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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2634/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/1516 
Датум: 24. 12. 2015. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр Σ 

А бројно стање ННВ 78 36 48 58 1 221 

 Кворум за ННВ – 1/2⋅А      111 

Б присутно 70 31 45 55 1 202 

 потребно за одлуку – 1/2⋅Б       

В бројно стање ИВ – (Σ) 78 114 162       221 - 

 Кворум за ИВ – 2/3⋅В 52 76 108 147 - 

 потребно за одлуку – 1/2⋅В 39    57                                                                                                 81   111 - 

 Присутно 70 101 146 202 - 

 
 ред.проф. – 70 (78)  

 1.• Арсенић Ж.  

2.• Бабић Б. 
3.- Бањац М. (о) 

4.• Бенгин А. 

5.• Бошњак С.  

6.• Бугарић У. 

7.• Бучевац З. 

8.• Васић Б. 

9.• Васић-Миловановић А. 

10.• Вег А. 

11.• Генић С.  

12.• Дебељковић Д. 

13.• Дондур Н. 

14.• Живановић Т. 

15.• Живковић Б. 

16.• Зековић Д.  

17.• Зрнић Н. 

18.• Илић Ј. 
19.- Јанковић Ј. (о) 

20.• Јарамаз С. 

21.• Јаћимовић Б.  

22.• Јовановић Ј. 

23.• Јововић А. 

24.• Кандић Д. 

25.• Коматина М. 

26.• Коси Ф. 

27.• Костић И. 

28.• Лазаревић М. 

29.• Лазић Д. 

30.• Лечић М. 

31.• Лукић П.  

32.• Лучанин В. 

33.• Мајсторовић В. 

34.• Манески Т. 

35.• Марковић Д. 

36.• Миладиновић Љ. 

37.• Милановић Д. Д. 

38.• Милиновић М. 

39.• Милованчевић М. 
40.- Милошевић-Митић 

В.(о) 

41.• Милутиновић Д. 

42.• Миљковић З. 

43.• Митровић Ч. 

44.• Митровић Р. 

45.• Митровић З. 

46.• Мицковић Д. 

47.• Младеновић Н. 

48.• Моток М.  

49.• Недељковић М. 

50.• Обрадовић А. 

51.• Огњановић М. 

52.• Петровић А.  

53.• Петровић М. 
54.- Петровић З.(о) 

55.• Петровић П. 

56.• Петровић Др. 

57.• Пешић С. 

58.• Покрајац С. 

59.• Попконстантиновић Б. 

60.• Прокић-Цветковић Р.  

61.• Радојевић С. 

62.• Радаковић З. 

63.• Рибар З. 

64.• Ристивојевић  М. 
65.- Росић Б. (о) 

66.• Седмак А. 

67.• Симић Г. 

68.• Спалевић М. 

69.• Стевановић Н. 

70.• Стевановић В. 
71.- Стоименов М. (о) 

72.• Стојиљковић Д. 
73.- Ступар С. (о) 

74.• Тановић Љ. 
75.- Трифковић З. (о) 

76.• Туцаковић Д.   

77.• Црнојевић Ц.  

78.• Шкатарић Д. 
 
ван.проф. – 31 (36) 

1.• Алексендрић Д. 

2.• Анђелић Н. 

3.• Аранђеловић И.  

4.• Балаћ И. 

5.• Бојовић Б. 
6.- Венцл А. (о) 

7.• Гојак М. 

8.• Грбовић А. 

9.• Динуловић М. 

10.• Дуњић М. 

11.• Елек П. 

12.• Живановић С. 

13.• Жуњић А. 
14.- Јеремић О. (о) 

15.• Лазовић Т. 

16.• Маринковић А. 

17.• Матија Л.  

18.• Милош М. 
19.- Мисита М. (о) 

20.• Павишић М. 

21.• Петровић Ду. 

22.• Петровић Н. 

23.• Поповић В. 

24.• Поповић О. 

25.• Пузовић Р. 

26.• Радић Д.  

27.• Ракићевић Б. 
28.- Ристановић М. (о) 
29.- Саљников А. (о) 

30.• Симоновић А. 

31.• Спасојевић Бркић В. 

32.• Стојић Т. 

33.• Стокић З. 

34.• Тодоровић М. 

35.• Тришовић Н. 

36.• Фотев В. 
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1.• Андрејевић Р. 

2.• Бакић Г. 

3.• Бањац М. 

4.• Бачкалов И. 

5.• Благојевић И. 

6.• Божић И.  

7.• Буљак В. 

8.• Вељковић З. 

9. • Воротовић Г. 

10.• Гашић В. 

11.• Ђукић М. 

12.• Зорић Н. 

13.• Илић Д.  

14.• Јаковљевић Ж. 

15.• Јели З. 

16.• Јовановић В. 

17.• Јовановић Р. 

18.• Калајџић М. 

19.• Кнежевић Д. 

20.• Кокотовић Б.  

21.• Косанић Н. 

22.• Лазовић Г.  

23.• Манић Н. 

24.• Миливојевић А. 

25.• Миливојевић С.  

26.• Милићев С. 

27.• Милковић Д. 
28.- Миљић Н. (о) 

29.• Митић С. 

30.• Митровић Н.  

31.• Момчиловић Н.  

32.• Обрадовић М. 

33.• Павловић В. 

34.• Пејчев А. 

35.• Пековић О. 
36.- Петрашиновић Д. (о) 

37.• Поповић С.  

38.• Рибар С. 
39.- Сворцан Ј.(о) 

40.• Симић А. 

41.• Славковић Н. 

42.• Стаменић З. 

43.• Стаменић М. 

42.• Танасковић Ј. 

45.• Тодић И. 

46.• Ћоћић А. 

47.• Чантрак Ђ.  

48.• Шиниковић Г. 
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1.• Вег Е.  

2.• Вучић М. 

3.• Галић Р. 
4.- Гњатовић Н. (о) 

5.• Голубовић Т. 

6.• Димић А. 

7.• Ђукић Д.  

8.• Зарић В.  

9.• Ивљанин Б. 

10.• Ивошевић М.  

11.• Јандрлић Д. 

12.• Јеремић Б. 

13.• Јосиповић С. 

14.• Карличић Н. 

15.• Китановић М. 

16.• Ковачевић У. 

17.• Коларевић Н.  

18.• Костић О. 

19.• Лукић У. 

20.• Мандић П. 

21.• Марковић М.  

22.• Марковић И.  

23.• Милеуснић И.  

24.• Милић С. 

25.• Милованчевић У. 
26.- Милојевић Г. (о) 

27.• Милошевић Н.  

28.• Мишковић Ж. 

29.• Младеновић Г. 

30.• Мрђа П. 

31.• Мунћан Ј. 

32.• Мутавџић Р. 

33.• Недељковић С. 

34.• Отовић С. 

35.• Пантелић С. 

36.• Петровић М.  

37.• Петровић Г.  

38.• Петровић А.  

39.• Петронијевић J. 

40.• Пјевић М. 

41.• Раденковић Д. 

42.• Радуловић Р. 

43.• Рајичић Б. 

44.• Росић М. 

45.• Рудаковић С.  

46.• Рудоња Н. 

47.• Симоновић В. 

48.• Сретеновић А. 

49.• Стаменковић Д. 
50.- Станојевић Д. (о) 

51.• Стојадиновић С. 

52.• Стојићевић М. 

53.• Стојковић М. 

54.• Ступар Г.  

55.• Тодоровић Р. 

56.• Тодоровић Д.  

57.• Томановић Ј. 

58.• Томовић А.  
 
Наставници страног 
језика мр 1 (1) 

1.• Весић Павловић Т.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 05/1516 одржана 
је 24. децембра 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 
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 111 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-04/1516 од 10. 12. 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. Избор комисија и радних тела ННВ. 
9. Актуелна питања и разно. 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-04/1516 ОД 10.12.2015. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 04/1516 од 10.12.2015. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 

Обавештења Декана: 

 
1. Дана 17. новембра 2015. године закључен је Уговор о донацији између Машинског факултета 

Универзитета у Београду и фирме “Messer tehnogas” А.Д. Београд. 

 
2. У среду, 16. децембра 2015. године Машински факултет Универзитета у Београду је, заједно са 

Електротехничким, Математичким, Рударско-геолошким, Правним и Економским факултетом 
Универзитета у Београду, свечано потписао Споразум о сарадњи са Електропривредом Србије, на 
основу којег ће најбољи студенти добити могућност стручне праксе и запослења у ЕПС-у. У свечаној 
сали Ректората Универзитета у Београду споразуме су потписали господин Александар Обрадовић, 
директор ЈП ЕПС и декани факултета. 
 

3. Проф. др Александар Седмак изабран је за почасног професора Универзитета у Брашову, Румунија. 

 
4. Хумболтов клуб Србије прославио је 25 година постојања у петак 18.12.2015. године, у Српској 

академији наука и уметности, где је и основан 1990. године. Тим поводом за лист „Политика“, „РТС“ и 

друге медије проф. др Мирко Коматина, председник Хумболтовог клуба Србије изјавио је да 

Хумболтова фондација додељује престижне пост-докторске стипендије за преко 140 земаља света. 

Избор врши независни селекциони Комитет, састављен од еминентних научника, који су независни од 

било чијег утицаја. Међу корисницима стипендија је до сада било 52 нобеловца. Филозофија Фондације 

је да се стипендисти по завршетку коришћења стипендије врате у своје земље, што је изузетно 

значајно за целу научну заједницу. Постоји мото да је "једном хумболтовац, целог живота 

хумболтовац", јер Фондација финансира и након коришћења стипендије гостујуће професуре, донације 

за истраживачку опрему и књиге, организовање научних скупова, финансирање учешћа некадашњих 

стипендиста на научним конференцијама у Немачкој, гостовање Немачких научника у земљама где 

раде некадашњи стипендисти и подстицање институционалног партнерства Немачке и Србије, 
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самостално и са младим сарадницима. До сада је преко 100 научника из Србије, који су данас угледни 

научници, професори факултета и академици, користило Хумболтову стипендију. У овом тренутку су 

два потпредседника и најмлађи члан САНУ - „хумболтовци“. 

Настављајући принципе и идеје Фондације, Клуб пропагира и помаже најбољим докторима наука из 

Србије при аплицирању за стипендије, и на тај начин пружа допринос развоју науке, што је од великог 

значаја у овим тешким временима за науку у Србији. У том циљу Клуб организује и разна предавања, 

промоције књига чланова Клуба, које издају реномирани издавачи и организује научне скупове, посебно 

регионалног карактера. Посебан значај има одржавање чврстих веза са Фондацијом у Бону.   О томе 

сведочи и честитка коју је Хумболтов клуб Србије поводом значајног јубилеја добио од Генералног 

секретара, упућена у име Председника Фондације “Александер фон Хумболт” из Бона. 

5. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак 17. 12. 2015. године, донетe су 

Одлука о усвајању Ребаланса финансијског плана за 2015. годину и Одлука о усвајању Финансијског 

плана Машинског факултета за 2016. годину. 

6. Молимo секретарe катедара да достављају евиденције долазака на посао за све запослене на Катедри 

за сваки месец, почев од октобра 2015. године, на e-mail адресу Секретара Факултета. 

7. За време Новогодишњих и Божићних празника настава на Факултету се неће одржавати од 28.12.2015. 

до 08.01.2016. године. Први наставни дан у Новој години је 11. јануар. 

8. Декан је подсетио чланове ННВ да је, због све компликованијих процедура јавних набавки, Колегијум 

декана послао допис шефовима катедара и руководиоцима лабораторија да је неопходно да потребе 

набавки за 2016. годину доставе до 24.12.2015. Служби за јавне набавке. Потребе набавки које не буду 

благовремено достављене неће моћи да буду увршћене у План набавки за 2016. годину. Машински 

факултет мора да се придржава процедура да не би дошао у ситуацију у којој се сада налази Правни 

факултет Унивезитета у Београду, који има огромне проблеме са Државном ревизорском институцијом 

због непоштовања процедура јавних набавки. 

9. Декан је подсетио чланове ННВ да ће се на следећој седници ННВ, која ће се одржати 21.01.2015. 

године, гласати за најбољу књигу која ће добити награду поводом Дана Светог Саве. Обаветио је 

присутне да је било неколико иницијатива, пре свега уваженог проф. Др Милоша Недељковића, да се 

награђивање поводом Дана Светог Саве унапреди увођењем посебних награда за уџбеник, збирку и 

практикум. Декан сматра да су ови предлози добри, али је ове године исувише касно да се нешто мења 

у систему награђивања. До прославе Дана Светог Саве 2017. године ће бити осмишљен начин на који 

ће ови предлози бити размотрени и евентуално спроведени у пракси: постоји могућност формирања 

комисије коју би можда чинили досадашњи добитници ове награде - ова комисија би размотрила 

предлоге за унапређење система нарађивања и имплементирала их у пракси. 

 

10. Декан је скренуо пажњу на информације са последње седнице Сената Б.У., које су члановима ННВ 

послате мејлом и које се односе на три правилника која су веома важна а тичу се добрим делом 

чланова ННВ. Декан је замолио чланове ННВ да пажљиво прочитају ове правилнике, а посебно оно 

што се односи на критеријуме и технологију одбране докторских дисертација и да примедбе доставе 

током јануара 2016. 

Затим је Декан додао још једну информацију са јучерашње седнице Сената: донета је Одлука о 

утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање професора емеритуса за школску 

2015/2016. Годину. Током дана ће све у вези ове Одлуке бити прослеђено свим члановима ННВ, са 

детаљним информацијама шта предлози за именовање у звање професор емеритус треба да садрже, 

да би они који то буду припремали, могли да поднесу предлог који има све потребне елементе. 

 

11. Декан је у име свих чланова ННВ и у своје име честитао проф. др Милошу Недељковићу и проф. др 

Срђану Бошњаку, новим редовним члановима Академије инжењерских наука Србије и проф. др Ненаду 

Зрнићу, новом дописном члану АИНС, а који су изабрани на ова важна места и пожелео им пуно успеха 

у раду. 
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Обавештења Продекана за наставу: 

 

1. Од Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (SMEITS) Машински факултет 

је добио на поклон 15 наслова књига и велики број часописа у њиховом издању. Недостајуће 

публикације су кооптиране у библиотечки фонд Машинског факултета, а већ постојеће, понуђене 

другим Машинским факултетима у Србији, РС БиХ и Црној Гори. 
 

2. У четвртак, 17.12.2015. године у оквиру наставних активности у амфитеатру ЦЕНТ-а, одржано је 

предавање и разговор на тему „Проблеми квалитета исхода образовања“. Предавач је био др Иван 

Ивић, ред. проф. у пензији Филозофског факултета Универзитета у Београду. Основни смисао ове 

наставне теме је да студијски програми, наставни садржаји и наставници ставе акценат на развијање 

важних компетенција, вештина и способности студената, чиме би се унапредио квалитет наставе и 

извршило усклађивање нашег система образовања са европским простором високог образовања.    

Ово је прво у низу предавања која ће бити организована на Машинском факултету на ову веома 

значајну тему за развој квалитета образовања. 
 

3. Настава на Докторским студијама у шк. 2015/2016. години почела је 18.12.2015. г. 
 

4. Поводом Дана Светог Саве, Машински факултет додељује годишњу Награду за најбољу књигу аутора 

са Машинског факултета . Тим поводом у Библиотеци ће бити постављена изложба књига штампаних у 

издању Факултета или другог издавача у току 2015. године. Молимо ауторе књига штампаних код 

других издавача да доставе примерак књиге са којом желе да конкуришу за Награду. Изложба ће бити 

постављена у петак, 25.12.2015.г. 

 

Обавештења Продекана за финансије: 

 
1. Продекан је подсетио чланове ННВ да је неопходно да све готовинске рачуне предају Служби за 

рачуноводство и финансије најкасније 25.12.2015. године. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД:  
 

1. Министар просвете, науке и технолошког развоја, др Срђан Вербић, послао је допис у којем се наводи 

да је Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности у скупштинској 

процедури и очекује се да ће расправа о појединостима о Закону бити на седници Народне скупштине 

24.12.2015. године,  а гласање о Предлогу закона до 28.12.2015. године. 

Финансирање пројеката који се реализују у оквиру Програма основних истраживања, Програма 

истраживања у области технолошког развоја и Програма суфинансирања интегралних и 

интердисциплинарних истраживања у циклусу истраживања од 2011. године наставља се до 30. јуна 

2016. године.  

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности, 

Министарство ће донети и подзаконске акте који су релевантни за расписивање конкурса за нови 

циклус истраживања у науци и технолошком развоју.  

Предлог стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. 

године припремљен је и биће упућен Влади Републике Србије на разматрање и усвајање. 

 

Обавештења Продекана за сарадњу са привредом:  

 

1. Из Кабинета Генералног директора Железница Србије добијена је информација да је у буџет и план за 

наредну годину уврштена сарадња са Машинским факултетом у домену стипендирања, обука и у 

домену реализације различитих пројеката. 
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2. На нашем Факултету је успешно организована и добро посећена Трибина друштва термичара; 

Гостовале су колеге из компаније SIEMENS – сектор Индустрија. 
 

3. Факултет је у сарадњи са часописом „Journal of Applied Engineering Science“ успешно организовао  

дводневну конференцију Истраживања и пројектовања за привреду. 
 

4. Са NELT групом договорена мултидисциплинарна сарадња. Најављен је долазак председника Групе на 

Факултет у другој половини јануара, када се очекује и потписивање уговора. 
 

5. Декан је обезбедио учила из IMR-а за потребе лабораторија, односно Катедре за моторе. 
 

6. Проф. др Драган Алексендрић и Продекан за сарадњу са привредом, уз подршку Продекана за 

међународну сарадњу договорили су унапређење сарадње Факултета са Институтом за путеве. 

Потписивање уговора се очекује средином јануара. 
 

7. У Привредној комори Београда USAID је представио Анкету 1000 предузећа. Резултати указују на то да 

се пословно окружење у Србији значајно побољшало у неким областима. Парафискални намети и 

даље имају најнегативнији утицај; посебно се апострофирају: доприноси на зараде, ПДВ, пореска 

администрација, сива економија и административне процедуре; констатовано је да и даље корупција 

угрожава пословање привредника, али и инфлација, променљивост девизног курса и каматних стопа; 

приступ изворима финансирања је и даље изразито неадекватан; жене су недовољно заступљене у 

власништву и у руковођењу привредним субјектима; мали број привредних субјеката извози робу или 

услуге; дошло је до незнатног побољшања перцепције чинилаца који утичу на добијање послова путем 

јавних набавки. 
 

8. Делегација компаније BOSCH посетила је факултет. Њиховом представљању је присуствовало 

двадесетак студената завршних година као и петоро наставника са различитих модула. Нови састанак 

са Управом Факултета је палниран између 18. и 20. јануара 2016. године. 
 

9. Стигао је позив за достављање понуде за набавку услуге „Ангажовање III лица за потребе 

пројектовања и стручног надзора у Рафинерији нафте Панчево“; понуде доставити на nis.lfo-su@nis.eu; 

рок је 28.12.2015. до 14 часова. 

 

 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу:  

 

1. Продекан за међународну сарадњу боравио је 17.12 - 18.12. 2015. године у Бечу, Аустрија, по позиву 

Европске Комисије, на контакт семинару за земље Западног Балкана, а везано за програм Еразмус+ и 

пројектни циклус за 2016. годину. Програм су представили високи представници Генералног 

Директората ЕУ за образовање и културу. Продекан за међународну сарадњу имао је више 

билатералних сусрета са представницима високошколских институција из програмских земаља 

Еразмус+ који су изразили спремност да са Универзитетом у Београду и Машинским факултетом 

учествују у пројектима мобилности наставног особља и студената. 

2. др Душaн Сeкулић, рeдoвни прoфeсoр Унивeрзитeтa у Кeнтaкиjу - СAД и гoстуjући прoфeсoр Maшинскoг 

фaкултeтa у Бeoгрaду, а захваљујући посредовању нашег колеге професора Владимира Стевановића, 

одржао је 18.12. 2015. гoдинe у 12,00 чaсoвa у сaли 513 веома успешно предавање под називом 

"Пoнaшaњe тeчнoг мeтaлa и прeлaз у чврстo стaњe - Двe мултидисциплинaрнe студиje".  

3. Доцент др Ђорђе Чантрак одржао је предавање 21.12.2015. у сали 513 и у термину 11-13 часова, и 

представио изузетно корисне информације везане за аплицирање на пројекте у оквиру позива 

Хоризонт 2020. 

4. Продекан за међународну сарадњу је са колегом професором Угљешом Бугарићем и г. Војиславом 

Генићем, генералним директором САП за Југоисточну Европу имао састанак са проректорком за 

међународну сарадњу професорком Иванком Поповић, а везано за иницијативу да САП потпише 

уговор са БУ о пословно-техничкој сарадњи, где би био укључен и Машински факултет, а који би 

обухватио бесплатно коришћење софтвера ове компаније за потребе наставе на Универзитету и 
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Машинском факултету. Проректорка Поповић је подржала ову иницијативу и можемо ускоро очекивати 

потписивање уговора. 

Извештаји са службених путовања: 

 

1. Проф. др Александар Венцл, ванредни професор на Катедри за технологију материјала, поднео је 

извештај о обављеном службеном путовању у Закопане (Пољска), где је у периоду од 05. до 10. 

децембра 2015. године учествовао на Међународној конференцији „22
nd

 International Scientific 

Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME'2015)“ као излагач рада под 

називом „Static and kinetic friction of electroless Ni composite coatings“ и председавајући једне од секција. 

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 

 
Продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић, детаљно је известио присутне да је у Ректорату Б.У. 

одржан округли сто на тему "Докторске студије - где смо и куда идемо" у организацији САНУ. 

 
 

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА  
 
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)  
Нема материјала. 
 
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) 
Нема материјала. 
 
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
Нема материјала. 
 
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) 
Нема материјала.  
 
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) 
 
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 21.12.2015. године, др Саша Живановић и         
др Томислав Стојић изабрани су у звање ванредног професора, а др Ивана Тодић и др Никола 

Славковић у звање доцента.  
 
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.  
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тачка 4.а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 
4.а.1.а. Подносилац захтева: др Милош Петровић, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Бранко Васић, проф. др Бранислав Ракићевић, проф. др 

Градимир Данон, Шумарски факултет у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.1.б. Подносилац захтева: др Игор Светел, дипл.инж.арх. 
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Слободан Радојевић,          

проф. др Лидија Ђокић, Архитектонски факултет у Београду. 
Резултат гласања: с једним гласом "против" и два гласа "уздржан", овај захтев је скинут са дневног реда. 
 
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 
 
4.б.1.а. Подносилац захтева: мр Бранка Грозданић, дипл. инж. маш.  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ванр. проф. др Бранислав Ракићевић, ванр. проф. др Владимир 

Поповић и др Ненад Јанићијевић, ред. проф. М.Ф. у пензији.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.б. Подносилац захтева: мр Злата Брацановић, дипл.инж.маш.  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Бранислав Ракићевић, доц. др Слободан Поповић и               

др Ненад Јанићијевић, ред.проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.в. Подносилац захтева: мр Нада Станојевић, дипл. инж. маш.  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ред. проф. др Бранко Васић, ванр. проф. др Владимир Поповић и   

проф. др Градимир Данон, Шумарски факултет у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.г. Подносилац захтева: Милош Васић, дипл. инж. маш.- мастер 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ред. проф. др Часлав Митровић, ван. проф. др Владимир Поповић и 

проф. др Градимир Данон, Шумарски факултет у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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. 
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тачка 4.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
4.в.1. Захтеви за именовање рецензената 
 
4.в.1.а. Проф. др Александар Петровић, др Никола Бајић, научни саветник, Истраживачко развојни центар, IHIS 
Techno experts d.o.o., др Дарко Вељић, научни сарадник, Истраживачко развојни центар, IHIS Techno experts 
d.o.o., проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду и др Михаило Мрдак, научни 
сарадник, Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ Комуникације а.д., Београд, поднели су предлог за избор 
рецензената Техничког решења „Полуаутоматска линија за означавање обложених електрода.“ За рецензенте 
су предложени проф. др Александар Седмак и др Венцислав Грабулов, научни саветник Института ИМС, 
Београд. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.в.2. Прихватање техничког решења 
 
4.в.2.а. Након позитивних рецензија доц. др Бранка Кокотовића и проф. др Игора Будака, Факултет техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати техничко решење под 
називом „Лабораторијска платформа за експерименталну верификацију супербрзе аквизиције геометријске 
информације у систему за адаптивно роботско заваривање“, чији су аутори: проф. др Петар Петровић, Никола 
Лукић, дипл.инж.маш. и Иван Данилов, дипл.инж.маш. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.в.2.б. Након позитивних рецензија проф. др Божице Бојовић и проф. др Аца Антића, Факултет техничких 
наука Универзитета у Новом Саду, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати техничко решење под 
називом „Демонстрациона платформа за експериментално истраживање управљања пасивног понашања 
антропоморфне роботске руке“, чији су аутори: проф. др Петар Петровић, Никола Лукић, дипл.инж.маш. и Иван 
Данилов, дипл.инж.маш. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
тачка 4.г.  МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1 Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2 Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
 
тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала. 
 
 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Сузана Линић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Биомимикрија као метод аеродинамичког дизајнирања воза великих брзина   
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Војкан Лучанин, ред. проф. и  
                                                                                            др Мирко Козић, научни саветник, ВТИ Београд. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за шинска возила). 
 
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)  
                                                                                                      
5.1.а.1. Кандидат: Александра Сретеновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Предвиђање потрошње енергије КГХ система применом метода вештачке интелигенције 
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за термотехнику: др Бранислав Живковић, ред. проф.,     

др Радиша Јовановић, доцент. 
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Комисија предложена од стране Катедре за термотехнику: др Бранислав Живковић, ред. проф., др Радиша 
Јовановић, доцент, др Зоран Миљковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф. и               
др Милица Јовановић Поповић, ред. проф. Архитектонског факултета у Београду. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.2. Кандидат: Тамара Бајц, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Истраживање утицаја локалног стања топлотног комфора на смањење радне способности у 

нестамбеним зградама 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за термомеханику: др Милош Бањац, ред. проф. 
Комисија предложена од стране Катедре за термомеханику: др Милош Бањац, ред. проф.,  
                                       др Маја Тодоровић, ванр. проф., др Жарко Стевановић, научни саветник, ИНН Винча. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.3. Кандидат: Ива Гуранов, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Моделовање динамике нивоа подземних вода методама нелинеарне статистике и вештачких 

неуронских мрежа. 
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за механику флуида: др Милан Лечић, ред. проф., др 

Небојша Васовић, ред. проф., РГФ Београд. 
Комисија предложена од стране Катедре за механику флуида: др Милан Лечић, ред. проф., др Небојша 

Васовић, ред. проф., РГФ Београд, др Александар Цветковић, ред. проф., др Александар Ћоћић, 
доц., др Срђан Костић, научни сарадник, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.4. Кандидат: Сања Васин, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов:Интегрисани дизајн зупчастих преносника снаге са континуалном варијацијом преносног односа 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за опште машинске конструкције:  
                                                                                                                        др Милосав Огњановић, ред. проф. 

   Комисија предложена од стране Катедре за опште машинске конструкције: др Милосав Огњановић, ред. проф., 
др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф., др Марко Милош, ванр. проф. и 
др Душан Ћурчић, научни сарадник, ВТИ Београд. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.5. Кандидат: мр Деспот Јанковић, дипл. маш. инж. 
Радни наслов: Утицај статичких и динамичких оптерећења на појаву иницијалних оштећења композитних 

лопатица репног ротора хеликоптера.  
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за ваздухопловство: др Слободан Ступар, ред. проф., 
                                                                                                         др Александар Симоновић, ванр. проф. 

   Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: др Слободан Ступар, ред. проф., др Александар 
Симоновић, ванр. проф., др Александар Грбовић, ванр. проф., др Огњен Пековић, доц. и др Слободан 
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет, Београд. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
5.2.1. Кандидат: мр Милић Ерић, дипл. инж. маш.  
Радни наслов: Процеси сушења лигнита са великим садржајем влаге у непокретном и флуидизованом слоју. 
Комисија:         проф. др Милош Бањац, проф. др Мирко Коматина, проф. др Милан Гојак, др Милан Стакић, 

научни саветник ИНН Винча и др Предраг Стефановић, научни саветник, ИНН Винча. 
Потенцијални ментор: др Милош Бањац, ред. проф.    
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2.2. Кандидат: мр Милун Тодоровић, дипл. инж. индустр. менаџм. 
Радни наслов: Модел развоја постпродајне мреже моторних возила 
Комисија: др Бранко Васић, ред. проф., др Владимир Поповић, ванр. проф., др Драган Милановић, ред. проф., 

др Часлав Митровић, ред. проф. и др Градимир Данон, ред. проф. Шумарског факултета у Београду. 
Потенцијални ментор: др Бранко Васић, ред. проф. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора   
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5.3.1. мр Снежана Павићевић, дипл.инж.маш., «Концепт управљања ризицима у процесима пројектовања и 
производње индустријских производа и опреме», ментор др Бранко Васић, ред. проф.                                                                                                                 
 
5.3.2. mr Mostafa H.S. Abobaker, дипл. инж. маш., студент Докторских студија, «Аеропрофили за мале 
Рејнолдсове бројеве (Low Reynolds Number Airfoils)», ментор др Златко Петровић, ред. проф. 
 
5.3.3. Небојша Гњатовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија, «Утицај конструкционих 
параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног багера у ванрезонанцијској области»,  
ментор др Срђан Бошњак, ред. проф. 
 
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 
Нема материјала. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
 
5.6.1. Кандидат: мр Драгана Велимировић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Модел управљања квалитетом услуге 
Сагласност Катедре: в.д. Шефа Катедре за моторна возила 
Предлог Комисије:  др Владимир Поповић, ван. проф., ментор, др Бранко Васић, ред. проф. и др Милица 

Костић-Станковић, ред. проф., ФОН Београд.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.2. Кандидат: мр Михајло Поповић, дипл. маш. инж. 
Наслов: Истраживање утицаја резног сечива у процесу урезивања навоја  
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за производно машинство 
Предлог Комисије:  др Љубодраг Тановић, ред. проф., ментор, др Драган Милутиновић, ред. проф.,                       

др Радован Пузовић, ванр. проф., др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији,         
др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН Нови Сад.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.3. Кандидат: Славенко Стојадиновић, дипл. инж. маш, студент Докторских студија 
Наслов: Интелигентни концепт планирања инспекције призматичних делова на мерној машини 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за производно машинство 
Предлог Комисије:  др Видосав Мајсторовић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др Мирослав 

Трајановић, ред. проф., М.Ф. Ниш, др Радован Пузовић, ванр. проф., др Саша 
Живановић, ванр. проф. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.4. Кандидат: Горан Ступар, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Моделирање процеса у енергетском парном котлу са вишестепеним довођењем ваздуха по висини 

ложишта 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за термотехнику 
Предлог Комисије:  др Драган Туцаковић, ред. проф., ментор, др Титослав Живановић, ред. проф. и                  

др Срђан Белошевић, научни саветник, ИНН Винча. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.5. Кандидат: Бојан Шекутковски, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Развој напредне методе прорачуна интеракције ваздушне струје и структуре ваздухоплова у домену 

трансоничних брзина 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије: др Иван Костић, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ванр.проф., коментор,      

др Зоран Стефановић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Мирко Динуловић, ванр. проф., др Слободан 
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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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 
 
5.7.1. Кандидат: Војислав Симоновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај локацијски специфичног приноса на режим кретања комбајна.  
Комисијa: др Драган Марковић, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Никола Младеновић, 

ред. проф., др Мићо Ољача, ред. проф., Пољопривредни факултет Београд и др Милан Мартинов, 
ред. проф., Факултет техничких наука, Нови Сад. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.2. Кандидат: Abdulhakim Essari, M.Sc., студент Докторских студија  
Наслов: Процена тежина компоненти тактичких беспилотних летелица у фази конципирања  
             (Estimation of Component Design Weights in Conceptual Design Phase for Tactical UAVs). 
Комисијa: др Златко Петровић, ред. проф., др Иван Костић, ред. проф., др Мирко Динуловић, ван. проф., др 

Александар Грбовић, ван. проф. и др Зоран Стефановић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.3. Кандидат: мр Љубиша Бучановић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Прилог математичком моделирању и динамичкој анализи једног мехатроничког система управљања. 
Комисијa: др Михаило Лазаревић, ред. проф., ментор, др Зоран Митровић, ред. проф., др Драгутин 

Дебељковић, ред. проф., др Немања Зорић, доц. и др Томислав Шекара, ванр. проф., ЕТФ Београд. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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: Mohammed Saleh Mohammed, M.Sc., студент Докторских студија 
Наслов : Exergoeconomic Analysis and Optimization of Combined Cycle Power Plants with Complex Configuration 
 Ексергоекономска анализа и оптимизација комбинованих постројења гасне и парне турбине 

комплексне конфигурације 
Датум одбране: 09.12.2015. године 
Комисија: др Милан Петровић, ред. проф., ментор, др Мирко Коматина, ред. проф., др Драган Туцаковић, ред. 

проф. и др Зоран Стефановић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
5.9.2. Кандидат: Горан Младеновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов : Оптимизација путање алата при обради скулпторских површина глодањем 
Датум одбране: 17.12.2015. године 
Комисија: др Љубодраг Тановић, ред. проф., ментор, др Драган Милутиновић, ред. проф., др Радован Пузовић, 

ван. проф., др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН, 
Нови Сад 

 
5.9.3. Кандидат: Ненад Видановић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Аеродинамичко-структурална оптимизација узгонских површина летелица 
Датум одбране: 18.12.2015. године 
Комисија: проф. др Бошко Рашуо, ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др Мирко Динуловић, ванр. 

проф., др Александар Грбовић, ванр. проф. и проф. др Гордана Кастратовић, Саобраћајни факултет 
Београд. 

 
  

- 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.  



 

12 

 

 
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. ИЗБОР КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА ННВ 
 
Предлог Комисија и радних тела ННВ: 

 

1. Веће научних области 
 

а) Природно-математичке науке 

- др Миодраг Спалевић, ред.проф. 

- др Зоран Митровић, ред.проф. 
 

б) Техничке науке 

- др Драган Милутиновић, ред.проф.  

- др Драгослава Стоиљковић, ред.проф. 

- др Срђан Бошњак, ред.проф. 

- др Војкан Лучанин, ред.проф. 
 
в) Биотехничке науке 

- др Драган Марковић, ред.проф 

- др Александар Вег, ред.проф.  
 

2. Комисија за Основне академске студије 

- др Радивоје Митровић, ред.проф., декан 

- др Љубодраг Тановић, ред.проф., продекан за наставу 

- др Мирко Коматина, ред.проф. 

- др Зоран Митровић, ред.проф. 

- др Радица Прокић-Цветковић. ред-проф. 

- др Миодраг Спалевић, ред.проф. 
 

3. Комисија за Мастер академске студије 

- др Радивоје Митровић, ред.проф., декан 

- др Љубодраг Тановић, ред.проф., продекан за наставу 

- др Милош Недељковић, ред.проф., 

- др Слободан Јарамаз, ред.проф., 

- др Милан Петровић, ред.проф., 

- др Бранко Васић, ред.проф., 

- др Слободан Ступар, ред.проф., 
 
4. Комисија за Докторске академске студије 

- др Радивоје Митровић, ред.проф., декан 

- др Љубодраг Тановић, ред.проф., Продекан за наставу 
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- др Слободан Ступар, ред.проф., Продекан за НИД 

- др Цветко Црнојевић, ред.проф., Продекан за финансије, по функцији 

- др Ненад Зрнић, ред.проф., Продекан за међународну сарадњу 

- др Милош Недељковић, ред.проф. 
 

5. Комисија за изборе у звања наставника и сарадника (кадровска комисија)  

- др Милосав Огњановић, ред.проф.  

- др Никола Младеновић, ред.проф. 

- др Зоран Бучевац, ред.проф.,  

- др Радица Прокић-Цветковић, ред.проф. 

- др Милан Петровић, ред.проф. 

- др Угљеша Бугарић, ред.проф.  

- др Милорад Моток, ред.проф. , 

- др Слободан Јарамаз, ред.проф., 

- др Радивоје Митровић, ред.проф., декан  
 

6. Комисија за пријемни испит за упис студената на Факултет 

- др Љубодраг Тановић, ред.проф., продекан за наставу  

- др Миодраг Спалевић, ред.проф.  

- др Јелена Илић, ред.проф. 

- др Марко Милош, ванр.проф. 

- др Драгољуб Бекрић  
 
7. Комисија за маркетинг студија 

- др Марко Милош, ванр.проф. 

- др Зоран Стаменић, доцент, 

- др Небојша Манић, доцент,  

- др Никола Славковић, доцент  

- Соња Јосиповић, асистент 

- Ана Петровић, асистент 

- Неџад Рудоња, асистент 

- Урош Милованчевић, асистент,  

- Јелена Петронијевић, асистент, 

- др Мартина Балаћ, научни сарадник 

- Александра Драгичевић, истраживач сарадник 
 

8. Комисија за издавачку делатност 

- др Милан Лечић,ред.проф.  

- др Оливера Поповић, ванр.проф.  

- др Владимир Буљак, доцент 

- др Игор Бачкалов, доцент 

- др Огњен Пековић, доцент  

- Соња Јосиповић, асистент 
 

9. Комисија за распоред наставе 

- др Љубодраг Тановић, ред проф., продекан за наставу 

- др Живана Јаковљевић, доцент 

- мр Бојан Ивљанин, асистент   

- Снежана Голубовић, секретар Продекана за наставу 
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10. Комисија за заштиту на раду 

- др Добрила Шкатарић, ред.проф. 

- др Србислав Генић- ред.проф.,  

- Горан Петковић, члан 
 

11.  Комисија за ЦИТ 

- др Часлав Митровић, ред.проф., 

- др Драган Алексендрић, ван.проф., 

- др Слободан Радојевић, ред.проф.,  

- Владимир Миковић, руководилац ЦИТ-а, 

- Јелена Кочовић, студент 
 

12.  Комисија за зграду 

- др Цветко Црнојевић, ред.проф., продекан за финансије  

- др Славко Пешић, ред.проф. 

- Драган Живић, техничка служба 

- Александар Каран, ФТО  
 

13.  Комисија за библиотеку 

- др Александар Обрадовић, ред.проф.,  

- др Милета Ристивојевић, ред.проф.,  

- др Александра Васић, ред.проф.,  

- др Иван Божић, доцент 
 

14. Комисија за распоред испита 

- др Мирјана Мисита, ванр.проф.,  

- др Нина Анђелић, ванр.проф 

- др Александар Ћоћић, доцент  
 
15. Комисија за распоред дежурстава на испитима   

- др Драган Милковић, доцент,  

- др  Мирјана Стаменић, доцент, 

- мр Бојан Ивљанин, асистент 
 
16. Комисија за доделу диплома 

- др Љубодраг Тановић, ред.проф., продекан за наставу 

- др Драгољуб Бекрић 

- Весна Симић, секретар 
 

17. Центар за квалитет наставе и акредитацију 

- др Часлав Митровић, ред.проф. - руководилац 

- др Мирјана Мисита, ванр. проф. 

- Јелена Петронијевић, асист. секретар  
 
18. Комисија за осигурање квалитета наставе  

Поткомисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 

- др Оливера Поповић, ванр.проф. 

- др Зорана Јели, доцент   

- др Горан Лазовић, доцент 
Поткомисија за реформу и унапређење теоријске наставе 

- др Александар Симоновић, ван.проф. 
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- др Тришовић Наташа, ванр.проф. 

- др Милан Гојак, ванр.проф. 
Поткомисија за реализацију и унапређење лабораторијске и практичне наставе 

- др Милош Марко, ванр.проф., 

- др Ђорђе Чантрак, доцент, 

- др Иван Благојевић, доцент 
 

19. Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената  

- др  Божидар Росић, ред.проф. 

- др  Зоран Миљковић, ред.проф 

- др  Драгослава Стојиљковић, ред.проф. 

- др  Дејан Мицковић, ред.проф. 
 
20. Комисија за анализу ефикасности студирања 

- др Цветко Црнојевић, ред.проф., продекан за финансије 

- др Драган Лазић, ред.проф. 

- др Александар Цветковић, ред.проф. 

- др Татјана Лазовић, ван.проф. 

- др Игор Балаћ, ванр.проф. 
 
21. Комисија за научно-истраживачку делатност 

- др Слободан Ступар , ред.проф., продекан за НИД 

- др Александар Седмак,, ред.проф.,  

- др Срђан Бошњак , ред.проф., 

- др Владимир Стевановић, ред.проф. 

- др Александар Јововић, ред.проф 

- др Бранко Васић, ред.проф., продекан за сарадњу са привредом 
 
22. Комисија за паркинг 

- др Александар Симоновић, ванр.проф. 

- др Горан Воротовић, доцент 
 

23. Комисија за грејање 

- др Бранислав Живковић, ред.проф., 

- др Маја Тодоровић, ванр.проф., 

- др Милан Ристановић, ванр.проф. 
 
24. Центар за целоживотно учење 

- др Александар Петровић, ред. проф. – руководилац, 

- др Бојан Бабић, ред.проф., 

- др Маја Тодоровић, ван.проф., 

- др Весна Спасојевић Бркић, ван.проф., 

- др Владимир Поповић, ван.проф., 

- др Милан Ристановић, ван.проф., 

- др Влада Гашић, доцент, 
 

25. Комисија за унапређење материјално- финансијског пословањa 

- др Никола Дондур, ред.проф. 

- др Александар Обрадовић, ред.проф. 

- др Бојан Бабић, ред.проф. 
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- др Александар Симоновић, ванр.проф. 

- др Владимир Поповић, ванр.проф. 
 

26. Комисија за станове фондације БУ 

- др Александар Ћоћић, доцент 

- др Ђорђе Чантрак, доцент 

- др Никола Славковић, доцент 
 

27. Канцеларија за ЕУ и регионалне пројекте 

- др  Ненад Зрнић, ред.проф., продекан за међународну сарадњу 

- др Милош Недељковић, ред.проф. 

- др Милорад Моток, ред.проф. 

- др Зоран Миљковић, ред.проф. 

- др Лидија Матија, ванр.проф. 
 

28. Комисија за мобилност наставника и студената 

- др Владимир Стевановић, ред.проф. 

- др Александар Маринковић, ванр.проф. 

- др Александар Ћоћић, доцент 

- др Владимир Буљак,  доцент 

- др Мирјана Стаменић, доцент 

- Урош Милованчевић, асистент 
 

29. Комисија за међународне пројекте 

- др Драган Алексендрић, ванр.проф. 

- др Наташа Тришовић, ванр.проф. 

- др Игор Балаћ, ванр.проф. 

- др Ђорђе Чантрак, доцент 

- др Драган Милковић, доцент 

- др Александар Миливојевић, доцент  
 

30. Комисија за оснивање, акредитацију и праћење рада центара и лабораторија 

- др Угљеша Бугарић, ред.проф 

- др Драган Алексендрић, ванр.проф. 

- др Слободан Поповић, доцент 
 

31. Комисија за сарадњу са ИЦ 

- др Војкан Лучанин, ред.проф. 

- др Драган Милутиновић, ред.проф 

- др Милан Гојак, ванр.проф. 
 

32. Комисија за привредну сарадњу са јавним предузећима и установама 

- др Александар Вег, ред.проф. 

- др Милан Петровић, ред.проф. 

- др Душан Петровић, ванр.проф. 
 

33. Комисија за организацију, промоцију и извештавање о конференцијама, семиарима и скуповима на 
МФ 

- др Видосав Мајсторовић, ред.проф. 

- др Весна Спасојевић-Бркић, ванр.проф. 

- др Мирко Коматина, ред.проф. 
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34. Центар за форензичко инжењерство 

- др Војкан Лучанин, ред.проф. - руководилац 
  
35.  Центар за противпожарну технику 

- др Србислав Генић, ред.проф. – руководилац 
 
Резултат гласања: Све Комисије усвојене су са једним гласом „уздржан“, према наведеним предлозима. 
 

- тачка 9. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 
Декан је упутио молбу члановима ННВ у вези следећег: 
Машински факултет, као један од факултета Универзитета у Београду, тачније као члан Групације техничко-
технолошких наука, треба да предложи кандидата за члана Савета Универзитета у Београду. Машински, 
Пољопривредни и још један број Факултета Универзитета у Београду то нису урадили благовремено, и 
Универзитет је накнадно дозволио да се закључно са данашњим даном, 24.12.2015., пошаљу предлози. О 
овим предлозима ће се гласати у понедељак, 28.12.2015., на 2. седници Већа групације техничко-технолошких 
наука Универзитета у Београду. Групација техничко-технолошких наука (која броји 11 чланова) даје 7 чланова 
за Савет Универзитета у Београду.   
Декан је, следећи досадашњу праксу да се председник Савета МФ предлаже за члана Савета Универзитета у 
Београду, предложио ННВ-у да се проф. др Александар Јововић предложи за члана Савета Универзитета. С 
обзиром да других предлога није било, приступило се гласању. 
ННВ је једногласно подржало овај предлог. 
Декан је нагласио да ће предлог одмах бити прослеђен Универзитету, и изразио надање да ће проф. др 
Александар Јововић бити и изабран за члана Савета Универзитета у Београду. 
ННВ је топлим аплаузом поздравило кандидатуру проф. др Александра Јововића за члана Савета 
Универзитета у Београду. 
 
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. др Слободан Радојевић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе у школској 2015/16. години у 
летњем семестру, из наставног предмета Основе програмирања, са фондом од 2 часа недељно, на 
Високој школи струковних студија за информационе технологије у Земуну. 

2. Јелена Мачужић, M.Sc., студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби из предмета 
Нумерички управљане мерне машине са фондом од 2 часа недељно и Експертни системи са фондом 
од 4 часа недељно (две групе студената по 2 часа) у јесењем семестру у школској 2015/2016. години, 
на Машинском факултету у Београду.  

 
Комисије 

 
1. др Радивоје Митровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о 

пријављеним учесницима на конкурсу за избор два наставника у звање доцент за ужу научну област 
Машинске конструкције на Машинском факултету у Нишу. 

2. др Драган Кандић, ред. проф. ангажовање за члана Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Карактеризација текстуре импулсног одзива просторија применом 
мултифракталне анализе“, кандидата Драгана Ристића, дипл. инж. ел., на Електротехничком факултету 
у Београду. 

3. др Бранислав Живковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграде на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

4. др Бранислав Живковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата доц. Душана Игњатовића, дипл. инж. арх., под насловом „Оцена енергетских 
перформанси омотача стамбених зграда методом термовизијског снимања“, на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду. 

5. др Драган Д. Милановић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање реферата за избор 
наставника струковних студија за ужу стручну област Организација и менаџмент, на Високој школи 
техничких струковних студија у Чачку. 
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6. др Ђорђе Чантрак, доц., ангажовање за члана Комисије за писање Извештаја о кандидатима 
пријављеним на конкурс за избор у звање предавач за ужу област Примењена механика флуида – 
хидропнеуматска техника и заснивање радног односа са пуним радним временом за једног извршиоца, 
на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.  

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

                                                                                                            
 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 05/1516, завршена је у 14:15 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

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


