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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 307/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-07/1516 
Датум: 11. 02. 2016. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр Σ 

А бројно стање ННВ 81 35 48 55 1 220 

 Кворум за ННВ – 1/2⋅А      110 

Б присутно 64 25 39 49 0 177 

 потребно за одлуку – 1/2⋅Б       

В бројно стање ИВ – (Σ) 81 116 164       220 - 

 Кворум за ИВ – 2/3⋅В 54 78 110 147 - 

 потребно за одлуку – 1/2⋅В 41    59                                                                                                  83   110 - 

 Присутно 64 89 128 177 - 

 
 ред.проф. – 64 (81)  

 1.• Анђелић Н.  

 2.• Арсенић Ж. 

3.• Бабић Б. 

4.• Бањац М. 

5.• Бенгин А. 

6.• Бошњак С.  

7.• Бугарић У. 
8.- Бучевац З. (о) 

9.• Васић Б. 
10.- Васић-Миловановић А. 
(о) 

11.• Вег А. 

12.• Генић С.  

13.• Дебељковић Д. 

14.• Дондур Н. 
15.- Живановић Т. (о) 

16.• Живковић Б. 

17.• Зековић Д.  
18.- Зрнић Н. (о) 

19.• Илић Ј. 
20.- Јанковић Ј. (о) 

21.• Јарамаз С. 

22.• Јаћимовић Б.  

23.• Јовановић Ј. 
24.- Јововић А. (о) 

25.• Кандић Д. 

26.• Коматина М. 

27.• Коси Ф. 

28.• Костић И. 

29.• Лазаревић М. 
30.- Лазић Д. (о) 
31.- Лечић М. (о) 

32.• Лукић П.  
33.- Лучанин В. (о) 

34.• Мајсторовић В. 

35.• Манески Т. 

36.• Марковић Д. 

37.• Миладиновић Љ. 

38.• Милановић Д. Д. 
39.- Милиновић М. (о) 

40.• Милованчевић М. 

41.• Милошевић-Митић В. 

42.• Милутиновић Д. 

43.• Миљковић З. 

44.• Митровић Ч. 

45.• Митровић Р. 

46.• Митровић З. 

47.• Мицковић Д. 

48.• Младеновић Н. 

49.• Моток М.  
50.- Недељковић М. (o) 

51.• Обрадовић А. 

52.• Огњановић М. 

53.• Павишић М. 
54.- Петровић А.(о)  
55.- Петровић М.(о) 

56.• Петровић З. 

57.• Петровић П. 

58.- Петровић Др.(о) 

59.• Пешић С. 

60.• Покрајац С. 
61.- Попконстантиновић 
Б.(о) 

62.• Прокић-Цветковић Р.  

63.• Радојевић С. 

64.• Радаковић З. 

65.• Рибар З. 

66.• Ристивојевић  М. 

67.• Росић Б. 
68.- Седмак А. (o) 

69.• Симић Г. 

70.• Спалевић М. 
71.- Стевановић Н.(о) 

72.• Стевановић В. 

73.• Стоименов М. 

74.• Стојиљковић Д. 

75.• Ступар С. 

76.• Тановић Љ. 

77.• Трифковић З. 

78.• Туцаковић Д. 

79 • Цветковић А.  

80.• Црнојевић Ц.  

81.• Шкатарић Д. 
 
ван.проф. – 25 (35) 

1.• Алексендрић Д.  

2.• Аранђеловић И.  

3.• Балаћ И. 

4.• Бојовић Б. 
5.- Венцл А. (о) 

6.• Гојак М. 

7.• Грбовић А. 

8.• Динуловић М. 

9.• Дуњић М. 

10.• Елек П. 
11.- Живановић С. (о) 

12.• Жуњић А. 

13.• Јаковљевић Ж. 
14.- Јеремић О. (о) 

15.• Лазовић Т. 

16.• Маринковић А. 

17.• Матија Л.  

18.• Милош М. 

19.• Мисита М. 
20.- Петровић Ду. (о) 
21.- Петровић Н. (o) 
22.- Поповић В. (о) 

23.• Поповић О. 

24.• Пузовић Р. 

25.• Радић Д.  

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

29.• Симоновић А. 

30.• Спасојевић Бркић В. 

31.• Стојић Т. 
32.- Стокић З. (о) 

33.- Тодоровић М. (о) 

34.• Тришовић Н. 

35.• Фотев В. 
 
доценти – 39 (48) 

1.• Андрејевић Р. 

2.• Бакић Г. 

3.• Бањац М. 

4.• Бачкалов И.  

5.• Благојевић И. 
6.- Божић И. (о) 

7.• Буљак В. 

8.• Вег А. 
9.- Вељковић З. (о) 

10. • Воротовић Г. 

11.• Гашић В. 
12.- Ђукић М. (о) 

13.• Зорић Н. 

14.• Илић Д.  

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. (о) 
27.- Милковић Д. (o) 

28.• Миљић Н. 

29.• Митић С. 
30.- Митровић Н. (о)  

31.• Момчиловић Н.  

32.• Обрадовић М. 
33.- Павловић В. (о) 

34.• Пејчев А. 

35.• Пековић О. 

36.• Петрашиновић Д.  

37.• Поповић С.  

38.• Рибар С. 

39.• Сворцан Ј. 
40.- Симић А. (о) 

41.• Славковић Н. 

42.• Стаменић З. 

43.• Стаменић М. 

42.• Танасковић Ј. 

45.• Тодић И. 
46.- Ћоћић А. (о) 

47.• Чантрак Ђ.  

48.• Шиниковић Г. 
 
асистенти – 49 (55)  

1.• Вучић М. 

2.• Гњатовић Н. 
3.- Голубовић Т. (o) 

4.• Димић А. 

5.• Ђукић Д.  

6.• Зарић В.  

7.• Ивошевић М.  
8.- Јандрлић Д. (о) 

9.• Јеремић Б. 

10.• Јосиповић С. 

11.• Карличић Н. 

12.• Китановић М. 

13.• Ковачевић У. 

14.• Коларевић Н.  

15.• Костић О. 

16.• Мандић П. 
17.- Марковић М. (o)  

18.• Марковић И. 

19.• Милеуснић И.  
20.- Милић С. (о) 

21.• Милованчевић У. 

22.• Милојевић Г. 

23.• Милошевић Н.  

24.• Мишковић Ж. 
25.- Младеновић Г. (о) 

26.• Мрђа П. 

27.• Мунћан Ј. 

28.• Мутавџић Р. 

29.• Недељковић С. 

30.• Отовић С. 
31.- Пантелић С. (о) 

32.• Петровић М.  

33.• Петровић Г. 

34.• Петровић А.  

35.• Петронијевић J. 

36.• Пјевић М. 

37.• Раденковић Д. 

38.• Радуловић Р. 

39.• Рајичић Б. 

40.• Росић М. 

41.• Рудаковић С.  

42.• Рудоња Н. 

43 • Седак М. 

44.• Симоновић В. 

45.• Сретеновић А. 

46.• Стаменковић Д.  

47.• Станојевић Д. 

48.• Стојадиновић С. 

49.• Стојићевић М. 

50.• Стојковић М. 

51.• Ступар Г.  

52.• Тодоровић Р. 

53.• Тодоровић Д.  

54.• Томановић Ј. 

55.• Томовић А.  
 
Наставници страног 
језика мр 0 (1) 
1.- Весић Павловић Т.(o)



 

2 

 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 07/1516 одржана 
је 11. фебруара 2016. године у Амфитеатру А, са почетком у 12:00 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 и Продекана за 
сарадњу са привредом, проф. др Бранка Васића. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 110 чланова Већа, а да је у сали присутно 
177 чланова, 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-06/1516 од 21.01.2016. 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-06/1516 ОД 21.01.2016. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 06/1516 од 21.01.2016. године је усвојен са једном изменом. 
У тачки 0. б) ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГ СЕНАТУ Б.У. ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА, додаје се: 
 
Предлажу се Сенату кандидати за чланове стручне комисије за писање реферата о кандидату за избор у 
звање емеритуса у следећем саставу: 
 

- др Радивоје Митровић, ред. проф.  
- др Александар Седмак, ред. проф.  
- др Драгутин Дебељковић, ред. проф.  
- др Божидар Росић, ред. проф. и  
- др Александар Вег, ред. проф.  

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Обавештења Декана: 
 

1. На основу одлуке Председника Републике Србије, др Стојан Раденовић, редовни професор Машинског 
факултета у пензији, биће одликован Сребрном медаљом за нарочите заслуге за државу и народ у 
области науке. 

 
2. На седници Савета Машинског факултета, која је одржана у четвртак 28.01.2016. године, донете су 

следеће одлуке: 
- Одлука о усвајању Извештаја о спроведеном годишњем попису имовине и обавеза на Машинском 

факултету у Београду са стањем на дан 31.12.2015. и образовању Комисије за расход.  
- Одлука о усвајању Плана набавки за 2016. годину (објављен на Порталу јавних набавки, 

http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=102129).  
- Одлука о усвајању Измене и допуне Правилника о службеним путовањима (Измена и допуна 

Правилника о службеним путовањима објављена је на интернет страници Факултета, 
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/dokumenti/start, под насловом „Правилници општег значаја“) 

- Одлука о усвајању Пословника о раду Савета Машинског факултета.  
- Одлука о именовању Комисије за зграду на основу Предлога Наставно-научног већа од 24.12.2015. 

године. 
- Одлука о финансирању дела школарине за децу чланова колектива. 
3. Шеф Катедре за опште машинске конструкције, проф. др Божидар Росић, представио је новог колегу, 

асистента Милоша Седака, а Наставно-научно веће га је поздравило аплаузом. 
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4. У процесу приступања Европској унији ускоро ће се одвојити поглавље 20 - Индустрија. У том смислу 
на Машинском факултету у Београду одржаће се разговори са председником Привредне коморе 
Београда, представницима Министарства привреде, као и деканима факултета техничке групације, на 
тему шта Влада, тачније Министарство привреде, припрема као платформу за разговоре са Европском 
комисијом. 

 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Катедре треба да доставе извештај о обављеној настави у јесењем семестру школске 2015/2016. 
године за ОАС и МАС. 

 
2. У циљу равномерне расподеле обавеза студената током реализације наставе у летњем семестру 

школске 2015/2016. године, катедре које изводе наставу из обавезних предмета треба да доставе 
термине провере знања, према достављеном моделу. 

 
3. Подсећам да је неопходно до 25.02.2016. припремити писане исходе учења за сваки предмет и модул. 

 
4. У периоду 16.-19.02.2016. године одржава се XII Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У 

НАСТАВИ“ на Златибору у Хотелу „Ратко Митровић“. Детаљне  информације се могу видети на сајту  
www.trend.uns.ac.rs. 

 
Обавештења Продекана за финансије:  
 

1. Чланови колектива, којима је потребан електронски потпис Машинског факултета, треба да се обрате 
Продекану за финансије. 

 
Обавештења Продекана за НИД:  
 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно за научноистраживачку делатност, у 
2016. години суфинансира следеће програмске активности: 
1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова 
укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства; 
2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске 
академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у земљи и у иностранству; 
3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске 
студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства; 
4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства; 
5. стипендирање младих истраживача; 
6. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања; 
7. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа 
у иностранству; 
8. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву; 
9. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства 
ангажованих на пројекту Министарства; 
10. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача; 
11. финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 
научним и стручним базама података, као и едукација за њихово ефикасно коришћење; 
12. финансирање доделе Digital Object Identifier – DOI бројева за научне часописе који излазе у 
Републици Србији, а који су укључени у међународни систем доступности и размене информација 
(CrossRef); 
13. финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о часописима за 
потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији; 
14. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији; 
15. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији; 
16. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији; 
17. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама. 
Рок за подношење пријава по тачкама 1, 5. и 11. до 17. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног 
позива, закључно са 29.02.2016. године, а до краја прве половине 2016. године објавиће се Други Јавни 
позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији. 
Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 10. је 60 дана од дана објављивања, 
закључно са 29.03.2016. године. 
Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2. до 4. и 6. до 9. је отворен током целе 
године. Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима 
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Министарства, уз документацију која је наведена у њима. Обрасци одговарајућих захтева, као и 
критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, и остале информације од 
значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs  
Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или 
путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за 
чије суфинансирање се подноси захтев)”. 

 
2. У оквиру Програма билатералне научне и технолошке сарадње између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену (ДААД), а на основу 
спроведених процедура оцене пројеката у обе државе, усвојена је листа за финансирање предлога 
пројеката, у двогодишњем периоду, са почетком реализације од 1. јануара 2016. године. Предлог 
пројекта под називом „Computational and experimental investigation of the airflow in the human nasal cavity“ 
чији је руководилац  доц. др Ђорђе Чантрак налази се на листи од 26 прихваћених пројеката. 

  
3. У оквиру IPA HETIP пројекта – Supply of laboratory and IT equipment, furniture and other equipment to 

lecturing buildings, laboratories and classrooms at the faculties of the University of the Republic of Serbia, 
Project ref. EuropeAid/131876/C/SUP/RS – LOT 4 (Technical&Mechanical&Soil testing&Industiral Equipment), 
који је званично завршен почетком 2015. године, италијанска компанија ECHORD R&D SpA је  
Машинском факултету у Београду испоручила тражену лабораторијску опрему. Приликом пријема 
опреме, Руководилац одређеног подпројекта коме је испоручена тражена опрема, као и овлашћено 
лице Факултета потписали су PROVISIONAL ACCEPTANCE CERTIFICATE који је у исто време 
представљао потврду о пријему опреме и гаранцију у трајању од годину дана. Након истека 
предвиђеног периода од годину дана, потписује се FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE који се налази у 
прилогу. Молим све Руководиоце да се изјасне по питању коришћења опреме у наставне сврхе 
(уколико имате примедбе, да их доставите у писаној форми) и потврде сагласност по питању 
потписивања овог документа. 

 
4. Обавештавају се сви чланови ННВ да је у што краћем року потребно доставити електронску форму 

(.pdf формат) свих усвојених техничких решења за период 2010-2015. која треба да садрже следеће:  
1. фајл - одлуку ННВ о именовању рецензената, мишљење рецензената о техничком решењу и одлуку 
ННВ о прихватању техничког решења (фајл који се поставља на сајт Машинског факултета) 
2. фајл - комплетну документацију која треба да садржи техничко решење утврђено Правилником  о 
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача (одлука о именовању рецензената, опис техничког решења,  мишљење рецензената, 
мишљење корисника техничког решења и одлуку ННВ о прихватању техничког решења)  
Такође се обавештавају сви чланови ННВ - подносиоци захтева техничких решења да ће убудуће, за 
доношење одлуке о прихватању техничких решења, бити потребно достављати и електронску форму 
(.pdf формат) одлуке о именовању рецензената и мишљења рецензената.  

 

 

Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Ненад Зрнић, продекан за међународну сарадњу, редовни професор на Катедри за 
механизацију, поднео је извештај о обављеном службеном путовању у Бечу (Аустрија) и Братислави 
(Словачка), где је боравио у периоду 25.01-31.01.2016. године. У Бечу је на Техничком Универзитету 
(Институт за менаџмент у логистици) имао састанак пројектног тима и Kick-off састанак пројекта 
MREIND, чији је руководилац, који финансира ЕУ у оквиру другог позива пројеката START а који су 
везани са Стратегију дунавског региона. У оквиру овог позива поднето је 205 пројектних пријава, 
формално прихваћених пројеката било је 164, а од тога је после процеса евалуације за финансирање 
прихваћено 24 пројекта, од којих су на 2 руководиоци из Србије. Такође, на Техничком Универзитету у 
Бечу, на Институту за техничку логистику и инжењерски дизајн, имао је састанак са професором 
Георгом Картнигом у вези са организацијом наредне традиционалне (заједнички организатори су 
Машински факултет и ТУ Беч) конференције MHCL, која треба да се одржи у Београду 2017. године у 
првој недељи октобра (4-6). На Словачком Техничком Универзитету у Братислави професор Зрнић је 
на позив професора др Мирослава Вереша обавио једно предавање његовим докторандима и обавио 
састанак са професором др Марјаном Толнајем везано за сарадњу Машинског факултета у Београду и 
Братислави на међународним пројектима. 

2. др Зоран Миљковић, редовни професор на Катедри за производно машинство, поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању у Белгији (Бриселу), где је у периоду од 18.01.2016. до 22.01.2016. 
године боравио са циљем да као изабрани Vice-Chair за ENG Panel (евид. ознака: CT-EX2006C134719-
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115) агенције „REA – Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије, после 
провере компетентности, алоцира изабраним евалуаторима предлоге пројеката у оквиру „H2020-
MSCA-ITN 2016 - ETN_EID_EJD“ програма – ENG Panel. 
 

3. др Зоран Миљковић, редовни професор на Катедри за производно машинство, поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању у Единбург (Шкотска), где је у периоду од 3.02.2016. до 5.02.2016. 
године боравио са циљем да као изабрани експерт-рецензент (евид. ознака уговора: CT-
EX2006C134719-112) агенције „REA – Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске 
комисије, учествује у реализацији мониторинга после 25. месеца рада (укупно је одобрено 48 месеци) 
активног пројекта (European Academy for Marine and Underwater Robotics-ROBOCADEMY) одобреног у 
оквиру „FP7-ITN 2013“ програма – ENG Panel, уз рецензирање остварених активности и достигнутих 
резултата научно-истраживачког рада и тренинга 13 докторанада. Ово је била посебно важна 
активност у праћењу рада пројекта који је прихваћен 2013. године, када је учествовао у рангирању 
његовог предлога. Пројекат је почео са радом 1. јануара 2014. године. 

 
4. др Александар Маринковић, ванредни професор на Катедри за опште машинске конструкције 

поднео је извештај о обављеном службеном путовању у Бечу (Аустрија), где је боравио у периоду 
27.01-03.02.2016. године и учествовао на предавању по позиву професора Мона, са Катедре за 
примењену физику на Техничком универзитету (TUW) под називом „Tribological aspects of Ballroom 
dance with energy consumption analysis“. Професор Мон је један од организатора традиционалног бала 
Техничког Универзитета (TU Ball), који се крајем јануара сваке године одржава у познатом простору 
царске палате Хофбург. Првих дана боравка обављена је и посета институту AC2T, Центру за 
компетенције у трибологији, који се налази у Wiener Neustadt-u. 
 

5. др Ђорђе Чантрак, доцент на Катедри за хидрауличне машине и енергетске системе, поднео је 
извештај о обављеном службеном путовању у Порто (Португал), где је у периоду од 14.01.2016. до 
16.01.2016. године учествовао на конгресу у оквиру COST акције МР 1305 - Flowing Matter и излагао 
научни рад под називом: “Complex turbulent swirling flow analysis”, чији су аутори Ђорђе С. Чантрак и 
Новица З. Јанковић. 

 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
Продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић детаљно је изложио реализацију наставе на ОАС и МАС за 
школску 2015/16. годину. Такође је поменуо да Комисија за ОАС и МАС почиње са својим радом као и да се 
испитни рок одвија према плану. 
 

- 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 ситеме наоружања 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Војно машинство - системи наоружања. 
Комисија за припрему реферата: др Момчило Милиновић, ред. проф., др Слободан Јарамаз, ред. проф.,        

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

Разлог: истицање изборног периода асистенту Милошу Марковићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.2. Предлагач: Катедра за моторна возила 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Моторна возила. 
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Ракићевић, ванр. проф., др Бранко Васић, ред. проф. и           

др Градимир Данон, ред. проф., Шумарски факултет. 
Разлог: истицање изборног периода асистенту Дарку Станојевићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.3. Предлагач: Катедра за моторна возила 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Моторна возила. 
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Ракићевић, ванр. проф., др Владимир Поповић, ванр. проф. и           

др Градимир Данон, ред. проф., Шумарски факултет. 
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Разлог: истицање изборног периода асистенту Драгану Стаменковићу. 
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) 
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 08.02.2016. године, др Живана Јаковљевић 

изабрана је у звање ванредног професора, а др Емил Вег је изабран у звање доцента.  
 
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
 
На основу одлуке Сената Универзитета од 23.12.2015. године, др Мирко Павишић изабран је у звање 
редовног професора. 
 
На основу одлуке Сената Универзитета од 03.02.2016. године, др Нина Анђелић изабрана је у звање 
редовног професора. 
 
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 
 
4.а.1.а Подносилац захтева: др Катарина Максимовић, дипл.инж.маш., научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Слободан Ступар, проф. др Војкан Лучанин, проф. др 

Александар Симоновић, др Александар Гајић, ред. проф. у пензији и др Слободан Гвоздновић, ред. 
проф. у пензији, Саобраћајни факултет Универзитета  у Београду 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.1.б Подносилац захтева: др Андријана Ђурђевић, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Бојан Бабић, проф. др Марко 

Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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”) 
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4.а.2.а Кандидат: др Татјана Шибалија, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у звање: виши  
                              научни сарадник 
Комисија: проф. др Видосав Мајсторовић, проф.др Љубодраг Тановић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др 

Радован Пузовић, проф. др Бата Камберовић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.2.б Кандидат: др Петар Колендић, дипл.инж.маш., бира се у звање: научни сарадник 
Комисија: проф. др Србислав Генић, проф. др Бранислав Јаћимовић, ван. проф. др Ненад Ћупрић, Шумарски 

факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.2.в Кандидат: др Сања Петронић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у звање: виши   
                             научни сарадник 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др  Радица Прокић Цветковић, проф. др Оливера Поповић,  др 

Анђелка Милосављевић, ред. проф. у пензији, проф. др Љубица Миловић, Технолошко-металуршки 
факултет у Београду 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 4.в ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
4.в.1 Захтеви за именовање рецензената 
4.в.1.а  Доц. др Јован Танасковић, проф. др Војкан Лучанин, проф. др Ненад Радовић, ван.проф. Технолошко-
металуршког факултета и доц. др Драган Милковић,  поднели су предлог за избор рецензената Техничког 
решења „Апсорпција кинетичке енергије судара коришћењем комбинованог поступка сужавања-гужвања цеви“ 
За рецензенте су предложени  проф. др Бојан Бабић и доц. др Драгомир Глишић, Технолошко-металуршки 
факултет. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.в.2 Прихватање техничког решења 
Нема материјала. 
 

тачка 4. г МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1 Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2 Прихватање монографије за штампање 
 
4.г.2.а Након позитивних рецензија  проф. др Михаила Лазаревића, проф. др Милана Матијевића, Факултет 
инжењерских наука Крагујевац и проф. др Дејана Ивезића, Рударско-геолошки факултет у Београду, предлаже 
се Наставно-научном већу да одобри штампање монографије под насловом „Стабилност посебних класа 
система аутоматског управљања у смислу Љапунова“ чији су аутори проф. др Драгутин Дебељковић и др Иван 
Бузуровић.  
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Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.г.2.б Након позитивних рецензија проф. др Зорана Рибара, проф. др Дејана Ивезића, Рударско-геолошки 
факултет у Београду и проф. др Драгана Стојиљковића, Технолошки факултет у Лесковцу, предлаже се 
Наставно-научном већу да одобри штампање монографије под насловом „Моделовње и динамика 
индустријских процеса I део“ чији су аутори проф. др Драгутин Дебељковић, др Дамњан Радосављевћ, др 
Горан Симеуновић, др Небојша Димитријевић, Милош Лукић.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 

тачка 4. д ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
4.д.1. Проф. др Драгутин Дебељковић поднео је захтев за добијање сагласности ради учешћа у Јавном позиву 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава за учешће у активностима 
Радних тела научних скупова, за учешће у раду Радног тела научног скупа The 28

th
 Chinese Control Conference 

(CCDC 2016) која се одржава у Јинчуану, Кина, у периоду од 28.05.-30.05.2016. године. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 

 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Биљана Илић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Хибридни систем управљања струјањем у аеротунелима великих брзина 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Слободан Ступар, ред.проф. и др Марко Милош, 

ванр.проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство). 
 
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: Мирко Гордић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Модел за оптимизацију техно-економских и безбедносних параметара моторних возила 

применом електро-погона 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за моторна возила: др Владимир Поповић, ванр.проф.  
Комисија предложена од стране Катедре за моторна возила: др Владимир Поповић, ванр. проф., др Бранко 

Васић, ред.проф., др Саша Митић, доцент, др Горан Воротовић, доцент и др Владимир Момчиловић, 
доцент, 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: Ива Гуранов, мастер инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Моделовање динамике нивоа подземних вода методама нелинеарне статистике и вештачких  
                        неуронских мрежа 
Комисија:         др Милан Лечић, ред.проф., др Небојша Васовић, ред.проф. РГФ Београд, др Александар 

Цветковић, ред.проф., др Александар Ћоћић, доцент и др Срђан Костић, научни сарадник, 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

Потенцијални ментори: др Милан Лечић, ред. проф. и др Небојша Васовић, ред.проф., РГФ Београд.     
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2.2. Кандидат: Abuajila M. S. Raweni, dipl. Ing., студент Докторских студија  
Радни наслов: Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001: 2015 применом Taguchi метода 
                        Development of quality improvement model on ISO 9001: 2015 platform using Taguchi method 
Комисија:  др Видосав Мајсторовић, ред.проф., ментор, др Бато Камберовић, ред.проф., ФТН Нови Сад, др 

Александар Седмак, ред.проф., др Срђан Тадић, научни сарадник, И.Ц. М.Ф. Београд и др Радован 
Пузовић, ванр. проф. 

Потенцијални ментор: др Видосав Мајсторовић, ред.проф.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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5.2.3. Кандидат:  мр Душко Тешановић, дипл.ел.инж. 
Радни наслов: Хеуристичка оцена утицаја квалитета геометрије колосека на хабање точка и шине 
Комисија:         др Војкан Лучанин, ред.проф., др Добрила Шкатарић, ред.проф., др Драган Милковић, доцент, 

др Јован Танасковић, доцент и др Зденка Поповић, ред.проф., Грађевински факултет Београд.  
Потенцијални ментори: др Војкан Лучанин, ред.проф. и др Добрила Шкатарић, 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   
 
5.3.1. мр Милун Тодоровић, дипл. инж. индустр. менаџм., « Модел развоја постпродајне мреже моторних  
возила», ментор др Бранко Васић, ред. проф.                                                                                                                  
 
5.3.2. мр Милић Ерић, дипл. инж. маш., « Процеси сушења лигнита са великим садржајем влаге у  
непокретном и флуидизованом слоју», ментор др Милош Бањац, ред. проф.    
 
5.3.3. Тамара Бајц, дипл. инж. маш., студент Докторских студија, « Утицај локалног стања топлотног  
комфора на смањење радне способности у нестамбеним зградама  
The local thermal comfort impact on working productivity loss in non-residential buildings»,  ментор др Милош 
Бањац, ред. проф. 
 
5.3.4. Александра Сретеновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија, «Предвиђање потрошње КГХ  
система применом метода вештачке интелигенције»,  ментор др Бранислав Живковић, ред.проф. и др  
Радиша Јовановић, доцент.   
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
 
5.5.1. Кандидат: мр Драгана Велимировић, дипл.инж.маш. 
Наслов: Модел управљања квалитетом услуге 
Рок за завршетак докторске дисертације је био: 08.02.2016. 
Молба за продужење до: 30.09.2016. 
Сагласност: ментора др Владимира Поповића, ванр. проф. и в.д. шефа Катедре за моторна возила.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.5.2. Кандидат: мр Драган Наупарац, дипл.инж.маш. 
Наслов: Прилог теорији пројектовања актуатора за управљање вектором потиска ракетног мотора са  
             флексибилним млазником 
Рок за завршетак докторске дисертације је био: 24.11.2015. 
Молба за продужење до: 30.09.2016. 
Сагласност: ментора др Марка Милоша, ванр.проф. и шефа Катедре за опште машинске конструкције.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 Бранислав Томић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Истраживање утицаја организационе културе на ефективност програма унапређења квалитета  
              у производним предузећима 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за индустријско инжењерство. 
Предлог Комисије:  др Весна Спасојевић-Бркић, ванр.проф., ментор, др Слободан Покрајац, ред.проф., др 

Драган Д. Милановић, ред.проф., др Бојан Бабић, ред.проф. и др Станислав 
Карапетровић, ред.проф., Faculty of Mechanical Engineering, University of Alberta, Canada. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.2. Кандидат: Горан Оцокољић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
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Наслов: Утицај рада система управљања вектором потиска вођених ракета на њихове аеродинамичке 
карактеристике 

Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије:  др Бошко Рашуо, ред.проф., ментор, др Александар Бенгин, ред.проф., др Момчило 

Милиновић, ред.проф., др Јован Исаковић, виши научни сарадник, Техникум Таурунум - 
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд и др Дијана Дамљановић, научни 
сарадник, ВТИ Жарково. 

Резултат гласања: Већина гласова «за», један глас «против», ниједан глас није био «уздржан». 
 
5.6.3. Кандидат: мр Драган Наупарац, дипл. инж. маш. 
Наслов: Прилог теорији пројектовања актуатора за управљање вектором потиска ракетног мотора са  
             флексибилним млазником 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за опште машинске конструкције и Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије:  др Марко Милош, ванр. проф., ментор, др Милосав Огњановић, ред. проф., др Слободан 

Ступар, ред.проф., др Александар Симоновић, ванр.проф. и др Слободан Гвозденовић, 
ред. проф., Саобраћајни факултет, Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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: Славенко Стојадиновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Интелигентни концепт планирања инспекције призматичних делова на мерној машини 
Комисијa: др Видосав Мајсторовић, ред.проф., ментор, др Бојан Бабић, ред.проф., др Мирослав Трајановић, 

ред.проф., Универзитет у Нишу, Машински факултет, др Радован Пузовић, ванредни професор и др 
Саша Живановић, ванр. проф.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.2. Кандидат: мр Драгана Велимировић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Модел управљања квалитетом услуге 
Комисијa: др Владимир Поповић, ванр.проф., ментор, др Бранко Васић, ред.проф. и др Милица Костић-

Станковић, ФОН Београд.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.3. Кандидат: Неџад Рудоња, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Побољшање преношења топлоте у акумулатору топлоте са фазно променљивим материјалом као  
              испуном 
Комисијa: др Мирко Коматина, ред.проф., ментор, др Милош Бањац, ред.проф., др Милан Гојак, ванр. проф., 

др Горан Живковић, научни сарадник, ИНН Винча и др Драги Антонијевић, научни саветник, И.Ц. 
М.Ф. Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.4. Кандидат: Небојша Гњатовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај конструкционих параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног багера  
              у ванрезонанцијској области 
Комисијa: др Срђан Бошњак, ред.проф., др Ненад Зрнић, ред.проф., др Александар Обрадовић, ред.проф., др 

Влада Гашић, доцент и др Миодраг Арсић, научни саветник Института за испитивање материјала 
Србије.  

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 
 
5.8.1. Abdulhakim Essari, M.Sc, студент Докторских студија, «Процена тежина компоненти тактичких 
беспилотних  летелица у фази конципирања (Estimation of component design weights in conceptual design phase 
for tactical UAVs)», ментор др Златко Петровић, ред. проф.      
                                                                                                             
5.8.2. мр Милан Милутиновић, дипл.инж.маш., «Истраживање постојаности стругарског ножа у производним 
условима при ортогоналном резању », ментор др Љубодраг Тановић, ред. проф.  
                                                                                                                 
5.8.3. мр Александар Сићовић, дипл. инж. маш. „Упоредна динамичка анализа посебних типова 
размењивача топлоте“, ментор др Драгутин Дебељковић, ред.проф.  
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5.8.4. мр Љубиша Бучановић, дипл. инж. маш. „Прилог математичком моделирању и динамичкој анализи 
једног мехатроничког система управљања“, ментор др Михаило Лазаревић, ред.проф.  
 
5.8.5. Војислав Симоновић, маст. инж. маш., студент Докторских студија „Утицај локацијски специфичног 
приноса на режим кретања комбајна“, ментор др Драган Марковић, ред.проф.  
 
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  
  

- 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. др Зорану Трифковићу, ред. проф. ангажовање за извођење наставе из наставног предмета „Физика 

1“ на студијским програмима на Геолошком одсеку у школској 2015/2016 години на Рударско-геолошком 
фекултету у Београду. 
 

Комисије 
 

1. др Срђан Бошњак, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор наставника (ванредни или 
редовни професор) за ужу научну област Инжењерски процеси на Агрономском факултету у Чачку 
(Универзитет у Крагујевцу). 
 

2. др Михаило Лазаревић, ред. проф. и др Драгомир Зековић, ред. проф.  ангажовање за члана 
Комисије за реизбор Марије Стаменковић, Николе Нешића и Милана Цајића у истраживачко звање, 
истраживач-сарадник на Математичком институту САНУ. 
 

3. др Татјана Лазовић, ван. проф., ангажовање за члана Комисије за избор у стручно звање за кандидата 
мр Вујадина Алексића, дипл. инж. руд. у звање Стручни саветник на Институту за испитивање 
материјала – ИМС. 

                                                                                                            
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима. 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 07/1516, завршена је у 12:55 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

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


