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мр

Σ

А

бројно стање ННВ

76

32

53

52

1

214

Б

Кворум за ННВ – 1/2⋅А
присутно
потребно за одлуку – 1/2⋅Б

59

22

42

46

1

108
170

бројно стање ИВ – (Σ)
Кворум за ИВ – 2/3⋅В
потребно за одлуку – 1/2⋅В
Присутно

76
51
39
59

108
73
54
81

161
108
81
123

214
143
108
170

В

ред.проф. – 59 (76)
1.• Анђелић Н.
2.• Аранђеловић И.
3.• Арсенић Ж.
4.• Бабић Б.
5.- Бањац М. (о)
6.• Бенгин А.
7.• Бошњак С.
8.• Бугарић У.
9.• Бучевац З.
10. • Васић Б.
11. • Васић-Миловановић
А.
12.- Вег А. (о)
13.• Генић С.
14.• Дондур Н.
15.• Живковић Б.
16.• Жуњић А.
17.• Зековић Д.
18.- Зрнић Н. (о)
19.• Илић Ј.
20.• Јарамаз С.
21.• Јовановић Ј.
22.• Јововић А.
23.• Коматина М.
24.• Костић И.
25.- Лазаревић М. (о)
26.- Лазић Д. (о)
27.• Лечић М.
28.• Лукић П.
29.• Лучанин В.
30.- Мајсторовић В. (о)
31.• Манески Т.
32.• Марковић Д.
33.- Миладиновић Љ. (о)
34.• Милановић Д. Д.
35.• Милиновић М.
36.• Милованчевић М.
37.• Милошевић-Митић В.
38.- Милутиновић Д. (о)
39.• Миљковић З.
40.• Митровић Ч.
41.• Митровић Р.
42.• Митровић З.
43.• Мицковић Д.
44.• Младеновић Н.
45.• Моток М.
46.• Недељковић М.
47.• Обрадовић А.
48.• Павишић М.
49.• Петровић А.
50.• Петровић М.
51.• Петровић З.
52.• Петровић П.
53.• Петровић Др.
54.- Попконстантиновић Б.
(о)
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55.- Прокић-Цветковић Р.
(о)
56. • Пузовић Р.
57. - Радаковић З. (о)
58.- Радић Д. (о)
59.- Радојевић С. (о)
60.- Ракићевић Б. (о)
61.- Рибар З. (о)
62.• Ристивојевић М.
63.• Росић Б.
64.- Седмак А. (о)
65.• Симић Г.
66.• Спалевић М.
67.• Стевановић Н.
68.• Стевановић В.
69.- Стоименов М. (о)
70.• Стојиљковић Д.
71.• Тановић Љ.
72.• Трифковић З.
73.• Туцаковић Д.
74 • Цветковић А.
75.• Црнојевић Ц.
76.• Шкатарић Д.
ван.проф. – 22 (32)
1.• Алексендрић Д.
2.• Балаћ И.
3.• Бојовић Б.
4.- Вељковић З. (о)
5.• Венцл А.
6.• Гојак М. (о)
7.• Грбовић А.
8.• Динуловић М.
9.• Дуњић М.
10.• Елек П.
11.• Живановић С.
12.• Јаковљевић Ж.
13.• Јеремић О.
14.• Јовановић Р.
15.• Лазовић Т.
16.• Маринковић А.
17.• Матија Л.
18.• Милош М.
19.• Мисита М.
20.• Петровић Ду.
21.- Петровић Н. (о)
22.- Поповић В. (о)
23.• Поповић О.
24.- Ристановић М. (о)
25.- Саљников А. (о)
26.- Симоновић А. (о)
27.• Спасојевић Бркић В.
28.• Стојић Т.
29.- Стокић З. (о)
30.- Тодоровић М. (о)
31.- Тришовић Н. (о)
32.- Фотев В. (о)

доценти – 42 (53)
1.• Андрејевић Р.
2.• Бакић Г.
3.• Бањац М.
4.- Бачкалов И. (о)
5.• Благојевић И.
6.• Божић И.
7.• Буљак В.
8.• Вег Е.
9.- Воротовић Г. (о)
10.• Гашић В.
11.• Гњатовић Н.
12.• Додер Д.
13.• Ђукић М.
14.- Зорић Н. (о)
15.• Илић Д.
16.• Јели З.
17.• Јовановић В.
18.• Калајџић М.
19.• Кнежевић Д.
20.- Кокотовић Б. (о)
21.• Косанић Н.
22.- Лазовић Г. (о)
23.• Манић Н.
24.- Миливојевић А. (о)
25.• Миливојевић С.
26.• Милићев С.
27.• Милковић Д.
28.• Миљић Н.
29.• Митић С.
30.• Митровић Н.
31.• Младеновић Г.
32.• Момчиловић Н.
33.• Обрадовић М.
34.• Павловић В.
35.- Пејчев А. (о)
36.• Пековић О.
37.- Петрашиновић Д. (о)
38.• Поповић М.
39.- Поповић С. (о)
40.• Рибар С.
41.• Сворцан Ј.
42.• Симић А.
43.• Симоновић В.
44.• Славковић Н.
45.• Стаменић М.
46.• Стаменић З.
47.• Стојадиновић С.
48 • Ступар Г.
49.- Танасковић Ј. (о)
50.- Тодић И. (о)
51.• Ћоћић А.
52.• Чантрак Ђ.
53.• Шиниковић Г.
асистенти – 46 (52)
1.• Бајц. Т.

2.• Васић М.
3.• Вучић М.
4.• Голубовић Т.
5.• Димић А.
6.- Ђукић Д. (о)
7.• Зарић В.
8.• Иванов Т.
9.- Ивошевић М. (о)
10.• Јандрлић Д.
11.- Јеремић Б. (о)
12.• Јосиповић С.
13.• Карличић Н.
14.• Китановић М.
15.• Ковачевић У.
16.- Коларевић Н. (о)
17.• Костић О.
18.• Мандић П.
19.• Марковић М.
20.• Марковић И.
21.- Милеуснић И. (о)
22.• Милић С.
23.• Милованчевић У.
24.• Милојевић Г.
25.• Милошевић Н.
26.• Мишковић Ж.
27.• Мрђа П.
28.• Мунћан Ј.
29.- Мутавџић Р. (о)
30.• Недељковић С.
31.• Отовић С.
32.• Отовић М.
33.• Пантелић С.
34.• Петровић М.
35.• Петровић Г.
36.• Петровић А.
37.• Петронијевић J.
38.• Пјевић М.
39.• Раденковић Д.
40.• Радуловић Р.
41.• Рајичић Б.
42.• Росић М.
43.• Рудаковић С.
44.• Рудоња Н.
45 • Седак М.
46.• Сретеновић А.
47.• Стаменковић Д.
48.• Станојевић Д.
49.• Стојићевић М.
50.• Тодоровић Р.
51.• Тодоровић Д.
52.• Томановић Ј.
53.• 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 – 1/1617 одржана је
30. октобра 2016. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом је председавао проф. др
Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за финансије, проф. др Цветка Црнојевића, Продекана за
наставу, проф. др Љубодрага Тановића и Продекана за НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 108 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

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

Усвајање Записника са седнице ННВ-18/1516 од 29.09.2016. 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 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-18/1516 ОД 29.09.2016. год.
Записник са седнице ННВ број 18/1516 од 29.09.2016. год. је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Центар за енергетску ефиканост на Машинском факултету отворен је 11. октобра 2016. године. Први је
и једини центар за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника у региону. Центар
је осмишљен на основу Закона о ефикасном коришћењу енергије из 2013. године, којим је предивиђено
успостављање система енергетског менаџмента у Србији по угледу на систем који је развио Јапан. У
том смислу Центар је јединствен и национални, па одатле и име – Српски центар за енергетску
ефикасност. Оснивање и опремање Центра финансијски је помогла Влада Јапана.
2. Друштво термичара Србије 7. октобра 2016. године одржало је Свечану трибину посвећену научностручном раду проф. др Симеона Ока која се одржава поводом обележавања 20 година уређивања
међународног часописа THERMAL SCIENCE (главни одговорни Уредник), 56 година научно-стручног
рада и јубиларног 80-тог рођендана уваженог професора.
3. ЈКП Градско саобраћајно предузеће «Београд» донело је одлуку којом је у част обележавања Дана
Предузећа – 14. октобар (124 године од оснивања Предузећа), додељена новчана награда у износу од
40.000,00 динара Немањи Миленковићу, дипл. маш. инж., за најбољи дипломски рад са темом
«Савремене стратегије управљања пројектима одржавања техничких система».
4. Проф. др Бранко Васић поднео је оставку на место Продекана за сарадњу са привредом из личних
разлога. Савет Машинског факултета ће на својој седници 20. октобра 2016. године донети одлуку о
престанку мандата Продекана за сарадњу са привредом, проф. др Бранка Васића.
5. На Колегијуму декана је одлучено следеће:
- По основу уговора Машинског факултета са Теленором склопљеног 01.07.2016. године и који важи до
01.07.2018. године, сви запослени, искључиво на Машинском факултету и који су корисници бизнис
пакета МФ у оквиру Теленор мреже, имају право да наруче по 1 бесплатан телефон у максималном
износу до 29.000,00 динара, а према актуелној понуди Теленора за текући месец када се обави
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наручивање. Ово се односи на све запослене на МФ који су били чланови бизнис пакета, у тренутку
склапања уговора, дакле 01.07.2016. године. Реализација овог посла треба да почне ускоро, а
запослени ће комуникацију вршити искључиво електронском поштом и то на, за те потребе, посебно
отворену мејл адресу. Запослени ће о свему бити благовремено информисани.
Обавештења Продекана за наставу:
1. Уводна предавања за студенте прве године ОАС из математике и физике су успешно реализована у
недељи 19.- 23.9.2016. године.
2. Усвојени календар испитних рокова је у потпуности реализован уз напомену да је поред редовних шест
рокова организован и продужени септембарско-октобарски испитни рок у периоду 24.-30. 9. 2016.
године за оне студенте којима је недостајао један испит за упис у наредну годину.
3. Свечани пријем и уручење индекса новој генерацији студената прве године ОАС је обављен 26.09.
2015. године.
4. У шк. 2015/2016.години најбоље резултате, оцена изнад 9 и сви положени испити на ОАС и МАС
остварило је њих укупно 166 и то: (ОАС)1.година - 42; 2.година - 43; 3.година - 41 ; (МАС) 1.година - 21;
2.година -19.
5. Календар наставе у јесењем семестру шк. 2016/2017. године:
a. настава на ОАС је почела 26.9.2016.године и завршава се 30.12.2016. године, 14 наставних
седмица,
b. настава на МАС је почела 3.10.2016.године и завршава се 13.1.2017. године, 14 наставних
седмица,
c. настава на ДАС почиње 28.10.2016. године,
d. јануарски испитни рок 16. – 28.1.2017. године, једна седмица паузе, феруарски 6.2. – 19.2.
2017. године.
6. Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду.

Обавештења Продекана за финансије:
1. Ступио је на снагу Правилник о коришћењу паркинг простора Машинског факултета. Молимо да се
запослени упознају са правилником и придржавају истог.
2. Свим запосленим, захваљујући напору правне службе додељене су електронске здравствене картице.
Колегијум декана је одлучио да трошкове издавања здравствених картица запосленима и члановима
њихових породица покрије из ЗСМФ.
3. На основу члана 89. тачка 4. Статута Универзитета у Београду Наставно-научно веће Факултета
одлучује о признавању положених испита у случају уписа на студијски програм Основних академских
студија без пријемног испита.
Наставно-научно веће је донело одлуку о признавању положених испита на ОАС и МАС за студенте,
према приложеном списку.

Обавештења Продекана за НИД:
1. Тим проналазача Машинског факултета Универзитета у Београду освојио је златну медаљу на недавно
одржаној 34. Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна –
“Проналазаштво - Београд 2016”. Златна медаља са ликом Николе Тесле додељена је за проналазак
“Инсталација за испитивање транспортних ваљака генерисањем радијалног оптерећења”- број патента
РС1422 (У1) ― 2015-04-30.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1. На Машинском факултету у Београду одржана је 4. и 5. октобра радионица у оквиру пројекта HERD
Energy Projects Quality Improvement of Master Programs in Sustainable Energy and Environment - QIMSEE
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(пројекат финасира Министарство иностраних послова Краљевине Норвешке), 2014-2017, координатор
са МФ је проф. др Александар Јововић.
2. Продекан за међународну сарадњу боравио је као члан ХЕРЕ тима (Стручни тим за реформу високог
образовања) у Руми, у периоду 6-7. октобра, где је одржан први годишњи састанак ХЕРЕ тима и усвојен
план рада за следећу годину. Информације о раду ХЕРЕ тима доступне су на
http://erasmusplus.rs/evropske-mreze/here-tim/,
3. Продекан за међународну сарадњу примио је 17. октобра проф. Јурија Андрианова, са сарадницима,
шефа Одељеља за науку и иновације Подволошког државног универзитета из Русије. Разговарано је о
наставку сарадње, која је већ верификована потписивањем анакеса Уговора о сарадњи између нашег
Факултета и руске институције.
4. Професор Петроградског Универзитета и саветник Вавилов оптичког института проф. др Наталија
Каманина одржала је 18. октобра предавање на Машинском факултету под називом ''Испитивање
материјала и конструкција савременим оптичким методама''. Колегиницу из Русије примио је продекан
за међународну сарадњу.
Извештаји са службених путовања:
1. др Ненад Зрнић, редовни професор, Продекан за међународну сарадњу, поднео је извештај о
обављеном службеном путовању у Ираклиону (Грчка), где је боравио у периоду од 25.09. до 01.10.
2016. године, на тамошњем техничком универзитету TEI - Technological Educational Institute of Crete,
School of Engineering, Department of Mechanical Engineering. По позиву домаћина проф. др Георгиоса
Кавулакиса, шефа Департмана за Машинство, одржао је предавање под називом ''The state of the art in
education and researches at the University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering: Perspectives on
collaboration''.
У оквиру предавања продекан је представио систем високошколског образовања у Србији, Универзитет
у Београду и наш Машински факултет, како са аспекта одвијања наставе на свим студијским
програмима, тако и по питању актуелног ангажовања у међународним пројектима, пројектима сарадње
са привредом. Посебан акценат је дат на међународну сарадњу Машинског факултета и могућности
сарадње са високошколским установама из Грчке, како на пројектима унапређења наставе, тако и на
научно-истраживачким пројектима.
Предавању су присуствовали чланови Департмана за машинство и представници канцеларије за
међународну сарадњу и мобилност, првенствено у оквиру програма Еразмус+, универзитета из
Ираклиона. После предавања уследила је дискусија и постављен је велики број питања. Представници
домаћина су похвалили флексибилност система високог образовања на Универзитету у Београду,
односно на Машинском факултету, начин издвајања средстава у ЗСМФ по основу реализованих
пројеката за привреду и констатовали су одређене предности нашег система у односу на Грчку.
Оцењено је да постоје различите могућности за заједничко аплицирање на пројектима, те ће се
контакти по том основу наставити.
У току посете продекан је обишао лабораторије Департмана за машинство и упознао се са тамошњим
наставним процесом.
2. Бранислав Живковић, ред. проф. и др Александра Сретеновић, асистент на Катедри за
термотехнику, поднели су извештај о обављеном службеном путовању у Италији у периоду од 27.09.
до 02.10.2016. године.
У организацији Општине Ђенова, као једног од партнера, у Ђенови су одржани састанци учесника у
реализацији Истраживачког пројекта ERASMUS+ GREENCAREER (Green Career Guide for Young
People). Међу учесницима су били представници 6 институција из 4 европске земље (Италија,
Португалија, Турска и Србија).
3. Владимир Поповић, ванр. проф. на Катедри за моторна возила, поднео је извештај о обављеном
службеном путовању у Женеви (Швајцарска) у периоду од 04.10. до 08.10.2016. године, где је као
званични представник Републике Србије учествовао у раду 72. седнице Радне групе WP.11 (при
Уједињеним нацијама – Економска комисија за Европу), која је задужена за Споразум о међународном
превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз – АТП Споразум.
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4. Момчило Милиновић, ред. проф. и Милош Марковић, асистент на Катедри за системе
наоружања, поднели су извештај о обављеном службеном путовању у Рину (Република Пољска) у
периоду од 18.09. до 23.09.2016. године, где су представили рад под насловом „An analytical model for
design of explosively formed projectiles“, на 11. међународној конференцији наоружања “Научни аспекти
наоружања и безбедоносних технологија“.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. Продекан за наставу проф. др Љубодраг Тановић изложио је стање уписа студената на ОАС и на МАС
на дан 17.10.2016. године, као и стање уписа на МАС по модулима на дан 14.10.2016. у шк. 2016/2017.
години.
2. На предлог Продекана за наставу Наставно-научно веће једногласно је донело одлуку да се
студентима Милану М. Раковићу и Кристини Б. Ђуровић доделе награде за најбоље студенте из
генерације уписане на факултет школске 2011/2012. године. Оба студента имају идентичан просек
(ОАС 9,93 и МАС 9,90).
3. На основу члана 89. тачка 4. Статута Универзитета у Београду Наставно-научно веће Факултета
одлучује о признавању положених испита у случају уписа на студијски програм ОАС и МАС без
пријемног испита.
Наставно-научно веће је донело одлуку о признавању положених испита на ОАС и МАС за студенте,
према приложеном списку.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)
Нема материјала.
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 ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за
уже научне области Технологија материјала – машински материјали и Заваривање и
сродни поступци.
Предложени кандидат: др Оливера Поповић, дипл. инж. маш.
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф.,
др Зоран Радаковић, ред. проф., др Вукић Лазић, ред. проф., Факултет
инжењерских наука Крагујевац и др Венцислав Грабулов, научни саветник,
Институт за испитивање материјала Србије.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
4.2.2. 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 Технологија материјала – Трибологија.
Предложени кандидат: др Александар Венцл, дипл. инж. маш.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Александар Рац, ред. проф. М.Ф.
у пензији, др Александар Седмак, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред.
проф., др Илија Бобић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке
„Винча“.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
4.2.3. 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 Отпорност конструкција.
Предложени кандидат: др Владимир Буљак, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора.
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Комисија за припрему реферата: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Ташко Манески, ред. проф.,
др Момчило Дуњић, ванр. проф., др Игор Балаћ, ванр. проф. и
др Зоран Бојанић, ванр. проф. М.Ф. у пензији.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
4.2.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Производно машинство.
Предложени кандидат: др Милица Петровић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Миљковић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф., др Драган
Милутиновић, ред. проф., др Живана Јаковљевић, ванр. проф. и
др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
4.2.5 Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Термотехника.
Предложени кандидат: др Александра Сретеновић, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Живковић, ред. проф., др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у
пензији, др Драган Туцаковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф. и
др Милица Јовановић Поповић, ред. проф., Архитектонски факултет,
Универзитет у Београду.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
4.2.6. Предлагач: Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Пољопривредно машинство.
Предложени кандидат: Ивана Марковић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Драган Марковић, ред. проф., др Војислав Симоновић, доц. и др Мићо
Ољача, ред. проф., Пољопривредни факултет Београд.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
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 Ваздухопловство.
Предложени кандидат: др Васкo Фотев, дипл. маш.инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Јован Јанковић, ред.
проф. М.Ф. у пензији, др Златко Петровић, ред. проф., др Александар
Бенгин, ред. проф. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни
факултет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 51, а гласало је 60. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-60,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Васко Фотев 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 Александар Маринковић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање ванредног 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 Душан Стаменковић, ред. проф., Машински факултет Универзитета у
Нишу.
Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 82. Потребно гласова «за» 54, а гласало је: за-82,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Маринковић изабере у звање ванредног
професора.
4.3.3. 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 уже научне области Технологија материјала – машински материјали и
Заваривање и сродни поступци.
Предложени кандидат: др Гордана Бакић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.
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Комисија за припрему реферата: др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф.,
др Оливера Поповић, ванр. проф., др Вера Шијачки – Жеравчић, ред. проф.
М.Ф. у пензији и др Александар Јововић, ред. проф.
Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 82. Потребно гласова «за» 54, а гласало је: за-82,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Гордана Бакић изабере у звање ванредног професора.
4.3.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Термомеханика.
Предложени кандидат: др Неџад Рудоња, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Мирко Коматина, ред. проф., др Милан Гојак, ванр. проф. и др Драги
Антонијевић, научни саветник, И.Ц.М.Ф.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 124. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-123,
против-0, уздржаних-1.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Неџад Рудоња 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)
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)
Нема материјала.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање
Комисије (ИВ)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат
Комисије (ИВ)
Нема материјала.

-тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
Нема материјала.
4.а.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање (ННВ) (прихваћени
материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе
се објављује у дневном листу “Политика”)
Нема материјала.
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и
технолошког развоја)
4.а.3.а Кандидат: др Барбара Видаковић, дипл.инж. заштите од пожара, бира се у звање научни сарадник
(Политика од 30.08.2016.)
Комисија: проф. др Милош Бањац, проф. др Милан Лечић, др Мирољуб Аџић,емеритус, ред. проф. у пензији
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 124. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-124,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Барбара Видаковић изабере у звање научни сарадник.
4.а.3.б Кандидат: др Велимир Петровић, дипл.инж.маш., бира се у звање научни сарадник
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Комисија: проф. др Драгослава Стојиљковић, проф. др Војкан Лучанин, др Мирољуб Томић, ред. проф. у
пензији (Политика од 30.08.2016.)
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 124. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-124,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Велимир Петровић 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
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
Нема материјала.
4.в.2 Прихватање техничког решења
4.в.2.а Након позитивних рецензија проф. др Бранка Васића и доц. др Душана Младеновића, Саобраћајни
факултет у Београду, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати техничко решење под називом „Метода
управљања притиском активирања кочница на основу процене услова приањања точка у подужном правцу“
чији су аутори: проф. др Драган Алексендрић, Вељко Матић, др Велимир Ћировић и Душан Смиљанић, дипл.
инж. маш.
Резулата 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
4.д.1. Др Јелена Мунћан, асистент, поднела је захтев за добијање сагласности ради учешћа у Јавном позиву
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава за учешће истраживача на
научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова, са сврхом излагања Предавања по
позиву „Aquaphotomics for Biomedical Applicatons” на симпозијуму “2nd International Aquaphotomics Symposium”
који ће се одржати у Кобеу, Јапан, у периоду од 26.11 - 29.11.2016. године.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: Миодраг Животић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког
разлагања
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др
Александар Јововић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала).
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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: Јелена Петронијевић, маст. маш.инж., студент Докторских студија
Радни наслов: Мултиагентни системи за планирање и управљање технолошким процесима
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за производно машинство: др Бојан Бабић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за производно машинство:
др Бојан Бабић, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред. проф., др Живана Јаковљевић, ванр. проф.,
др Саша Живановић, ванр. проф. и др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН Нови Сад.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање
теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Биљана Илић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Хибридни систем управљања струјањем у аеротунелима великих брзина
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф., др Марко Милош, ванр. проф., др Златко Петровић, ред. проф., др
Александар Симоновић, ванр. проф. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни
факултет Београд.
Потенцијални ментори: др Слободан Ступар, ред. проф. и др Марко Милош, ванр. проф.
Резулата гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
Нема материјала.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Нема материјала.
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације
Нема материјала.
5.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета
Нема материјала.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
Нема материјала.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
5.9.1. Кандидат: мр Драган Васиљевић, дипл.инж.маш.
Наслов: Mоделовање геометрије структурних елемената доступном патентном документацијом и електронском
информацијом
Датум одбране: 27.09.2016. године.
Комисија: др Ташко Манески, ред. проф., ментор, др Нина Анђелић, ред. проф. и др Биљана Стошић, ред.
проф., ФОН Београд.
5.9.2. Кандидат: мр Бранка Раданов, дипл.инж.маш.
Наслов: Истраживање радних параметара контактног кондензатора – дегазатора са континуалним контактом
фаза за припрему воде за системе даљинског грејања
Датум одбране: 27.09.2016. године.
Комисија: др Бранислав Јаћимовић, ред. проф., ментор, др Србислав Генић, ред. проф., др Иван Аранђеловић,
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ред. проф., др Мирјана Стаменић, доц. и др Ненад Ћупрић, ванр. проф., Шумарски факултет Београд.
5.9.3. Кандидат: мр Бранка Тубин-Митровић, дипл.инж.маш.
Наслов: Управљање системима за дистрибуцију природног гаса применом вишекритеријумске анализе
Датум одбране: 27.09.2016. године.
Комисија: др Мирјана Мисита, ванр. проф., ментор, др Драган Д. Милановић, ред. проф., др Драган Љ.
Милановић, ванр. проф. М.Ф. у пензији, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Данијела
Тадић, ред. проф., ФИН Универзитет у Крагујевцу.
5.9.4. Кандидат: мр Петар Кефер, дипл.инж.маш.
Наслов: Интегрисани модел управљања просторно дислоцираним предузећима
Датум одбране: 27.09.2016. године.
Комисија: др Драган Д. Милановић, ред. проф., ментор, др Александар Жуњић, ред. проф. и др Драгослав
Словић, ванр. проф., ФОН Београд.
5.9.5. Кандидат: мр Зоран Марковић, дипл. маш. инж.
Наслов: Интеракција флуида и танкозидне структуре затворене контуре
Датум одбране: 28.09.2016. године.
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ванр. проф., др Мирко
Динуловић, ванр. проф., др Огњен Пековић, доц. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф.,
Саобраћајни факултет Београд.
5.9.6. Кандидат: Марија Томић, дипл. инж. технологије и мастер машинства, студент Докторских студија
Наслов: Опто-магнетне карактеристике полимерних материјала за контактна сочива са различитим
концентрацијама наноматеријала
Датум одбране: 29.09.2016. године.
Комисија: др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., ментор, др Лидија Матија, ванр. проф., др
Александар Седмак, ред. проф., др Петар Лукић, ред. проф. и др Драгомир Стаменковић, доц.,
ФАСПЕР Београд.
5.9.7. Кандидат: мр Милић Ерић, дипл. маш. инж.
Наслов: Процеси сушења лигнита са великим садржајем влаге у непокретном и флуидизованом слоју
Датум одбране: 29.09.2016. године.
Комисија: др Милош Бањац, ред. проф., ментор, др Мирко Коматина, ред. проф., др Милан Гојак, ванр. проф.,
др Предраг Стефановић, научни саветник, ИНН Винча, Београд и др Стеван Немода, научни
саветник, ИНН Винча, Београд.
5.9.8. Кандидат: Небојша Лапчевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Планирање процеса имплементације ЕРП-а у производним предузећима
Датум одбране: 30.09.2016. године.
Комисија: др Мирјана Мисита, ванр. проф., ментор, др Драган Д. Милановић, ред. проф., др Драган Љ.
Милановић, ванр. проф. М.Ф. у пензији, др Весна Спасојевић-Бркић, ванр. проф. и др Миладин
Стефановић, ред. проф., ФИН Крагујевац.
5.9.9. Кандидат: мр Горан Цвијовић, дипл. инж. маш.,
Наслов: Истраживање утицаја локалног оптерећења точкова колица на напонска стања једношинских носача
машина за механизацију
Датум одбране: 30.09.2016. године.
Комисија: др Срђан Бошњак, ред. проф., ментор, др Ненад Зрнић, ред. проф., др Слободан Ступар, ред. проф.,
др Миломир Гашић, ред. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за маш. и грађ. Краљево и др
Драган Милковић, доц.

- 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.
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6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
6.4.1. Кандидат: Владан Милутиновић, дипл.инж.маш.,
Наслов магистарске тезе: Савремене методе пројектовања и анализе хибридних структура ваздухоплова
Датум одбране: 27.09.2016. године.
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ванр. проф. и др Слободан
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћани факултет Београд
6.4.2. Кандидат: Раде Савић, дипл.инж.маш.,
Наслов магистарске тезе: Одређивање заморног века фрикционо завареног споја од легуре AL2024
Датум одбране: 29.09.2016. године.
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Александар Грбовић, доц. и др Зијах Бурзић, научни
саветник, ВТИ Београд.
6.4.3. Кандидат: Драган Крунић, дипл.инж.маш.,
Наслов магистарске тезе: Утицај нападног угла алата на особине фрикционо завареног споја легуре Al-Mg
Датум одбране: 29.09.2016. године.
Комисија: др Зоран Радаковић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Зоран Стаменић,
доц. и др Марко Ракин, ред. проф., ТМФ Београд.
6.4.4. Кандидат: Зоран Илић, дипл.инж.маш.,
Наслов магистарске тезе: Савремени приступ управљању аеродромима
Датум одбране: 30.09.2016. године.
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ванр. проф. и др Слободан
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
6.4.5. Кандидат: Милош Вујовић, дипл.инж.маш.,
Наслов магистарске тезе: Истраживање утицаја ко-сагоревања канализационог муља и чврстог комуналног
отпада на животну средину
(Environmental aspects of co-incineration of sewage sludge and municipal solid waste)
Датум одбране: 30.09.2016. године.
Комисија: др Александар Јововић, ред. проф., ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Мирјана
Кијевчанин, ред. проф., ТМФ Београд.

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

- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у
другој високошколској установи)
Настава
1. проф. др Александар Петровић, ангажовање ради извођења наставе из предмета Систем
безбедности и здравља на раду у 7. семестру Основних академских студија у школској 2016/2017.
години, на Факултету организационих наука у Београду.
2. проф. др Миодраг Спалевић и доц. др Александар Пејчев, ангажовање ради извођења наставе у
школској 2016/2017. години, ученицима Математичке гимназије у Београду.
3. доц. др Милан Калајџић, ангажовање ради извођења наставе на предмету Основи пројектовања и
грађења бродова (2+2 часа недељно) на Саобраћајном факултету у Београду у VIII триместру школске
2016/2017. године.
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4. Ана Петровић, асистент ангажовање за одржавање часова вежби у обавезним предметима
Отпорност материјала, Механика 2 и Техничка механика – у јесењем семестру, и Механика 1 и Наука о
чврстоћи – у пролећном семестру школске 2016/2017 године, на Рударско-геолошком факултету у
Београду.
5. др Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ангажовање ради извођења наставе из
предмета Биотехнологија, 2 часа недељно, и Процеси и постројења за припрему вода, 2 часа недељно,
на Катедри за процесну технику Машинског факултета у Београду, у школској 2016/2017. години.
6. Милош Ђорђевић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија за извођење наставе на МАС на
предметима модула ТКЛ: Дизајн и екологија (1 час недељно); Транспортне машине (1 час недељно) у
школској 2016/17 години.
7. Иван Миленовић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија за извођење наставе на МАС на
предметима модула ТКЛ: Елементи машина за механизацију (1 час недељно); Дизајн подсистема
грађевинских и рударских машина (1 час недељно) у школској 2016/17 години.
8. Александар Стефановић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија за извођење наставе на МАС
на предметима модула ТКЛ: Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина (1 час недељно) у
школској 2016/17 години.
9. Милан Петровић, студент Докторских студија Машинског факултета, ангажовање ради извођења
вежби (по 1 час недељно) у школској 2016/2017. години на предметима Нуклеарни реактори,
Планирање у енергетици и Генератори паре на Катедри за термоенергетику Машинског факултета
Универзитета у Београду.
10. Александра Митровић, дипл. инж. технол. студент Докторских студија Машинског факултета,
ангажовање ради извођења наставе на предмету Основе биоматеријала (ОАС), са укупним
оптерећењем од 12 часова, у јесењем семестру школске 2016/2017. године.

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

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 1/1617, завршена је у 14:00 часова.
за РЕФЕРЕНТ-а
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Љубица Сладојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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