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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 1608/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-13/1617 
Датум: 13.07.2017. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. др  

А бројно стање ННВ 85 28 52 42 1 208 

 Кворум за ННВ – 1/2А      105 
Б присутно 71 22 45 39 1 178 
 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 85 113 165       208 - 
 Кворум за ИВ – 2/3В 57 75 110 139 - 
 потребно за одлуку – 1/2В 43 57   83   105 - 
 Присутно 71 93 138 178 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 13/1617 одржана 
је 13. јула 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, Продекана за 
финансије, проф. др Цветка Црнојевића и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 105 чланова Већа, а да је у сали присутно 
178 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-12/1617 од 22.06.2017. 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-12/1617 ОД 22.06.2017. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 12/1617 од 22.06.2017. год. је једногласно усвојен. 
 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. У уторак, 4. јула 2017. године у Свечаној сали 211 Машинског факултета представљено је Vision 
Exchange решење компаније Sony, просторног тродимензионалног окружења, где професори и 
студенти уче, сарађују и размењују идеје. Vision Exchange решење омогућава развој и примену 
концепта „паметне учионице“ и активног учења. То је била добра прилика да се сагледају 
предности које нове технологије пружају у образовању, али и да се отвори тема на који начин би 
оне допринеле унапређењу наставе на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
 

2. 22. јуна 2017. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је Инфо 
дан о Хоризонт 2020 програму посвећен отвореним позивима у области Spreading Excellence and 
qidening Partticipation, с нагласком на Twinning (institutional neworking) и ERA Chairs (bringing 
excellence to institutions). Скуп је организован на Машинском факултету у Београду, с основним 
циљем да се подстакну, пре свега, млади истраживачи да својим пројектима аплицирају за 
финансијска средства из програма Хоризонт 2020, чиме би се, како је истакнуто, повећала и 
активност Србије у програму Х2020. 

 
3. Савет Машинског факултета је у понедељак, 10.07.2017. године, донео Одлуку којом се одобрава 

учешће Машинског факултета у суфинансирању реконструкције лабораторија Завода за физику 
техничких факултета Универзитета у Београду, у износу од 1.250.000,00 динара. 

 
4. У периоду од 05. до 07. јуна 2017. године, Катедра за бродоградњу организовала је 16-ти 

мрђународни симпозијум о стабилитету брода (16th International Ship Stability Workshop, ISSW 2017).  
Од 01. јуна 2017. године Катедра за бродоградњу ради на истраживачком пројекту NOVIMAR 
(NOVel and Improved MARitime transport concepts) 

 
5. Радно време дежурних у ненаставним службама у периоду од 17.07. до 18.08. биће од 9 до 13 

часова, а дежурних у Служби за студентске послове од 10 до 12 часова. 
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6. Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа да је Машински факултет акредитован за све 
нивое студија. Тим поводом председник Комисије за акредитацију, проф. др Часлав Митровић 
обратио се присутнима. Потом је уследила дискусија у којој су учествовали: проф. др Милорад 
Милованчевић, проф. др Милош Недељковић, проф. др Марко Милош и Декан. 
 

 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Дана 10.07.2017. године одржана је седница Проширеног ректорског колегијума на теме: 
  
- Извештај експерата Савета Европе о високом образовању у Србији, 
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавној управи. 

 
2. Пријава испита за септембарско-октобарски испитни рок је предвиђена од 14.-17.8. 2017.г. тако да 

ће спискови по предметима бити доступни 18.08.2017.г. Испитни рок почиње од 21.08.2017.г. а 
календар је објављен на сајту Факултета. 

 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. Одлуком Декана Машинског факултета повећана је зарада свим запосленима у износу од 5%. 
Одлука о повећању се примењује од зараде за јун 2017. године. 
 

2. Припадајућа средства по Правилнику о стицању и расподели прихода Машинског факултета 
исплаћена су групи која је обављала припремну наставу, дежурнима на пријемном испиту, Комисији 
за пријемни испит и делу чланова техничке службе који су учествовали у реализацији пријемног 
испита. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
  

1. Уговори о ауторском делу примаће се према следећем календару:  
- за јул, до петка 21.07.2017. год.  
- за август, до среде, 23.08.2017. год.  

 
2. Моле се сви чланови ННВ да све у вези издавачке делатности обављају у договору и уз сагласност 

Комисије за издавачку делатност. 
 

3. У току је попуњавање базе истраживача МПНТР „Доситеј“ у делу који се односи на уговорно 
ангажовање наставника и сарадника. Рок за попуњавање је 24.07.2017. год. и по потреби ће 
канцеларија за НИД контактирати истраживаче МФ-а. 

 
4. Завршено је прикупљање података о међународним пројектима, а у току је прикупљање података о 

билатералним пројектима реализованим у периоду од последњих 10 година.  
 

5. У току је израда Каталога за лабораторије МФ као и Правилника о центру за форензичко 
инжењерство, Правилника о организацији, промоцији и извештавању о научно-стручним скуповима 
на МФ и Правилника о НИД-у. 

  
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Продекан за међународну сарадњу проф. Зрнић, присуствовао је 5. јула представљању студије 
“Основна процена интегритета у високом образовању Србије“, која је одржана у Београду. Ову 
студију су писали експерти Савета Европе из Велике Британије. У дискусији обављеној по 
завршетку представљања Студије, представници Универзитета из Београда, укључујући и ректора 
академика Бумбаширевића, су изнели више примедби на неке од изнесених ставова и препорука.    

 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Ненад Зрнић, ред. проф. Продекан за међународну сарадњу, поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању на Златибору од 28. јуна до 01. јула 2017. године, где је на IX 
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International Conference ''Heavy Machinery'', коју је организовао Факултет за машинство и 
грађевинарство из Краљева, изложио уводни рад по позиву, а у оквиру пленарне секције.  
 

2. др Милорад Моток, ред. проф и др Игор Бачкалов, доцент, на Катедри за бродоградњу поднели 
су извештај о обављеном службеном путовању у Ротердам (Холандија), где су боравили у периоду 
од 21.06. до 23.06.2017. године. У оквиру првог састанка чланова међународног конзорцијума који 
ради на истраживачком пројекту NOVIMAR (NOVel and improved MARitime transport concepts) 
одржана је генерална скупштина конзорцијума.  

3. др Предраг Елек, ван. проф. на Катедри за системе наоружања, поднео је извештај о обављеном 
службеном путовању на Тари, где је боравио у периоду од 16.06. до 26.06.2017. године, ради 
учешћа у раду 6. Међународног конгреса Српског друштва за механику. 
 

4. др Живана Јаковљевић, ван. проф. на Катедри за производно машинство поднела је извештај о 
обављеном службеном путовању у Луксембургу, где је боравила у периоду од 18.06. до 24.06.2017. 
године, и учествовала у евалуацији пројекта у оквиру ICT позива за Хоризон 2020. 

5. Александар Димић, асистент, на Катедри за опште машинске конструкције поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању у Кини, где је боравио у периоду од 05.05. до 06.06.2017. године, 
ради унапређења сарадње са компанијом HBIS Serbia (железара Смедерево), која је нови члан 
кинеске коорпорације за производњу челика HBIS Group Co. Ltd., и учешћа на семинару под 
називом “Seminar on Human Resource management of international production capacity cooperation for 
Serbia 2017.”, које је спонзорисано од стране министарства трговине Народне Републике Кине, а 
организовано од стране “Hebei University of economics and business” са седиштем у граду 
Shijiazhuang. 

6. Владимир Зарић, асистент, на Катедри за аутоматско управљање поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању на Златибору, где је боравио 29.06.2017. године, ради излагања 
научног рада „Conditional optimization of computer automatic control system of an selected plant at 
arbitrary initial conditions“. 
 

7. др Михаило Лазаревић, ред. проф. на Катедри за механику поднео је извештај о обављеном 
службеном путовању на Тари, где је боравио у периоду од 17.06.2017. до 22.06.2017. године, ради 
учешћа на The 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics. Проф. Лазаревић посебно 
је истакао да су сарадници Машинског факултета Јела Буразер и Александар Томовић добили 
престижну награду „Растко Стојановић“. 
 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

1. Продекан за наставу проф. др Љубодраг Тановић изнео је анализу пријемног испита и уписа 
студената у прву годину ОАС  за школску 2017/2018. годину. 
 

2. Предлог обавезних и препоручених изборних предмета на МАС у школској 2017/2018. години 
једногласно је усвојен. 

 
3. Наставно-научно веће овластило је Колегијум декана да може одлучити до 31. августа о потреби 

расписивања конкурса за упис преосталог дела самофинансирајућих студената у септембарском 
року.  
 

- 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 технологију материјала 
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 Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање. 

Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., 
др Мирко Коматина, ред. проф., др Милан Радовановић, ред. проф. М.Ф. у 
пензији и др Петар Гверо, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци. 
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Разлог: истицање изборног периода доценту др Небојши Манићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.2. Предлагач: Катедра за шинска возила 
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 Шинска возила. 

Комисија за припрему реферата: др Горан Симић, ред. проф., др Војкан Лучанин, ред. проф., и др Драган 
Петровић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
Универзитет у Крагујевцу. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Драгану Милковићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.3. Предлагач: Катедра за теорију механизама и машина 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за уже научне 

области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Петровић, ред. проф., др Горан Шиниковић, доцент и                     

др Стеван Станковски, ред. проф. ФТН, Нови Сад. 
Разлог: упражњено радно место. 
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 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 Термотехника. 

Предложени кандидат: др Маја Тодоровић, дипл. маш. инж.,  
                                         ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф. и др Младен 

Стојиљковић, ред. проф., Машински факултет у Нишу. 
 
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 Опште машинске конструкције. 

Предложени кандидат: др Зоран Стаменић дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.  
Комисија за припрему реферата: др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред. проф.,      

др Божидар Росић, ред. проф., др Татјана Лазовић-Капор, ванр. проф. и                 
др Милосав Огњановић, проф. емеритус. 

 
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
4.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом, за ужу 

научну област Индустријско инжењерство. 
Предложени кандидат: др Мирјана Мисита, дипл. маш. инж.,  
                                         ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Д. Милановић, ред. проф., др Угљеша Бугарић, ред. проф.,                   

др Радивоје Митровић, ред. проф., др Александар Жуњић, ред. проф. и   
др Данијела Тадић, ред. проф., Факултет инжењерских наука, Универзитет 
у Крагујевцу. 

Резултат гласања: Потребан кворум 57, а гласало је 71. Потребно гласова «за» 43, а гласало је: за-71, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирјана Мисита изабере у звање редовног професора. 
 
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 

научну област Енглески језик. 
Предложени кандидат: др Тијана Весић-Павловић, проф. енглеског језика и књижевности, наставник 

страног језика за наставни предмет Страни језик, ужа научна област којој предмет 
припада: Енглески језик, за звање доцента. 

Комисија за припрему реферата: др Катарина Расулић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 
др Ивана Трбојевић Милошевић, доцент, Филолошки факултет, Универзитет у 
Београду, др Твртко Прћић, ред. проф., Филозофски факултет, Универзитет у 
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Новом Саду, др Угљеша Бугарић, ред. проф. и др Љубодраг Тановић, ред. 
проф. 

Напомена: Молба за давање мишљења достављена Филолошком факултету 05.06.2017. Мишљење 
Филолошког факултета није достављено до 12.07.2017. год. Према Члану 17 Став 5 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, уколико матични 
факултет не достави мишљење у року од месец дана од дана пријема захтева, сматра се да нема примедаба и 
да је дао позитивно мишљење.  
Резултат гласања: Потребан кворум 110, а гласало је 138. Потребно гласова «за» 83, а гласало је: за-138, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Тијана Весић-Павловић 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)  
 
На основу Одлуке Већа научних области техничких наука од 11.07.2017. године, др Владимир Јовановић 
изабран је у звање доцента (реизбор). 
 
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. 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”) 
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 Иван Ракоњац, дипл.инж.маш., бира се у звање научни сарадник 
(Политика од 05.06.2017.год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Весна Спасојевић Бркић,  др Снежана Кирин, виши научни 
сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 110, а гласало је 138. Потребно гласова «за» 83, а гласало је: за-138, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Иван Ракоњац 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 
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4.б.1.а Подносилац захтева: Новица Јанковић, 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 Ђорђе Чантрак,  др Мирослав 
Бенишек, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.б Подносилац захтева: Бојан Перић, дипл. инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић, доц.др Огњен Пековић, др 
Слободан Ступар, 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.2.а Кандидат: Јела Буразер, дипл. инж.маш.,  студент докторских  студија МФ, бира се у истраживачко 
звање истраживач сарадник 
Комисија: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав Чантрак, ред. проф. у пензији 
 
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 Оливере Поповић, проф. др Љубицe Миловић, Технолошко-
металуршки факултет у Београду  и др Зијахa Бурзићa, научнoг саветника, Војнотехнички институт Београд, 
предлаже се Наставно-научном већу да прихвати техничко решење под називом  „Оптимизација израде Т-
спојева фрикционим заваривањем са мешањем,“ чији су аутори: др Срђан Тадић, научни сарадник 
Иновационог центра МФ, др Андријана Ђурђевић, научни сарадник, Висока техничка школа струковних студија 
„Техникум таурунум,“ Земун, др Александар Живковић, научни сарадник, Гоша ФОМ д.о.о., Смедеревска 
Паланка, др Оливера Ерић Цекић, виши научни сарадник, Иновациони центар МФ и др Сања Петронић, виши 
научни сарадник, Иновациони центар МФ. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
тачка 4.г   МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1 Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2 Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
тачка 4.д   ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
4.д.1. Доц. др Милан Калајџић поднео је захтев за добијањем сагласности ради учешћа у Јавном позиву 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијањем дела средстава за учешће истраживача на 
научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова, са сврхом излагања научног рада 
„Resistance and Trim Modeling of Naples Hard Chine Systematic Series” на  међународној конференцији “11th 
Symposium on High Speed Marine Vehicles (HSMV 2017)” која ће се одржати у Напуљу, Италија,  у периоду од 
25.10 - 27.10.2017. године. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
              
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
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5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Ивана Марковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Оптимизација параметара управљачког дела система колор сортера за недеструктивно 

сортирање пољопривредних производа 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Драган Марковић, ред. проф. и др Јелена Илић, 

ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за пољопривредно машинство). 
 
5.1.2. Кандидат: Abulgasem Musa Saeed Sghayer, dipl. ing. mas., студент Докотрских студија 
Радни наслов: Процена заморног века оштећених интегралних оплата-уздужници панела 
             Fatigue life assessment of damaged integral skin-stringer panels 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Грбовић, 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: 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 Катедре за механику флуида: др Милан Лечић, ред. проф. и др 

Александар Ћоћић, доц.,     
Комисија предложена од стране Катедре за механику флуида: 
                                 др Милан Лечић, ред. проф., др Александар Ћоћић, доц., др Ђорђе Чантрак, доц., др 
Никола Маричић, ред. проф., ФТН у Косовској Митровици и др Маша Букуров, ванр. проф., ФТН Нови Сад.    
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.a.2. Кандидат: Ahmed Ali Essdai, dipl.ing.,  студент Докторских студија 
Радни наслов: Multivariate model for vehicles and machines interior space anthropometric design 
  Мултиваријантни модел за антропометријско пројектовање унутрашњег простора возила и  
                        машина 
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије: др Весна Спасојевић-Бркић, ред. 
проф.                                                                                                                                       
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије : др Весна Спасојевић-Бркић, ред. проф., др 
Владимир Поповић, ванр. проф., др Зорица Вељковић, ванр. проф., др Снежана Кирин, виши научни сарадник, 
И.Ц. М.Ф. Београд и др Иван Михајловић, ред. проф., Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду.    
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: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Нелинеарна динамика сатних механизама 
Комисија: др Љубомир Миладиновић, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Драган 

Петровић, ред. проф., др Зорана Јели, доц. и др Ратко Обрадовић, ред. проф., Унивезитет у Новом 
Саду, Факултет техничких наука.   

Потенцијални ментори: др Љубомир Миладиновић, ред. проф. и др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф.     
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2.2. Кандидат: Вељко Марковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Препознавање геометријских примитива из тродимензионалног облака тачака 
Комисија: 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., Универзитет у Новом Саду, Факултет 
техничких наука.  

Потенцијални ментор: др Живана Јаковљевић, ванр. проф.    
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
   
5.2.3. Кандидат: Срђан Милић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
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Радни наслов: Систем за прорачун топлотних шема и анализу рада термоенергетских постројења са парним 
турбинама 
Комисија: др Милан Петровић, ред. проф., ментор, др Драган Туцаковић, ред. проф. и др Будимир Росић, ванр. 

проф., Универзитет у Оксфорду, Факултет инжењерских наука, Велика Британија.  
Потенцијални ментор: др Милан Петровић, 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.  Игор Мартић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај испитивања пробним притиском 
на настанак и раст прслина у завареним спојевима опреме под притиском», ментор др Александар Седмак, 
ред. проф.  
 
5.3.2.  Abubakr M. A. Kraedegh, MSc., студент Докторских студија «Раст заморне прслине у Т завареном 
споју легуре алуминијума (Fatigue crack growth in T welded joints of aluminum alloy)», ментор др Александар 
Седмак, ред. проф.  
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
 
5.4.1. Кандидат: Giuma Ali Giuma Shneba, dipl. ing. mas. 
Наслов: Мерна линеарност специјалног деформетра“ 
               Linearity of the close loop deformeter 
Ментор: др Љубомир Миладиновић, ред. проф. уместо преминулог др Александра Вега, ред. проф.  
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за теорију механизама и машина. 
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: Момчило Ђорђевић, дипл. инж. маш. - специјалиста, студент Докторских студија. 
Наслов: Системски приступ одлучивању у избору локације и садржаја складишта убојних средстава  
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за механизацију 
Предлог Комисије:  др  Ненад Зрнић, ред. проф., ментор, др Срђан Бошњак, ред. проф., др Ненад Косанић, 

ванр. проф., др Мирјана Бугариновић, доц., Саобраћајни факултет Универзитета у 
Београду и др Милић Милићевић, доц., Војна Академија, Универзитет Одбране.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.2. Кандидат: Емина Џиндо, дипл. инж. маш., студент Докторских  
                          студија. 
Наслов: Развој прслине у завареним хетерогеним спојевима 
             Crack propagation in heterogeneous welded joints 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за технологију материјала 
Предлог Комисије:  др  Зоран Радаковић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Гордана 
                                   Бакић, ванр. проф., др Љубица Миловић, ванр. проф., ТМФ Београд и др Катарина Чолић,  
                                научни сарадник, И.Ц. М.Ф. 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: Жарко Мишковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај концентрације експлоатационих честица нечистоћа на радне карактеристике котрљајних лежаја 
Комисијa: 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., Универзитет у Новом 
Саду, Факултет техничких наука.    
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Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.2. Кандидат: Јела Буразер, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Турбулентно стишљиво струјање у Ранк-Хилшовој вртложној цеви 
Комисијa: др Милан Лечић, ред. проф., ментор, др Александар Ћоћић, доц., др Снежана Милићев, ванр. проф., 

др Маша Букуров, ванр. проф., Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и др Дарко 
Кнежевић, ванр. проф., Машински факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска.  

 Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
  
5.7.3. Кандидат: Бранислава Јефтић, маст. инж. електротехнике и рачунарства., студент Докторских  
                          студија 
Наслов: Алгоритам за одређивање биофизичког стања епителног ткива на бази спектроскопије 
Комисијa: др Лидија Матија, ванр. проф., ментор, др Милена Папић-Обрадовић, научни сарадник, коментор, 

ГАК Народни фронт, Начелник одељења за научно-истраживачку и образовну делатност, др 
Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Радиша Јовановић, ванр. проф. и др Јелена 
Мунћан, доц.    

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.4. Кандидат: Јована Шакота Росић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Нанофотонски филтри за потребе биомедицинских уређаја 
Комисијa: др Лидија Матија, ванр. проф., ментор, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др 

Александар Седмак, ред. проф., др Јелена Мунћан, доц., др Драгомир Стаменковић, доц., 
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.    

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.  мр Мирослав Пајчин, дипл. маш.инж.,  «Мултидисциплинарни оптимизациони модел ваздухопловних 
система посебне намене», ментор др Александар Симоновић, ванр. проф. 
  
5.8.2.  Урош Татић, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија «Анализа утицаја геометрије и 
биоматеријала на интегритет и радни век реконструктивних ортопедских плочица», ментор др Александар 
Седмак, ред. проф.  
 
5.8.3.  Милан Цајић, дипл. инж. маш.- мастер, студент Докторских студија «Моделирање сложених 
хибридних структура фракционог типа и примена у динамици система крутих и деформабилних тела», ментор 
др Михаило Лазаревић, ред. проф.  
 
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
5.9.1. Кандидат: Тамара Бајц, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: 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 
Датум одбране: 23.06.2017. године. 
Комисија: др Милош Бањац, ред. проф., ментор, др Маја Тодоровић, ванр. проф., др Милан Гојак, ванр. проф., 

др Агис Пападопоулос, ред. проф., Универзитет Аристотел у Солуну, Машински факултет и др Жана 
Стевановић, научни сарадник, ИНН Винча Београд.   

 
5.9.2. Кандидат: Марко Ристић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија 
Наслов: Методологија продужетка радног века делова вентилационих млинова 
Датум одбране: 29.06.2017. године. 
Комисија: др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Оливера  
                 Поповић, ред. проф., др Мирко Козић, научни саветник, ВТИ Београд и др Вукић Лазић, ред. проф.,  
                Универзитет у Крагујевцу, Факултет Инжењерских наука.    
     
5.9.3. Кандидат: Иван Томановић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија 
Наслов: Моделирање процеса одсумпоравања гасова уношењем спрашеног сорбента у ложиште енергетског 
               котла на угљени прах 
Датум одбране: 03.07.2017. године. 
Комисија: др Драган Туцаковић, ред. проф., ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Срђан 

Белошевић, научни саветник, ИНН Винча Београд.    
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5.9.4. Кандидат: Владица Чудић, дипл. инж. технологије, студент Докторских студија 
Наслов: Могућност примене процеса ремедијације земљишта загађеног тешким металима и арсеном 
               коришћењем аутохтоних биљних врста уз њихово коришћење у енергетске сврхе  
Датум одбране: 04.07.2017. године. 
Комисија: др Александар Јововић, ред. проф., ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Дејан 
                 Радић, ред. проф., др Небојша Манић, доц. и др Горан Вујић, ванр. проф., Универзитет у Новом 
                 Саду, ФТН.    
   
- 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 
 
6.2.1. Канидат: Срђан Филиповић , дипл.инж.маш. 
Наслов магистарске тезе: Стратешки приступ управљању одржавањем техничких система кроз систематско  
                                          образовање и перманентно усавршавање руководиоца одржавања  
Комисија: др Бранко Васић, ред. проф., ментор, др Горан Воротовић, доц. и др Вујановић Давор, доц.,  
                Саобраћајни факултет Београд.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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)  
 
 

Комисије 
 

1. др Бранко Васић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену подобности кандидата и 
теме за израду докторске дисертације Андрее Нађ, маст. инж. саобраћаја под називом: „Методологија 
за управљање системом ауто-такси транспорта путника“, на Саобраћајном факултету у Београду. 

 
2. др Михаило Лазаревић, 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 Механика, на Рударско-геолошком факултету у Београду.  
 

3. др Зоран Бучевац, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област 
Аутоматско управљање, Флуидна техника и мерења, на Факултету за машинство и грађевинарство у 
Краљеву. 
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4. др Зоран Рибар, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Аутоматско 
управљање, Флуидна техника и мерења, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

 
5. др Невена Стевановић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор у звање ванредног 

или редовног професора кандидата др Маше Букуров за ужу научну област Примењена механика 
флуида, гасна и нафтна техника, на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

 
6. др Милан Лечић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор у звање ванредног или 

редовног професора кандидата др Маше Букуров за ужу научну област Примењена механика флуида, 
гасна и нафтна техника, на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

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

 
 

 Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 13/1617, завршена је у 12:50 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

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


