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ред.проф. –65 (86)
1.• Aлексендрић Д.
2.• Анђелић Н
3.- Аранђеловић И.(о)
4.• Бабић Б.
5.• Балаћ И.
6.• Бањац М.
7.• Бенгин А.
8.• Бошњак С.
9.• Бугарић У.
10. • Бучевац З.
11. • Васић Б.
12. • Васић-Миловановић
А.
13.• Вег А.
14.• Венцл А.
15.- Генић С. (о)
16.• Дондур Н.
17.- Дуњић М. (о)
18.- Живковић Б. (о)
19.- Жуњић А. (о)
20.• Зековић Д.
21.• Зрнић Н.
22.• Илић Ј.
23.• Јарамаз С.
24.- Јеремић О. (о)
25.• Јовановић Ј.
26.• Јововић А.
27.• Коматина М.
28.- Костић И. (о)
29.- Лазаревић М. (о)
30.• Лазић Д.
31.- Лечић М. (о)
32.• Лукић П.
33.• Лучанин В.
34.- Мајсторовић В. (о)
35.• Манески Т.
36.- Марковић Д. (о)
37.• Миладиновић Љ.
38.• Милановић Д. Д.
39.• Милиновић М.
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. (о)
50.• Недељковић М.
51.• Обрадовић А.
52.• Павишић М.
53.• Петровић А.
54.- Петровић Н. (о)

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-12/1617

55 • Петровић М.
56.• Петровић З.
57.- Петровић Ду. (о)
58.• Петровић П.
59.• Петровић Др.
60.• Попконстантиновић Б.
61.• Поповић О.
62.• Прокић-Цветковић Р.
63.• Пузовић Р.
64.• Радаковић З.
65.• Радић Д.
66.• Радојевић С.
67.- Ракићевић Б. (о)
68.- Рибар З. (о)
69.• Ристивојевић М.
70.• Росић Б.
71.- Седмак А. (о)
72.• Симић Г.
73.• Спалевић М.
74.• Спасојевић Бркић В.
75.• Симоновић А.
76.• Стевановић Н.
77.• Стевановић В.
78.• Стоименов М.
79.• Стојиљковић Д.
80.• Тановић Љ.
81.- Трифковић З. (о)
82.- Туцаковић Д. (о)
83.• Фотев В.
84 - Цветковић А. (о)
85.- Црнојевић Ц. (о)
86. • Шкатарић Д.
ван.проф. – 21 (28)
1.• Бакић Г.
2.• Благојевић И.
3.• Бојовић Б.
4.- Буљак В. (о)
5.• Вељковић З.
6.- Гојак М. (о)
7.• Грбовић А.
8.• Динуловић М.
9.• Ђукић М.
10.• Елек П.
11.• Живановић С.
12.- Јаковљевић Ж. (о)
13.• Јовановић Р.
14.- Косанић Н. (о)
15.• Лазовић Т.
16.• Маринковић А.
17.• Матија Л.
18.• Милићев С.
19.• Милош М.
20.• Мисита М.
21.• Павловић В.
22.• Поповић В.

23.• Ристановић М.
24.- Саљников А. (о)
25.• Стојић Т.
26.- Стокић З. (о)
27.- Тодоровић М. (о)
28.• Тришовић Н.
доценти – 45 (52)
1.• Андрејевић Р.
2.• Бањац М.
3.- Бачкалов И. (о)
4.- Божић И. (о)
5.• Вег Е.
6.• Воротовић Г.
7.• Гашић В.
8.• Гњатовић Н.
9.• Додер Д.
10.• Зорић Н.
11.• Илић Д.
12.• Јандрлић Д.
13.• Јели З.
14.• Јовановић В.
15.• Калајџић М.
16.• Кнежевић Д.
17.• Кокотовић Б.
18.• Лазовић Г.
19.• Манић Н.
20.• Миливојевић А.
21.• Миливојевић С.
22.• Милковић Д.
23.• Милованчевић У.
24.- Миљић Н. (о)
25.• Митић С. (о)
26.• Митровић Н.
27.• Младеновић Г.
28.• Момчиловић Н.
29.• Мунћан Ј.
30.• Обрадовић М.
31.• Пејчев А.
32.• Пековић О.
33.• Петрашиновић Д.
34.• Петровић М.
35.• Поповић М.
36.• Поповић С.
37.• Рудоња Н.
38.• Сворцан Ј.
39.- Симић А. (о)
40.• Симоновић В.
41.• Славковић Н.
42 • Сретеновић А.
43.- Стаменић М. (о)
44.• Стаменић З.
45.• Стојадиновић С.
46.- Ступар Г. (о)
47.• Танасковић Ј.
48.• Тодић И.

49.• Тодоровић Д.
50.• Ћоћић А.
51.- Чантрак Ђ. (о)
52.• Шиниковић Г.
асистенти – 38 (43)
1.• Бајц. Т.
2.• Васић М.
3.• Вучић М.
4.- Голубовић Т. (о)
5.• Димић А.
6.• Зарић В.
7.• Иванов Т.
8.- Ивошевић М. (о)
9.• Јеремић Б.
10.• Јосиповић С.
11.• Карличић Н.
12.• Китановић М.
13.• Ковачевић У.
14.• Коларевић Н.
15.- Костић О. (о)
16.• Мандић П.
17.• Марковић М.
18.• Марковић И.
19.• Милић С.
20.• Милојевић Г.
21.• Милошевић Н.
22.• Мишковић Ж.
23.- Мрђа П. (о)
24.• Мутавџић Р.
25.• Недељковић С.
26.- Отовић С. (о)
27.• Отовић М.
28.• Пантелић С.
29.• Петровић А.
30.• Петровић Г.
31.• Пјевић М.
32.• Раденковић Д.
33.• Радуловић Р.
34.• Рајичић Б.
35.• Росић М.
36.• Рудаковић С.
37 • Седак М.
38.• Стаменковић Д.
39.• Станојевић Д.
40.• Стојићевић М.
41.• Тодоровић Р.
42.• Томановић Ј.
43.• Томовић А.
Наставници страног
језика др 1 (1)
1. • Весић Павловић Т.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 12/1617 одржана
је 22. јуна 2017. 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 и Продекана за
НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 106 чланова Већа, а да је у сали присутно
170 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.

Потом је предложен и једногласно усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реновирање просторија Завода за физику.
Усвајање Записника са седнице ННВ-11/1617 од 01.06.2017. год.
Обавештења и информацијe.
Наставна питања.
Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.

- тачка 0. РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА ЗАВОДА ЗА ФИЗИКУ
На предлог декана проф. др Радивоја Митровића усвојена је допуна дневног реда додавањем нулте тачке која
се односи на реновирање просторија Завода за физику. Након излагања декана и краће дискусије приступило
се гласању. Наставно-научно веће је једногласно донело одлуку да се предлажи Савету Машинског факултета
да одобри реновирање просторија Завода за физику који је основан од стране техничких факултета, са уделом
Машинског факултета у износу од 1,250.000 динара.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-11/1617 ОД 01.06.2017. год.
Записник са седнице ННВ број 11/1617 од 01.06.2017. год. је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Од 5. до 7. јуна 2017. у Београду је одржан међународни научни скуп ISSW 2017 / 16th International
Ship Stability Workshop – посвећен проблемима стабилитета, динамике и сигурности брода.
Овогодишњи International Ship Stability Workshop организовали су STAB International Standing
Committee (Стални међународни комитет за стабилитет бродова и океанских пловила) и Катедра за
бродоградњу МФ. О његовом значају најбоље говори податак да су међу учесницима били врхунски
светски истраживачи и представници универзитета, научних института, бродарских компанија,
бродоградилишта, међународних и националних регулаторних тела, морнарица и поморских власти
из целог света.
2. У оквиру Европске недеље одрживог енергетског развоја Друштво термичара Србије и
Енергопројект Ентел а.д. 19. јуна 2017. године традиционално су организовали Дан енергије –
Србија (ДЕС 2017). Циљ скупа био је да прикаже могућности Србије за одрживо снабдевање
енергијом.
3. Међународна конференција “САД-ЕУ-Јапан-Србија/Технолошки самит 2017“, одржана је у периоду
од 5. до 9. јуна 2017. године на Машинском факултету и ове године акценат је стављен на развој и
производњу паметних тзв. смарт производа у Србији. Основни циљ овог, за Србију значајног скупа,
био је да се кроз искуства водећих земаља сагледају сви изазови, али и нове могућности које нашој
земљи пружа програм Индустрија 4.0. Четрдесет пет међународних и домаћих експерата, уз
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присуство више од 200 пријављених учесника анализирали су најзначајније аспекте нове
индустријализације засноване на моделу Индустрија 4.0. Главни резултат била је бела књига с
предлогом јасне мапе пута за област истраживања, развоја и производње интелигентних производа
у Србији у наредним деценијама.

4. “Квалитетом ка европским и светским интеграцијама”, мото је 14. Међународне конвенције о
квалитету – ICQ 2017 која је, у организацији Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК и
Европске организације за квалитет – EOQ, одржана у периоду од 5. до 7. јуна 2017. године на
Машинском факултету у Београду. Скуп, којим се обележава 55-гдишњица ЈУСК-а и 50 година
чланства у EOQ, подржале су бројне домаће и међународне институције и организације. Циљ
скупа, који је окупио водеће домаће и стране експерте у области менаџмента квалитетом, био је да
обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и
информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а.

th

5. На Машинском факултету у периоду од 14.06.-16.06.2017. године одржана је 4 Conference of The
Serbian Society for Ceramics Materials.

6. У понедељак, 19. јуна 2017. године одржан је састанак и дискусија на тему могућих праваца нових
пројеката развоја наставе Машинског факултета, као припреме за будућу кандидатуру за Ерасмус+.
Уводну презентацију дао је проф. др Горан Путник са Универзитета Минхо из Португала.

Обавештења Продекана за наставу:
1. Елаборати о реализованом јунско-јулском испитном року треба да буду достављени Служби за
студентске послове до петка 14.07.2017.г. до 12,00 часова.
2. Катедре су доставиле извештај о реализованој настави у школској 2016/2017.г.
Обавештења Продекана за финансије:
1. Дана 09.06.2017. године одржан је састанак декана ЕТФ-а, ТМФ-а, Грађевинског и Машинског
факултета као оснивача Завода за физику техничких факултета Универзитета у Београду, са делом
чланова Управног одбора Завода за физику. Због лошег стања простора који користи завод,
договорено је да се у неопходно реновирање простора уложи 4,5 милиона динара. Од тога
Машинском факултету као обавеза припада 1,250.000 динара. Радови реновирања простора би
требало да се обаве у току лета 2017. године.
Обавештења Продекана за НИД:
1. На основу образложене иницијативе Службе за јавне набавке Машинског факултета Универзитета
у Београду, Управа за јавне набавке је на саветовању одржаном дана 02.06.2017. године усвојила
предлог да услуге котизације више не буду предмет примене Закона о јавним набавкама Републике
Србије. У складу са претходно наведеним, истичемо да су услуге котизације изузете од примене
Закона о јавним набавкама Републике Србије.
2. Од 15.11.2016. год. на сајту Факултета у делу који се односи на ИСТРАЖИВАЊЕ, биће постављено
„Јавни позиви“ за давање понуда по одређеним пословима. Моле се чланови ННВ да прате ове
позиве и благовремено достављају своје понуде.
3. У оквиру SPHERE Initiative, Машински факултет, као чланица Универзитета у Београду, учествује у
истраживању које спроводи EC „Improving research capacity in the Western Balkans.“ На позив
проректора, проф. др Живослава Тешића, састанку са координатором пројекта и независним
експертима, присуствовала је проф. др Драгослава Стојиљковић, као и наша два истраживача др
Марта Трнинић, научни сарадник и Милош Радојевић, мастер.инж.маш., истраживач приправник.
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4. У циљу унапређења рада научноистраживачке делатности на МФ, као и неопходних референци за
пријаве међународних пројеката, један од планова је да се уради каталог међународних пројеката
на којима су учествовали или учествују наставници и сарадници МФ у периоду од 2011. год. до
данас. Подсећамо чланове ННВ да до петка, 23.06.2017.год., доставе попуњене обрасце
канцеларији продекана за НИД (мејл је послат шефовима и секретарима Катедри 13.06.2017. год.).
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1. У Сарајеву је у периоду 23.05.-24.05.2017. године одржан завршни скуп пројекта QIMSEE. Oвај
пројекат у оквиру HERD Energy пројеката финансира Министарство иностраних послова
Краљевине Норвешке, а члан конзорцијума је Универзитет у Београду. Од чланица УБ на пројекту
су ангажовани Машински факултет и Технолошко-металуршки факултет. Са МФ скупу су
присуствовали професори Александар Јововић (као координатор са нашег Факултета), Дејан Радић
и Ненад Зрнић.
Извештаји са службених путовања:
1. др Радивоје Митровић, ред. проф, декан Машинског факултета у Београду, поднео је извештај
о обављеном службеном путовању у Требиње (Република Српска, БиХ), где је у периоду од 15.06.
до 17.06.2017. године учествовао у Организационом одбору 8. Међународне конференције ИРМЕС
2017, која ће се одржати од 7. до 9. септембра 2017. године.
2. др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. Продекан за НИД, поднела је извештај о обављеном
службеном путовању у Сарајеву (БИХ), где је боравила 10.05.2017. године, ради учешћа на
конференцији „Перспективе нафтне индустрије – Да ли је нафтна криза завршена?“
3. др Ненад Зрнић, ред. проф. Продекан за међународну сарадњу, поднео је извештај о
обављеном службеном путовању у Милану (Италија), где је боравио у периоду од 29.05. до 01.06
2017. године, као представник Стручног тима МПНТР за реформу високог образовања (ХЕРЕ тим),
на Универзитету у Милану (Италија), а у оквиру студијске посете/семинара посвећене тзв. Троуглу
знања, односно методама повезивања наставе, истраживања и предузетништва на
универзитетима. Семинару су присуствовали представници националних ХЕРЕ тимова из више од
15 земаља, а домаћини су представили искуства Универзитета у Милану и начине за остваривање
повратне спреге између истраживања и наставе, повезивања универзитета са компанијама и
начинима за оспособљавање студената за предузетништво и формирање сопствених фирми по
завршетку студија.
4. др Србислав Генић, ред. проф. и др Мирјана Стаменић, доцент на Катедри за процесну технику,
поднели су извештај о обављеном службеном путовању у Темишвару (Румунија), где су боравили у
периоду од 15.05. до 20.05.2017. године, у оквиру програма Erasmus+
5. др Вера Павловић, доцент, на Катедри за физику и електротехнику поднела је извештај о
обављеном службеном путовању у САД, где је боравила у периоду од 27.04 до 03.06.2017. године,
на Централном Универзитету Северне Каролине (North Carolina Central University), у оквиру
истраживачког центра NASA - CREST (NASA University Research Center, Center for Research
Excellence in Science & Technology), ради истраживања у области нанотехнологија.
6. др Иван Божић, доцент, на Катедри за хидрауличне машине и енергетске системе поднео је
извештај о обављеном службеном путовању у Љубљану (Словенија) и Загребу (Хрватска) где је
боравио у периоду од 29.05. до 31.05.2017. године, по основу Уговора о пружању консултантских и
научно-истраживачких услуга машинске струке потписаног између ЈП „Електропривреда Србије“,
огранак „Дринско-Лимске хидроелектране“, Бајина Башта и Машинског факултета Универзитета у
Београду.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. Презентован је предстојећи упис на прву годину ОАС у шк. 2017/2018.г., пресек стања и планиране
активности.
2. Једногласно је усвојен Календар наставе у шк. 2017/2018. години на ОАС и МАС. И ове године биће
реализона уводна предавања за студенте прве године ОАС са основним задатком да се студенти што
боље припреме и уведу у наставни процес. На основу просечне оцене из математике и физике
утврдиће се неопходност повећања броја часова овог вида наставе.
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3. Једногласно је усвојен План реализације наставе у шк. 2017/2018.г., а шефовима катедара и
руководиоцима модула биће достављене листе изборних предмета на МАС најкасније 23.06.2017.г., са
задатком дефинисања препоручених изборних предмета. Попуњавање веб формулара биће
организовано у периоду од 03. до 10.07.2017.г.

- 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 математику (уз сагласност Катедре за ваздухопловство)
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или ванредног
професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Информационе технологије у машинству.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф., др Слободан Радојевић, ред. проф.,
др
Александар Цветковић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и др
Драган Вукмировић, ред. проф., ФОН у Београду.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Горану Лазовићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.1.2. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или ванредног
професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Ваздухопловство.
Комисија за припрему реферата: др Александар Грбовић, ванр. проф., др Мирко Динуловић, ванр. проф. и
др Бошко Рашуо, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Данилу Петрашиновићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у звање
(материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета)
4.2.1. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или
ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Аутоматско управљање.
Предложени кандидат: др Срђан Рибар, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Драгутин Дебељковић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Радиша Јовановић,
ванр. проф. и др Новак Недић, ред. проф., Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или
ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Математика.
Предложени кандидат: др Драган Додер, дипл. математичар, доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Иван Аранђеловић, ред. проф. и
др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт САНУ у
Београду.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
4.3.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом или редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом, за ужу научну област Биомедицинско инжењерство.
Предложени кандидат: др Лидија Матија, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Драган Лазић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф.,
др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Миодраг Стоименов,
ред. проф. и академик САНУ др Зоран Кривокапић, ред. проф.,
Медицински факултет, Универзитет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 57, а гласало је 66. Потребно гласова «за» 44, а гласало је: за-64,
против-0, уздржаних-2.
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Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Лидија Матија изабере у звање редовног професора.
4.3.2. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције.
Предложени кандидат: др Маркo Милош, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф., др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милета
Ристивојевић, ред. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф. и др Милосав
Огњановић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 57, а гласало је 65. Потребно гласова «за» 44, а гласало је: за-65,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Марко Милош изабере у звање редовног професора.
4.3.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање.
Предложени кандидат: др Владимир Јовановић, дипл. маш. инж., доцент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и
др Петар Гверо, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци.
Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 132. Потребно гласова «за» 84, а гласало је: за-132,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Владимир Јовановић изабере у звање доцента.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)
Нема материјала.
4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
4.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Термотехника.
Предложени кандидат: Милена Отовић, дипл. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф., др Урош Милованчевић, доцент и
др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милену Отовић у звање асистента.
4.3.в.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Термотехника.
Предложени кандидат: Огњен Стаменковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање
асистента.
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф., др Бранислав Живковић, ред. проф. и
др Титослав Живановић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Огњена Стаменковића у звање асистента.
4.3.в.3. Конкурс за избор: два асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Математика.
Предложени кандидати: Милош Вучић, мастер математичар, асистент за звање асистента и
Рада Мутавџић, мастер математичар, асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Слободан Радојевић, ред. проф.,
др Александар Пејчев, доцент, др Даворка Јандрлић, доцент и др Ненад
Митић, ванр. проф., Математички факултет, Београд.
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Вучића и Раду Мутавџић у звање асистента.

6

4.3.в.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Војно машинство - системи наоружања.
Предложени кандидат: Дејан Јевтић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Слободан Јарамаз, ред. проф.,
др Момчило Милиновић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр. проф. и
др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику,
Београд.
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Дејана Јевтића у звање асистента.
4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 05.06.2017. године, др Снежана Милићев
изабрана је у звање ванредног професора.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање
Комисије (ИВ)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат
Комисије (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
4.а.1.а Подносилац захтева: др Владимир Квргић, виши научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Видосав Мајсторовић, проф. др Зоран Бучевац, проф. др
Михаило Лазаревић, проф. др Мирослав Трајановић, Машински факултет у Нишу, проф. др Бошко Николић,
Електротехнички факултет у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.а.1.б Подносилац захтева: др Бранка Раданов, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Србислав Генић, доц. др Мирјана Стаменић, доц. др Ђорђе
Чантрак, др Бранислав Јаћимовић, ред. проф. у пензији, др Сања Петронић, виши научни сарадник
Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.а.2. Обавештење 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”)
4.а.2.а Кандидат: др Оливера Ерић Цекић, виши научни сарадник, бира се у звање виши научни сарадник
(реизбор)
Комисија: проф. др Александар Седмак, ван. проф. др Гордана Бакић, ван. проф. др Милош Ђукић, др
Лепосава Шиђанин, професор емеритус, Факултет техничких наука Нови Сад, др Јасна Стајић Трошић, научни
саветник, Институт за хемију, технологију и металургију Београд
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и
технолошког развоја)
4.а.3.а Кандидат: др Никола Будимир, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у звање научни сарадник ,
реизбор (Политика од 22.05.2017. год.)
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Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Србислав Генић, др Сања Петронић, виши научни сарадник
Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 132. Потребно гласова «за» 84, а гласало је: за-132,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Никола Будимир изабере у звање научни сарадник.

4.а.3.б Кандидат: др Марко Јарић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у звање научни сарадник,
реизбор (Политика од 22.05.2017. год.)
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Србислав Генић, др Сања Петронић, виши научни сарадник
Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 132. Потребно гласова «за» 84, а гласало је: за-132,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Марко Јарић изабере у звање научни сарадник.

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: Јела Буразер, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав
Чантрак, ред. проф. у пензији
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.б.2. Обавештење 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”)
4.б.1.а Кандидат: Ивана Чековић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у истраживачко
звање истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Александар Јововић, др
Јасмина Лозановић Шајић, виши научни сарадник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ)
4.б.3.а Кандидат: Милош Ранковић,
мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
истраживачко звање истраживач приправник, (Политика од 22.05.2017. год.)
Комисија: проф. др Милан Петровић, проф. др Драгослава Стојиљковић, др Титослав Живановић, ред. проф. у
пензији
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Ранковића у звање истраживач приправник.
4.б.3.б Кандидат: мр Саша Радуловић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
истраживачко звање истраживач приправник, (Политика од 22.05.2017. год.)
Комисија: проф. др Горан Симић, доц. др Драган Милковић, проф. др Милан Марковић, Саобраћајни факултет
у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је мр Сашу Радуловића у звање истраживач приправник.
4.б.3.в Кандидат: Андрија Петровић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
истраживачко звање истраживач приправник, (Политика од 22.05.2017. год.)
Комисија: проф. др Србислав Генић, доц. др Мирјана Стаменић, др Јасмина Лозановић Шајић, виши научни
сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Андрију Петровића у звање истраживач приправник.
4.б.3.г Кандидат: Игор Мартић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ бира се у истраживачко
звање истраживач приправник, (Политика од 22.05.2017. год.)
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Комисија: проф. др Александар Седмак, доц. др Ненад Митровић, проф. др Марко Ракин, Технолошкометалуршки факултет у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 140, а гласало је 170. Потребно гласова «за» 106, а гласало је: за-170,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Игора Мартића у звање истраживач приправник.

тачка 4.в ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
4.в.1 Захтеви за именовање рецензената
Нема материјала.
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
Нема материјала.

тачка 4.д ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Нема материјала.

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: Ђорђе Новковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Моделирање и нумерички прорачуни струјања нестишљивог флуида у правим конусним
дифузорима
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Милан Лечић, ред. проф. и др Александар Ћоћић,
доц.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за механику флуида).
5.1.2. Кандидат: Ahmed Ali Essdai, dipl. ing. mas., студент Докотрских студија
Радни наслов: Мултиваријантни модел за антропометријско пројектовање унутрашњег простора возила и машина
Multivariate model for vehicles and machines interior space anthropometric design
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Весна Спасојевић-Бркић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском језику,
проф.др Бојану Бабићу.)

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: Вељко Марковић, MSc., студент Докторских студија.
Радни наслов: Препознавање геометријских примитива из тродимензионалног облака тачака
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за производно машинство: др Живана Јаковљевић, ванр.
проф.,
Комисија предложена од стране Катедре за производно машинство:
др Живана Јаковљевић, ванр. проф., др Бојан Бабић, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред.
проф., др Радован Пузовић, ред. проф. и др Игор Будак, ванр. проф., ФТН Нови Сад.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.а.2. Кандидат: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Нелинеарна динамика сатних механизама
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за теорију механизама и машина: др Бранислав
Попконстантиновић, ред.
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проф. и др Љубомир
Миладиновић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за теорију механизама и машина:
др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Љубомир Миладиновић, ред. проф., др
Драган Петровић, ред. проф., др Зорана Јели, доц. и др Ратко Обрадовић, ред. проф., ФТН Нови Сад.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.a.3. Кандидат: Mustafa E. M. Swei, MSc., студент Докторских студија
Радни наслов: Creep crack growth in steel welded joints
Раст прслине услед пузања у завареним спојевима од челика
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије: др Александар Седмак, ред. проф.
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије : др Александар Седмак, ред. проф., др
Александар Грбовић, ванр. проф., др Гордана Бакић, ванр. проф., др Зорана Голубовић, научни сарадник, ИЦ
МФ Београд и др Љубица Миловић, ванр. проф., ТМФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање
теме и именовање ментора
Нема материјала.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
5.3.1. Иван Лазовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај ефеката термичких острва у
градским срединама на повећано коришћење енергије у зградама», ментор др Милош Бањац, ред. проф.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
5.4.1. Кандидат: мр Деспот Јанковић, дипл. инж. маш.
Наслов: Утицај статичких и динамичких оптерећења на појаву иницијалних оштећења композитних лопатица
репног ротора хеликоптера
Комисија: На седници ННВ број 05/1617 од 19.01.2017. године именована је Комисија за оцену и одбрану, али
је потребно да се због објективних околности проф. др Момчило Дуњић замени др Стеваном Максимовићем,
научним саветником, ВТИ Београд.
Предлог нове Комисије: др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Александар Симоновић,
ред. проф., ментор, др Александар Грбовић, ванр. проф., др Стеван Максимовић, научни саветник, ВТИ
Београд и др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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: Жарко Мишковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Утицај концентрације експлоатационих честица нечистоћа на радне карактеристике котрљајних лежаја
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за опште машинске конструкције
Предлог Комисије: др Радивоје Митровић, ред. проф., ментор, др Милета Ристивојевић, ред. проф., др
Татјана Лазовић, ванр. проф., др Зоран Стаменић, доц. и др Синиша Кузмановић, ред.
проф., ФТН Нови Сад.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.2. Кандидат: мр Ружица Тодоровић, дипл. инж. маш.,
Наслов: Подземни водоносни слој као сезонски термички резервоар топлотне пумпе
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за термомеханику
Предлог Комисије: др Милош Бањац, ред. проф., ментор, др Мирко Коматина, ред. проф., др Милан Гојак,
ванр. проф., др Александар Ћоћић, доц. и др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији.
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Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.3. Кандидат: Јела Буразер, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Турбулентно стишљиво струјање у Ранк-Хилшовој цеви
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за механику флуида
Предлог Комисије: др Милан Лечић, ред. проф., ментор, др Александар Ћоћић, доц., др Снежана Милићев,
ванр. проф., др Маша Букуров, ванр. проф., Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких
наука и др Дарко Кнежевић, ванр. проф., Универзитет у Бања Луци, Машински факултет.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.4. Кандидат: Јована Шакота Росић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Нанофотонски филтри за потребе биомедицинских уређаја
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за аутоматско управљање
Предлог Комисије: др Лидија Матија, ванр. проф., ментор, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др
Александар Седмак, ред. проф., др Драгомир Стаменковић, доц., Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију у Београд, др Јелена Мунћан, доц.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.5. Кандидат: Бранислава Јефтић, маст. инж. електротехнике и рачунарства, студент Докторских
студија.
Наслов: Алгоритам за одређивање биофизичког стања епителног ткива на бази спектроскопије
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за аутоматско управљање
Предлог Комисије: др Лидија Матија, ванр. проф., ментор, др Милена Папић-Обрадовић, доц., коментор, ГАК
Народни фронт, начелник одељења за научно—истраживачку и образовну делатност, др
Радиша Јовановић, ванр. проф., др Јелена Мунћан, доц. и др Александра ВасићМиловановић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.6. Кандидат: Сузана Линић, маст. инж. маш., студент Докторских
студија.
Наслов: Биомимикрија као метод аеродинамичког дизајнирања воза великих брзина
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за шинска возила
Предлог Комисије: др Војкан Лучанин, ред. проф., ментор, др Мирко Козић, научни саветник, Војнотехнички
институт Београд, ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др Марко Милош, ванр.
проф. и др Јован Танасковић, доц.
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: Ана Петровић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Моделско испитивање чврстоће структура сложене просторне геометрије
Комисијa: др Ташко Манески, ред. проф., др Момчило Дуњић, ред. проф., др Весна Милошевић-Митић, ред.
проф., др Наташа Тришовић, ванр. проф. и др Драган Игњатовић, ред. проф., РГФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7.2. Кандидат: Биљана Илић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија
Наслов: Хибридни систем управљања струјањем у аеротунелима великих брзина
Комисијa: др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Марко Милош, ванр. проф., ментор, др
Златко Петровић, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. проф. и др Слободан Гвозденовић,
ред. проф., Саобраћајни факултет 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
5.3.1. 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.
5.3.2. Марко Ристић, дипл. маш. инж.., студент Докторских студија «Методологија продужетка радног века
делова вентилационих млинова», ментор др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф.
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5.3.3. Саша Живковић, дипл. инж. маш.., студент Докторских студија «Систем за управљање вектором
потиска гасодинамичким интерцепторима», ментор др Момчило Милиновић, ред. проф.
5.3.4. Иван Томановић, дипл. инж. маш.., студент Докторских студија «Моделирање процеса
одсумпоравања гасова уношењем спрашеног сорбента у ложиште енергетског котла на угљени прах», ментор
др Драган Туцаковић, ред. проф.
5.3.5. Владица Чудић, дипл. инж. тех., студент Докторских студија «Могућност примене процеса
ремедијације земљишта загађеног тешким металима и арсеном коришћењем аутохтоних биљних врста уз
њихово коришћење у енергетске сврхе», ментор др Александар Јововић, ред. проф. и др Драгослава
Стојиљковић, 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
6.1.1. Кандидат: Срђан Филиповић, дипл. инж. маш.
Радни наслов: Стратешки приступ управљању одржавањем техничких система кроз систематско образовање и
перманентно усавршавање руководилаца одржавања
Ментор предложен од Катедре за моторна возила: др Бранко Васић, ред. проф.
Предлог Комисијe: др Бранко Васић, ред. проф., др Горан Воротовић, доц. и др Давор Вујановић, доц.,
Саобраћајни факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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 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)
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Комисије
1. др Ненад Зрнић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор ванредног професора проф.
др Тонета Лерхера за ужу научну област Конструисање, на Машинском факултету Универзитета у
Марибору, Словенија.
2. др Зоран Миљковић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање ванредни професор за ужу научну
област Производно машинство, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.
3. др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији о подобности теме
докторске дисертације и кандидата на Техничком факултету у Бору кандидата Бојана Стојчетовића,
тема „Развој интегралног SWOT- MCDA модела за стратегијско планирање и управљање ОИЕ у циљу
унапређења регионалне енергетске безбедности“
4. др Весна Милошевић Митић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за писање извештаја о
оцени подобности кандидата, теме и ментора докторске дисертације Николе Деспотовића, тема
„Стабилност и осциловање запремински оптерећене правоугаоне нано плоче уз коришћење нелокалне
теорије“, на Факултету техничких наука у Новом Саду.
5. др Зоран Радаковић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену и одбрану докторске
дисертације кандидата Gaurav Verna (Solutions based on elastic-plastic & creep transition in homogeneous
and non-homogeneous shells), I.K. Gujral Punjab Technical University, Department of Research &
Development, Kapurthala, Jalandhar, Punjab, India.
6. др Зоран Митровић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор једног наставника у
звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Механика, на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
7. др Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор једног наставника
у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Механика, на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
8. др Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор једног наставника у
звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Механика, на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
9. др Александар Венцл, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену и одбрану докторске
дисертације под насловом „Триболошка карактеризација напредних стоматолошких материјала“
кандидата Марка Пантића, дипл. маш. инж., на Факултету инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу.
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима.

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 12/1617, завршена је у 13:20 часова.
за РЕФЕРЕНТ-а
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Љубица Сладојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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