доставила је допис у вези прикупљања података о 
високообразованом истраживачком кадру нашег Факултета, како активног тако и пензионисаног, који је радио, 
ради или би могао бити ангажован у процесу истраживања, развоја и модернизације НВО, па вас још једном 
подсећам да на адресу pronid@mas.bg.ac.rs доставите тражене податке у .xls табели која се налази у прилогу 
мејла послатом свим шефовима и секретарима катедара 12.10.2015. године. 
 
Одлуком Машинског факултета у Београду 1721/2 од 28.09.2015. године проф. др Зоран Рибар, Машински 
факултет у Београду и проф. др Сретен Б. Стојановић, Технолошки факултет у Нишу именовани су као 
рецензенти за монографију под називом “МОДЕЛОВАЊЕ И ДИНАМИКА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОЦЕСА (I 
ДЕО)“, чији је аутор проф. др Драгутин Дебељковић са сарадницима. Како су рецензенти дали позитивно 
мишљење, предлаже се члановима Наставно-научног већа да одобри аутору конкурисање код Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС за доделу средстава за штампање ове монографије. 
 
Обавештења Продекана за сарадњу са привредом: 
 
Потписан је Меморандум о сарадњи Грађевинског, Машинског и Хемијског факултета са компанијом «НИС», 
као и Меморандум о сарадњи са предузећем «Железнице Србије а.д.» и «Железара Смедерево д.о.о.». 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:  
 
Припрема новог Закона о ВО: 
 
Министар за просвету, науку и технолошки развој РС је формирао радне групе за припрему новог 
Закона о високом образовању према следећим областима: 

1. финaнсирaњe висoкoг oбрaзoвaњa (формирана радна група са 19 чланова), координатор РГ проф. 
др Александра Јовановић, продекан за финансије Правног факултета у Београду, члан РГ проф. др 
Милош Недељковић, МФ Београд 

2. људски рeсурси (нaстaвнo и нeнaстaвнo oсoбљe), формирана радна група са 16 чланова, 
координатор РГ проф. др Дејан Б. Поповић, ЕТФ Београд 

3. aкрeдитaциja и квaлитeт студиjских прoгрaма, формирана радна група са 18 чланова , координатор 
проф. др Ненад Зрнић, продекан за међународну сарадњу МФ у Београду, редовни састанци РГ на МФ 
у Београду 

4. oргaнизaциja висoкoшкoлских устaнoвa и упрaвљaњe, координатор радне групе проф. др 
координатор РГ проф. др Зоран Мирковић, ПФ Београд, члан РГ проф. др Радивоје Митровић, МФ 
Београд, повремени састанци РГ на МФ у Београду 

5. нaучнo-истрaживaчки рaд, још није формирана радна група 

6. студeнтскa питaњa, још није формирана радна група  
 
Нoсиoци припреме законских решења (делегирали члнове радних група): 

- Нaциoнaлни сaвeт зa висoкo oбрaзoвaњe 
- КOНУС 
- ХEРE тим 
- Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja 

Укључивaњe: 
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- нaстaвникa из aкaдeмскe диjaспoрe (из зeмaљa EУ) кao кoнсултaнaтa 
- нaстaвникa сa нaших унивeрзитeтa сa искуствoм или aнгaжoвaњeм нa EУ унивeрзитeтимa 
- студeнaтa кojи су бoрaвили бaр jeдaн сeмeстaр нa нeкoм oд EУ унивeрзитeтимa 
- студeнaтa кojи су у пoслeдњих гoдинa били прoглaшeни зa нajбoљe студeнтe 
- искустaвa и мишљeњa нeзaвисних стручњaкa или дoнoсилaцa oдлукa из инoстрaнствa  
- рeзултaтa пojeдиних прojeкaтa или истрaживaњa  
- стручњaкa из рaзличитих oблaсти (финaнсиja, oбрaзoвних пoлитикa ...) 

Нaчин рaдa: 

- рaднe групe 
- oкругли стoлoви нa висoкoшскoлским институциjaмa у Србиjи 
- трибинe сa студeнтимa 
- eлeктрoнскa плaтфoрмa зa пojeдинe тeмe 

Teхничкa пoдршкa: 

- Mинистарствo, Teмпус кaнцeлaриja, Бритaнски сaвeт 

Динaмикa рaдa: нaцрт дo крaja дeцeмбрa 2015 (оквирни термин 15.12.2015. године.) 
 

 
РAДНE ГРУПE 

 

• први сaстaнaк рaднe групe 29. и 30. септембра 

• oргaнизaциja рaднe групe (кooрдинaтoр, дeлeгaти у зajeдничкoj групи) 
 
мeтoдoлoгиja рaдa рaдних групa: 

• aнaлизa нeкoликo мoдeлa из EУ у вeзи сa питaњимa кoje групa рaзмaтрa 

• aнaлизa пoзитивних и нeгaтивних eфeкaтa дoсaдaшњих зaкoнских и пoдзaкoнских рeшeњa 

• кoришћeњe пoдaтaкa (групe мoгу дa трaжe пoдaткe) 

• прeдлoзи сa aнaлизoм eфeкaтa (финaнсиjски eфeкaт, ризик, oдрживoст...) 

• кoмуникaциja путeм мejлa 

• oсoбa из Mинистaрствa кoja пружa тeхничку пoдршку 
 

Теме којима ће се бавити радне групе према предлозима Министарства 
 
финaнсирaњe: 

• увoђeњe линeaрнoг мoдeлa зa студeнтe 

• сoпствeнa срeдствa (извoри и кoришћeњe) 

• нoви мoдeл финaнсирaњa (штa пoдрaзумeвa плaтa) 

• утицaj квaлитeтa нa финaнсирaњe (кaкo мeрити) 

• финaнсирaњe интeрнaциoнaлизaциje 

aкрeдитaциja и квaлитeт студиjских прoгрaмa: 

• улaз у висoкo oбрaзoвaњe (мaтурa, приjeмни, улaз из стручних шкoлa) 

• oснивaњe aгeнциja зa квaлитeт 

• врстe и нивoи студиja 

oргaнизaциja: 

• врстe институциje 

• интeгрaциja унивeрзитeтa 

• упрaвљaњe институциjaмa (прoфeсиoнaлнo вс стручнo) 

људски рeсурси: 

• вeзa сa Зaкoнoм o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти 

• врстe нaстaвних звaњa 
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• aсистeнти и сaрaдници 

• укључивaњe нaстaвнoг oсoбљa из диjaспoрe 

• укључивaњe стручњaкa из приврeдe 

oпштa питaњa: 

• дeфинисaњe пoљa (увoђeњe oбрaзoвaњa кao пoљa, пoдeлa друштвeнo-хумaнистичкoг нa двa..) 

• пojeдинe oблaсти зaкoнa вeзaти зa пoљa 

• oблaсти и ужe нaучнe oблaсти  

 
Инфoрмaциje o мeђунaрoднoj сaрaдњи Maшинскoг фaкултeтa: 

 
1. Нa oснoву пoзивa из oдeљења за међународну сарадњу Универзитета у Београду, дата је сагласност 

за сарадњу у оквиру програма Еразмус+КА1 за сарадњу са Техничким универзитетом у Риги, која 
подразумева и размену студената на на свим нивоима студија, као и наставног и ненаставног особља и 
то на бази реципроцитета. 

2. Нa oснoву упитa из oдeљења за међународну сарадњу Универзитета у Београду, а у оквиру другог 
позива новог EUROWEB пројекта размене, ово године је као први избор Машински факултет навела 
студенткиња: NELLI AHVENLAHTI  (Унивeрзитeт Maлaрдaлeн, Шведска), кoja сe приjaвљуje нa мaстeр 
студиje, боравак у Београду 10 мeсeци.  Tрeнутнo je тaмo уписaнa нa интегрисане петогодишње мaстeр 
студије Innovation and Product Design - Master Program in Engineering. Међународни кooрдинaтoр je 
њeну aпликaциjу oцeниo oцeнoм 4 (oд 4). Универзитет је њена документа, укључујући и мотивационо 
писмо и области у којима жели да се усавршава, проследио Машинском факултету, који је дао 
сагласност за прихватање кандидаткиње. По окончању административне процедуре добићемо одлуку 
нашег Универзитета о њеном евентуалном коначном прихватању. 

3. Професор др Петар Петровић поднео је иницијативу за потписивање уговора о пословно-техничкој 
између AIdAM Association (Italian Association of Automation and Mechatronics) и Машинског факултета у 
Београду. Поступак везан за потписивање овог уговора је у току. 

4. Нa oснoву инициjaтивe прoф. Др Пeтрa Пeтрoвићa учињeни су први кoрaци у институциoнaлизoвaњу 
сaрaдњe Maшинскoг фaкултeтa и Anhui University of Technology (School of Mechanical Engineering) из 
Кинe.  

5. Доцент др Ђорђе Чантрак је на основу позива продекана за НИД проф. Др Слободана Ступара био на 
обуци Инфо дан Хоризонт 2020, која је организована у Ректорату Универзитета у Београду која је 
организована у сарадњи Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду 
(http://www.ctt.bg.ac.rs/en/) и фирме ЕУ-пројекти (http://eu-projekti.rs/) са предавачем Владимиром 
Пандуровим. На обуци је било присутно више од 55 учесника и то већином из академске заједнице, али 
и представника малих и средњих предузећа. Информације са Инфо дана се налазе код продекана за 
НИД и за међународну сарадњу.  

 
Извештаји са службених путовања: 
 
др Ненад Зрнић, продекан за међународну сарадњу, редовни професор на Катедри за механизацију, 
поднео је извештај о обављеном службеном путовању у Беч, где је боравио у својству копредседника научног 
и организационог комитета конференције «MHCL 2015», 
 
др Владимир Поповић, ванредни професор на Катедри за моторна возила поднео је извештај о обављеном 
службеном путовању у Женеви, где је као званични представник Републике Србије учествовао у раду 71. 
седнице «Радне групе WP.11 (при Уједињеним нацијама – Економска комисија за Европу)». 
 
Драган Стаменковић, асистент на Катедри за моторна возила поднео је извештај о обављеном службеном 
путовању у Беч, где је на конференцији «MHCL 2015»  излагао научни рад под називом «Effects of lateral vehicle 
dynamics parameters on motion sickness». 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
Продекан за наставу је детаљно изложио стање уписа студената на дан 14. октобар 2015. године, на ОАС, 
МАС, као и на Мас по модулима. Такође је обавестио присутне да је Комисија за организовање и спровођење 
поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника успешно завршила свој посао. 
Први пут је вршено електронско анкетирање. 
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- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА  
 
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)  
 
4.1.1. Предлагач: Катедра за производно машинство 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или ванредног 
                             професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област   
  Производно машинство. 
Комисија за припрему реферата: др Зоран Миљковић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф., др Драган 

Милутиновић, ред. проф., др Петар Петровић, ред. проф. и др Мирослав 
Пилиповић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Живани Јаковљевић. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
4.1.2. Напомена: Измена састава Комисије за припрему реферата по конкурсу за избор једног асистента на 
одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну област Ваздухопловство. 
 

Изборно веће је 03.09.2015. год. донело Одлуку о образовању Комисије у саставу: 
др Слободан Ступар, ред. проф., др Васко Фотев, ванр. проф. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф. 
Саобраћајни факултет Београд. 
Конкурс је објављен 16.09.2015. у публикацији „Послови“, а Катедра је упутила захтев за измену састава 
Комисије 24.09.2015. год.: др Јован Јанковић, ред. проф., др Васко Фотев, ванр. проф. и  
                                          др Слободан Гвозденовић, ред. проф. Саобраћајни факултет Београд. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
4.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у звање (ИВ)  
(прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 

4.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 
раднимвременом, или редовног професора на неодређено време са пуним 
радним временом за ужу научну област Отпорност конструкција. 

Предложени кандидат: др Нинa Анђелић, дипл. маш. инж., ванредни професор за звање редовног 
професора. 

Комисија за припрему реферата: др Ташко Манески, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф., др 
Весна Милошевић-Митић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф. и др 
Миодраг Несторовић, ред. проф., Архитектонски факултет у Београду. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 

научну област Војно машинство – системи наоружања.        
Предложени кандидат: др Ивана Тодић, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Јарамаз, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф., др 

Дејан Мицковић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр. проф. и др Дарко 
Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику, Београд. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
4.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 

научну област Производно машинство 
Предложени кандидат: др Никола Славковић, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Милутиновић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф.,  др 

Љубодраг Тановић, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред. проф. и др 
Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
4.2.4. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Ваздухопловство. 
Предложени кандидат: мр Оливера Костић, дипл. инж. маш., истраживач сарадник за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф., др Златко Петровић, ред. проф. и др 

Слободан Гвозденовић, ред. проф. Саобраћајни факултет Београд. 
Резултат гласања: већина гласова „за“, 1 глас „против“ и ниједан глас није био „уздржан“. 
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4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
4.3.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним 
временом за ужу научну област Механика. 

Предложени кандидат: др Мирко Павишић, дипл. маш. инж., ванредни професор за звање редовног 
професора. 

Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф., др 
Александар Обрадовић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф. и 
др Зоран Голубовић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 74. Потребно гласова «за» 40, а гласало је: за-74, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирко Павишић изабере у звање редовног професора.  
 
4.3.2. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
                                      временом за ужу научну област Термомеханика.       
Предложени кандидат: др Милан Гојак, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Мирко Коматина, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Александар 

Саљников, ванр. проф., др Франц Коси, ред. проф. и др Димитрије Вороњец, 
ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Резултат гласања: Потребан кворум 74, а гласало је 102. Потребно гласова «за» 56, а гласало је: за-102, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милан Гојак изабере у звање ванредног професора. 
 
4.3.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом, за ужу 
                                      научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за 
                                      Машинство и информационе технологије. 
Предложени кандидат: др Горан Воротовић, дипл. инж. маш., научни сарадник за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и др 

Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд. 
Резултат гласања: Декан је пре стављања овог материјала на гласање обавестио чланове Изборног већа, да је 
на овај Реферат пријављени кандидат др Горан Славковић уложио приговор и да је Комисија за припрему 
реферата писано одговорила на приговор, па је у складу са тим позвао чланове Изборног већа да се изјасне 
прво о Одговору Комисије на приговор, а потом и о Реферату Комисије. Изборно веће је са једним гласом 
„уздржан“ усвојило Одговор Комисије на овај приговор, а потом је једногласно усвојило и Реферат о избору у 
звање. 
Резултат гласања: Потребан кворум 107, а гласало је 149. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-149, 
                               против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Горан Воротовић изабере у звање доцента. 
 
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
 
4.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                                            научну област Аутоматско управљање на предметима Модула за биомедицинско  
                                        инжењерство. 
Предложени кандидат: Иванa Милеуснић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Драгутин Дебељковић, ред. проф., др Лидија Матија, ванр. проф. и др 

Вера Шијачки Жеравчић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Потребан кворум 146, а гласало је 202. Потребно гласова «за» 110, а гласало је: за-202, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се Иванa Милеуснић изабере у звање асистента.  
 
4.3.в.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                                            научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за 
                                        Машинство и информационе технологије. 
Предложени кандидат: Маја Росић, маст. инж. електр. и рачунар., студент Докторских студија за звање 
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                                     асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и др 

Предраг Пејовић, ред. проф., Електротехнички факултет Београд. 
Резултат гласања: Потребан кворум 146, а гласало је 202. Потребно гласова «за» 110, а гласало је: за-202, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се Маја Росић изабере у звање асистента.  
 
 4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у 
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте) 
Нема материјала.  
 
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
Нема материјала.  
 
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (ИВ) 
Нема материјала. 
 
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат 
Комисије (ИВ) 
Нема материјала. 

 
 
тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
Нема материјала. 
 
4.а.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање (ННВ) (прихваћени 
материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе 
се објављује у дневном листу “Политика”) 
Нема материјала. 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
Нема материјала. 
 
 

тачка 4.б  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
Нема материјала. 
 
4.б.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у истраживачко звање(ННВ) 
(прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а 
обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”) 
Нема материјала. 
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Нема материјала. 
 

 

тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
Нема материјала. 
 
5.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за подношење 
реферата о теми докторске дисертације (предлог Колегијума наставника катедре у року од максимално 
14 дана)  
 



 

9 

 

5.1.а.1. Кандидат: мр Снежана Павићевић, дипл. инж. маш. 
Радни наслов: Развој концепта управљања ризицима у процесима пројектовања и производње индустријских 

производа и опреме 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за моторна возила: проф. др Бранко Васић                                                                                                                 
Комисија предложена од стране Катедре за моторна возила:  
                проф.др Бранко Васић, проф.др Видосав Мајсторовић, проф.др Александар Петровић, проф. др 

Весна Спасојевић-Бркић и проф. др Јован Филиповић, ФОН, Београд 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о 
теми докторске дисертације. 
 
5.1.а.2. Кандидат: мр Нада Станојевић, дипл. инж. маш. 
Радни наслов: Истраживање перформанси великих возних паркова са погоном на компримовани природни гас 

са становишта одрживог развоја 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за моторна возила: проф. др Бранко Васић                                          
Комисија предложена од стране Катедре за моторна возила:  
                проф.др Бранко Васић, проф.др Цветко Црнојевић, проф.др Владимир Поповић, проф. др Градимир 

Данон, Шумарски факултет, Београд и проф. др Славен Тица, Саобраћајни факултет, Београд 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о 
теми докторске дисертације. 
 
5.1.а.3. Кандидат: мр Срђан Чекеревац, дипл. инж. маш. 
Радни наслов: Систем управљања производним пројектима кроз интеграцију процеса пројектовања и 

производње 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за моторна возила: проф. др Бранко Васић                                                                       
Комисија предложена од стране Катедре за моторна возила:  
                проф. др Бранко Васић, проф. др Драган Д. Милановић, проф. др Слободан Покрајац, проф. др 

Драган Алексендрић и проф. др Градимир Данон, Шумарски факултет, Београд 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о 
теми докторске дисертације. 
 
5.1.а.4. Кандидат: мр Милић Ерић, дипл. инж. маш. 
Радни наслов: Процеси сушења лигнита са великим садржајем влаге у непокретном и флуидизваном слоју 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за термомеханику: проф. др Милош Бањац                                      
Комисија предложена од стране Катедре за термомеханику:  
                проф. др Милош Бањац, проф. др Мирко Коматина, доц. др Милан Гојак, др Милан Стакић, научни 

саветник ИНН, Винча и др Предраг Стефановић, научни саветник ИНН, Винча  
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о 
теми докторске дисертације. 
                                                                                                     
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
5.2.1.  Кандидат: Војислав Симоновић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Утицај локацијски специфичног приноса на режим кретања комбајна  
Комисија:        проф. др Драган Марковић, проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Никола Младеновић,  
                        проф. др Мићо Ољача, Пољопривредни факултет Београд и проф. др Милан Мартинов,   
  Факултет техничких наука Нови Сад.                                                            
Потенцијални ментор: проф.др Драган Марковић. 
Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат о испуњености услова кандидата за израду 
докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора. 
 
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора   
Нема материјала. 
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала. 
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала. 
 
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
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Нема материјала. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
 
5.6.1. Кандидат: мр Милан Милутиновић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Истраживање постојаности стругарског ножа у производним условима при ортогоналном резању.  
Сагласност Катедре: Шеф катедре за производно машинство  
Предлог Комисије: проф. др Љубодраг Тановић, ментор, проф. др Бојан Бабић, проф. др Радован Пузовић, 
                              проф. др Александар Венцл, др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације. 
 
5.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30 
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета 
Нема материјала. 
 
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
       реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
Нема материјала. 
 
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
5.9.1. Кандидат: Душан Тодоровић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај одабраних врста биомасе и процеса сагоревања на састав и карактеристике гасовитих и  
              чврстих продуката 
Датум одбране: 23.09.2015. године 
Комисија: проф. др Александар Јововић, ментор, проф. др Мирослав Станојевић, проф.др Драгослава 

Стојиљковић, проф. др Дејан Радић, проф. др Нико Самец, Универзитет у Марибору, Машински 
факултет Марибор. 

 
5.9.2. Кандидат: Петар Колендић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Истраживања параметара транспорта топлоте код оребрених хладњака и загрејача 
Датум одбране: 23.09.2015. године 
Комисија: проф. др Србислав Генић, ментор, проф. др Бранислав Јаћимовић, проф. др Војкан Лучанин, др 

Горан Воротовић, научни сарадник Машинског факултета, проф. др Владимир Пајковић,  
Универзитет Црне Горе, Машински факултет Подгорица. 

 
5.9.3. Кандидат: мр Александар Гркић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Енергетски потенцијал фрикционе кочнице 
Датум одбране: 30.09.2015. године 
Комисија: др Чедомир Дубока, проф. М.Ф. у пензији, ментор, проф. др Живан Арсенић, проф. др Славко 

Муждека, Војна академија Универзитета одбране у Београду. 
 
5.9.4. Кандидат: мр Дејан Николић, дипл. инж. ел. 
Наслов: Утицај сукцесивног озрачивања фотонапонских детектора гама и неутронским зрачењем на њихове 

карактеристике 
Датум одбране: 01.10.2015. године 
Комисија: проф. др Александра Васић Миловановић, ментор, проф. др Добрила Шкатарић, проф.др Петар 

Лукић, проф. др Предраг Маринковић, ЕТФ Београд, доц. др Милош Вујисић, ЕТФ Београд. 
 
5.9.5. Кандидат: Aly Karkara A. Diryag, M.Sc., студент Докторских студија 
Наслов: Machine learning in intelligent robotic system (Машинско учење интелигентног роботског система) 
Датум одбране: 28.09.2015. године 
Комисија: проф. др Зоран Миљковић, ментор, проф. др Бојан Бабић, проф. др Драган Алексендрић, др Марко 

Митић, научни сарадник, проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство 
и грађевинарство у Краљеву. 

 
5.9.6. Кандидат: мр Александар Мићовић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Интеграција и оцена утицаја параметара комфора и безбедности моторних возила за посебну намену 
Датум одбране: 05.10.2015. године 
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Комисија: проф. др Владимир Поповић, ментор, проф. др Бранко Васић, проф. др Александар Седмак, проф. 
др Бранислав Ракићевић, проф. у пензији др Мирослав Демић,   Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
инжењерских наука. 

  

 
- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану  
Нема материјала.  
 
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала. 
 
 

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  
 
 

- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у 
другој високошколској установи)  

 
Настава 
      

1. проф. др Александар Петровић, ангажовање ради извођења наставе из предмета Систем заштите на 
     раду у 7. семестру Основних академских студија у школској 2015/2016. години, на Факултету  
     организационих наука у Београду. 

2. проф.  др Драгутин Дебељковић, ангажовање ради извођења наставе из предмета Аутоматско 
     управљање у зимском семестру у школској 2015/2016. години, на Високој техничкој школи струковних 
     студија Београд 

3. проф. др Драгутин Дебељковић, ангажовање ради извођења наставе из уже стручне области   
     Рачунаром подржани технолошки системи са процесом пројектовања и конструисања, 3 часа активне 
     наставе недељно, у школској 2015/2016. години, на Високој техничкој школи струковних студија   
     Београд. 

4. проф. др Иван Аранђеловић, ангажовање ради извођења наставе на Основним академским 
      студијама на студијском програму Математика из наставног предмета Реална анализа, са фондом од 3 
     часа недељно, у зимском семестру у школској 2015/2016. години на Природно-математичком 
     факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

5. проф. др Милета Ристивојевић, ангажовање ради извођења наставе из предмета Елементи машина  
     и уређаја и Машински елементи, који припрадају ужој области Основе машинског инжењерства 
     на Основним струковним студијама, у школској 2015/2016. години, на Високој инжењерској школи 
     струковних студија - Техникум Таурунум. 

6. проф. др Милан Лечић и доц. др Ђорђе Чантрак, ангажовање ради извођења наставе из предмета 
     Техничка хидромеханика и Основе механике флуида и струјних машина који припадају ужој области  
      Основе машинског инжењерства на Основним струковним студијама, у школској 2015/2016. години, на  
     Високој инжењерској школи струковних студија - Техникум Таурунум. 

7. др Драган Љ. Милановић, ванр. проф. М.Ф. у пензији, ангажовање ради извођења наставе из 
     предмета Инжењерска економија на Мастер академским студијама на Катедри за индустријско 
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      инжењерство Машинског факултета у Београду, са фондом од 3 часа недељно, у летњем семестру у 
     школској 2015/2016 години. 

8. др Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ангажовање ради извођења наставе из 
     предмета Биотехнологија, 2 часа недељно, и Процеси и постројења за припрему вода, 2 часа 
     недељно, на Катедри за процесну технику Машинског факултета у Београду, у школској 2015/2016. 
     години. 

9. ред. проф. М.Ф. у пензији, др Дејан Радојчић, ангажовање ради извођења наставе на Мастер 
     академским студијама, из предмета Отпор брода (недељни фонд од 2 часа) и Пропулзија брода   
     (недељни фонд од 2 часа), у школској 2015/2016. години на Машинском факултету у Београду 

10. Младен Регодић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби из предмета: 
     Конструктивна геометрија и графика, 2 часа недељно, Мехатроника, 2 часа недељно, и Инжењерска 
     графика, 2 часа недељно, у школској 2015/2016. години на Катедри за теорију механизама и машина 
     на Машинском факултету у Београду. 

11. ред. проф. др Зоран Трифковић, ангажовање за извођење наставе из предмета: Техничка физика и 
Основи електротехнике у дрвној индустрији на основним академским студијама на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду. 

 
Комисије 

 
1. ванр. проф. др Нина Анђелић, ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима на расписани конкурс за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област 
Машинске конструкције и механизација на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

2. ред. проф. М.Ф. у пензији, др Александар Гајић, ангажовање у школској 2015/2016 години на 
завршетку M.Sc. радова у својству ментора, започетих у току школске 2014/2015 године, као и учешће у 
комисијама за одбрану M.Sc. радова.  

 
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима. 

                                                                                                            
 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 01/1516, завршена је у 14:00 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА       МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
   
  
  Љубица Сладојевић Вершеги                                        проф. др Радивоје Митровић 


