УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 2828/2
Датум: 10. 11. 2016. год.

р.п.

в.п.

д.

а.

мр

Σ

А

бројно стање ННВ

77

32

53

51

1

214

Б

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

70

29

42

50

1

108
192

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

77
51
39
70

109
73
55
99

161
108
81
141

214
143
108
192

В

ред.проф. – 70 (77)
1.• Анђелић Н.
2.- Аранђеловић И. (о)
3.- Арсенић Ж. (о)
4.• Бабић Б.
5.• Бањац М.
6.• Бенгин А.
7.• Бошњак С.
8.• Бугарић У.
9.• Бучевац З.
10. • Васић Б.
11. • Васић-Миловановић
А.
12.• Вег А.
13.• Генић С.
14.• Дондур Н.
15.• Живковић Б.
16.• Жуњић А.
17.• Зековић Д.
18.• Зрнић Н.
19.• Илић Ј.
20.• Јарамаз С.
21.• Јовановић Ј.
22.• Јововић А.
23.• Коматина М.
24.• Костић И.
25.• Лазаревић М.
26.• Лазић Д.
27.• Лечић М.
28.• Лукић П.
29.• Лучанин В.
30.- Мајсторовић В. (о)
31.• Манески Т.
32.• Марковић Д.
33.• Миладиновић Љ.
34.• Милановић Д. Д.
35.• Милиновић М.
36.• Милованчевић М.
37.• Милошевић-Митић В.
38.• Милутиновић Д.
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. (о)
50.• Петровић М.
51.• Петровић З.
52.• Петровић П.
53.• Петровић Др.
54.• Попконстантиновић Б.
55.• Прокић-Цветковић Р.
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56. • Пузовић Р.
57. • Радаковић З.
58. • Радић Д.
59. • Радојевић С.
60. • Ракићевић Б.
61.- Рибар З. (о)
62.• Ристивојевић М.
63.• Росић Б.
64.• Седмак А.
65.• Симић Г.
66.• Спалевић М.
67.• Спасојевић Бркић В.
68.• Стевановић Н.
69.- Стевановић В. (о)
70.• Стоименов М.
71.• Стојиљковић Д.
72.• Тановић Љ.
73.• Трифковић З.
74.• Туцаковић Д.
75 - Цветковић А. (о)
76.• Црнојевић Ц.
77.• Шкатарић Д.
ван.проф. – 29 (32)
1.• Алексендрић Д.
2.• Бакић Г.
3.• Балаћ И.
4.• Бојовић Б.
5.• Вељковић З.
6.• Венцл А.
7.• Гоја к М. (о)
8.• Грбовић А.
9.• Динуловић М.
10.• Дуњић М.
11.• Елек П.
12.• Живановић С.
13.• Јаковљевић Ж.
14.• Јеремић О.
15.• Јовановић Р.
16.• Лазовић Т.
17.• Маринковић А.
18.• Матија Л.
19.• Милош М.
20.• Мисита М.
21.• Петровић Ду.
22.• Петровић Н.
23.- Поповић В. (о)
24.• Поповић О.
25.• Ристановић М.
26.- Саљников А. (о)
27.• Симоновић А.
28.• Стојић Т.
29.- Стокић З. (о)
30.• Тодоровић М.
31.• Тришовић Н.
32.• Фотев В.

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

2.• Васић М.
3.• Вучић М.
4.• Голубовић Т.
5.• Димић А.
6.• Ђукић Д.
7.• Зарић В.
8.• Иванов Т.
9.• Ивошевић М.
10.- Јандрлић Д. (о)
11.• Јеремић Б.
12.• Јосиповић С.
13.• Карличић Н.
14.• Китановић М.
15.• Ковачевић У.
16.• Коларевић Н.
17.• Костић О.
18.• Мандић П.
19.• Марковић М.
20.• Марковић И.
21.• Милеуснић И.
22.• Милић С.
23.• Милованчевић У.
24.• Милојевић Г.
25.• Милошевић Н.
26.• Мишковић Ж.
27.• Мрђа П.
28.• Мунћан Ј.
29.• Мутавџић Р.
30.• Недељковић С.
31.• Отовић С.
32.• Отовић М.
33.• Пантелић С.
34.• Петровић М.
35.• Петровић Г.
36.• Петровић А.
37.• Пјевић М.
38.• Раденковић Д.
39.• Радуловић Р.
40.• Рајичић Б.
41.• Росић М.
42.• Рудаковић С.
43 • Седак М.
44.• Сретеновић А.
45.• Стаменковић Д.
46.• Станојевић Д.
47.• Стојићевић М.
48.• Тодоровић Р.
49.• Тодоровић Д.
50.• Томановић Ј.
51.• Томовић А.
Наставници страног
језика мр 1 (1)
1.• Весић Павловић Т.

асистенти – 50 (51)
1.• Бајц. Т.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 2/1617 одржана је
10. новембра 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, 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 108 чланова Већа, а да је у сали присутно
192 члана, 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.

Периодична провера оспособљености за безбедан и здрав рад на радном месту.
Усвајање Записника са седнице ННВ-1/1617 од 20.10.2016. 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 0. ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
НА РАДНОМ МЕСТУ
У складу са одредбом члана 28. став 3 Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр.
101/05 и 91/15), обављена је периодична провера оспособљености за безбедан и здрав рад запослених.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-1/1617 ОД 20.10.2016. год.
Записник са седнице ННВ број 1/1617 од 20.10.2016. год. је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Истакнути српски неуропсихијатар, психотерапеут, књижевник и академик САНУ, Владета Јеротић
гостоваo је на Машинском факултету, у понедељак 7. новембра, и одржао предавање на тему
“Национални и религиозни идентитет”.
2. Представници Србије освојили су на ТЕАМ 2016 конференцији у Трнави награду за најбољи рад:
„Procedures and evaluation of the stress strain fields on the Locking Compression Plates“, autora: Урош
Татић, Катарина Чолић, Александар Седмак, Жарко Мишковић, Ана Петровић, као и најбољи
мултидисциплинарни рад: „Finite Elements Investigation of Laser Welding in a Keyhole Mode“, аутора
Срђан Тадић, Јожеф Барта, Симон Седмак, Сања Петронић, Александар Седмак.
3. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак, 20.10.2016. године, донете су
следеће одлуке:
- Одлука о верификовању мандата за члана Савета Машинског факултета проф. др Бојану
Бабићу, за мандатни период од две године, односно од 30.09.2018. године;
- Одлука о верификовању мандата за чланове Савета Машинског факултета, за мандатни
период од годину дана, односно до 30.09.2017. год., следећим представницима студената
Машинског факултета: Ани Лакић, Мартини Перишић, Тамари Црногорац и Владимиру Илићу;
- Одлуку о избору Уроша Летунице за студента продекана Машинског факултета;
- Одлуку да проф. др Бранку Васићу престаје мандат продекана за сарадњу са привредом
машинског факултета, дана 20.10.2016. године;
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-

Одлуку о додели признања поводом Дана Факултета: запосленима за верност и сталност у
раду на Машинском факултету, инжењерима који су дипломирали пре 50 године (Златна
диплома), специјалних плакета Машинског факултета, захвалница Машинског факултета,
похвалница студентима редовних генерација за успех постигнут на студијама у претходној
школској години са просечном оценом најмање 9,00 и без заосталих испита и најбољим
дипломираним студентима и најбољим студентима прве, друге и треће године ОАС и прве и
друге године МАС.

4. На Машинском факултету у Београду, у петак 4. новембра, одигран је 11. Трансатлантски шаховски меч
студената Универзитета у Београду и Универзитета Тексас у Даласу.
5. Нова индустријализација Србије је централна тема Панела који ће бити одржан у среду, 23. новембра
2016. године, на Машинском факултету у Београду. Учесници скупа, међу којима и ресорни министри у
Влади Републике Србије, разматраће најважније аспекте Нове индустријске политике Србије из
углова: Влада Републике Србије – Универзитет / Наука – Привреда. Основе поруке и закључци овог
Панела могу бити оквир за ову област за Поглавље 20 у преговорима Србије са ЕУ.
6. Сајам послова и пракси за студенте и дипломце техничко-технолошких и природно-математичких
факултета ,,JobFair 16 – Креирај своју будућност“ свечано је отворен у понедељак 7. новембра на
Машинском факултету у Београду.
7. У знак сећања на проф. др Стојана Седмака, професор др Александар Седмак организовао је Семинар
Друштва за интегритет и век конструкција, у среду 9. новембра 2016. године у 14 часова у Свечаној
сали 211.
8. Доц. др Небојша Манић и асистент Милош Васић, добили су награду „на колевку“, коју Машински
факултет даје запосленима поводом рођења детета.
Обавештења Продекана за наставу:
1. За конкурсе за изборе у звања наставника и сарадника који ће бити расписивани од 10.11.2016. године,
неопходно је да кандидати који се пријављују на конкурс доставе и потписану Изјаву о изворности, која
је постављена на сајт Машинског факултета, линк http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-uzvanja/izjava_o_izvornosti.pdf
.
2. Изменом Закона о високом образовању (Службени гласник РС , бр.76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) омогућава се:
a. студентима да заврше основне студије по започетим наставним плановима и програмима и у
складу са Законом о високом образовању, најкасније до 30. септембра 2018. године и овим
студентима се издају старе дипломе;
b. студентима уписани на магистарске студије до ступања на снагу овог закона да заврше студије
по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до 30. септембра
2018. године;
c. кандидатима да заврше и одбране докторску дисертацију до 30. септембра 2018. године, који су
пријаву теме докторске дисертације поднели факултету најкасније до 30. септембра 2015.
године. Кандидатима којима је протекло пет година од давања сагласности на тему докторске
дисертације треба да поднесу захтев за продужење рока за одбрану дисертације, у складу са
прописима.
3. Универзитет у Београду- Центар за развој каријере и саветовање студената почео је 3.11.1016. године
реализацију курса Вештине управљања каријером за групу студената Машинског факултета. Курс
обухвата девет термина у трајању до два сата по термину.
Обавештења Продекана за финансије:
1. Молимо чланове Наставно-научног већа, који су на пројектима Министарства, да до краја године (31.
децембра 2016. године), наменски утроше средства која припадају материјалним трошковима
пројеката.
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2. Савет Машинског факултета на седници одржаној 20.10.2016. године, донео је следећи Закључак:
Одлаже се примена стопе издвајања у ЗСМФ за пројекте основних, примењених и развојних
истраживања финансираних од стране привреде (члан 4.1 Правилника о стицању и расподели прихода
Машинског факултета Универзитета у Београду, категорија пројекта бр. 4.б)) до следеће седнице
Савета Машинског факултета. У том периоду за ове пројекте примењиваће се стопа издвајања у ЗСМФ
за категорију пројекта бр. 6, из истог члана.

Обавештења Продекана за НИД:

1. Подсећамо шефове катедри да је рок за достављање предлога за додељивање награда Привредне
коморе Београда за најбоље дипломске/завршне, мастер, магистарске и докторске радове, као и за
награде у области проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења 24.11.2016. године.
Детаљне информације су послате мејлом свим шефовима катедри 31.10.2016. године.
2. Обавештавају се чланови ННВ да достављају захтеве за конкурисање за суфинансирање одржавања
научних скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2017.
годину.
3. Обавештавају се чланови ННВ да ће од стране компаније ROBERT BOSCH d.o.o. бити организован
комуникациони тренинг у термину 24.11.2016. год. или 05.12.2016. год. у периоду од 10 до 14h. Тренинг
обухвата следеће области:
a.
b.
c.
d.
e.

Типологија личности
Писана комуникација и пословни бонтон
Тимска комуникација
Интеркултурална комуникација
Невербална комуникација и алати у комуникацији

Моле се чланови ННВ (пре свега доценти и асистенти) који су заинтересовани за ову обуку да се
пријаве најкасније до петка, 18.11.2016.год. у 12h мејлом на адресу se_nid@mas.bg.ac.rs Број места
је ограничен.
4. 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.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1.

Продекан за међународну сарадњу МФ и продекан ЕТФ проф. др Мило Томашевић одржали су 20.
октобра састанак са г. Михалом Адамиком и г. Немањом Јездићем, представницима словачке
компаније Muehlbauer Technologies. Тема састанка биле су могућности реализовања студентских
пракси у тој компанији, како у оквиру њихових погона у Србији, тако и у погонима компаније у Словачкој
и Немачкој.

2.

Продекан за међународну сарадњу присуствовао је скупу који је организовала Амбасада Републике
Словачке у Србији на тему ''Истраживање и иновације у процесу приступања Србије у ЕУ и у практичној
реализацији''. Скуп је одржан 25. октобра. У оквиру скупа одржана су два панела: Наука и истраживање
у процесу приступања Србије у Европску унију; ЕУ Дунавска стратегија - заједничка приоритетна област
7 - Развој друштва знања и друге могучности сарадње. Сви заинтересовани могу добити материјале са
презентација у канцеларији продекана за међународну сарадњу.

3.

Продекан за међународну сарадњу одржао је 2. новембра састанак са г. Сирилом Иоом, генералним
директором BALKANS BUSINESS ADVISORY International d.o.o. Београд. Тема разговора била је
заједничко аплицирање на међународним тендерима.

4.

13-ту годину заредом, студенти и наставници Машинског факултета Универзитета ''Св. Кирил и
Методиј'' из Скопља, Република Македонија, посетили су наш факултет у среду 02.11.2016. године у
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периоду од 08:30 до 11:30. Том приликом су их поздравили проф. др Ненад Зрнић, продекан за
међународну сарадњу и проф. др Драгослава Стојиљковић, продекан за научноистраживачку
делатност. Колеге из Македоније су затим посетиле Лабораторију за хидрауличне машине и енергетске
системе где су њихови домаћини били шеф Катедре проф. др Милош Недељковић и доц. др Иван
Божић. Гости су потом обишли новоотворени Центар за енергетску ефикасност где им је домаћин била
проф. др Маја Тодоровић. На крају посете студентима се обратио проф. др Александар Вег испред
тима ''Друмска стрела''. Учесници студентског тима су демонстрирали рад формуле. Посету колегиница
и колега из Македоније изванредно је организовао мр Бојан Ивљанин, који је и поднео извештај
продекану за међународну сарадњу. Гости из Македоније су свој боравак на нашем факултету оценили
изузетно успешним.
5.

Продекан за међународну сарадњу присуствовао је 8. новембра скупу ''Отворена наука у програмима
Хоризонт 2020''. Тема скупа била је обавеза публиковања резултата пројеката у часописима/базама
тзв. отвореног приступа, за све Хоризонт пројекте који почињу после 1. јануара 2020 године, односно и
за пројекте који су почели пре тог датума а део су овог пилот програма. Такође, истраживачи који се
недавно окончали ФП7 пројекте или где се они завршавају до краја године имају до 30.04.2017. године
право на финасирање радова/монографија у часописима отвореног приступа. Заинтересовани могу
добити детаљније информације код продекана за међународну сарадњу.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
1.

Продекан за наставу проф. др Љубодраг Тановић известио је чланове Наставно-научног већа о
реализацији наставе у шк. 2015/2016. г., као и о упису студената у шк. 2016/2017. г.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)
4.1. Предлагач: Катедра за физику и електротехнику
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 Физика.
Комисија за припрему реферата: др Добрила Шкатарић, ред. проф., др Јаблан Дојчиловић, ред. проф. и декан
Физичког факултета Универзитета у Београду, др Зоран Трифковић, ред.
проф., др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику
Универзитета у Београду и др Душан Поповић, ванр. проф., Физички факултет
Универзитета у Београду.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Вери Павловић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2. Предлагач: Катедра за аутоматско управљање - модул за Биомедицинско инжењерство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом на модулу за
Биомедицинско инжењерство за ужу научну област Биомедицинско инжењерство.
Комисија за припрему реферата: др Лидија Матија, ванр. проф., др Александра Васић Миловановић, ред.
проф., др Драган Лазић, ред. проф., др Невена Стевановић, ред. проф. и
др Ђуро Коруга, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: унапређење асистента др Јелене Мунћан.
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 Механика.
Предложени кандидат: др Оливера Јеремић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора
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Комисија за припрему реферата: др Александар Обрадовић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф.,
др Мирко Павишић, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф., и
др Мирјана Лукачевић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат 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 Моторна возила.
Предложени кандидат: др Драган Алексендрић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора
Комисија за припрему реферата: др Бранко Васић, ред. проф., др Бранислав Ракићевић, ред. проф.,
др Радивоје Митровић, ред. проф., др Александра Јанковић, ред. проф.,
Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу и др Петар
Ускоковић, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у
Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2.3. 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 Отпорност конструкција.
Предложени кандидат: др Игор Балаћ, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора
Комисија за припрему реферата: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Нина Анђелић, ред. проф. и
др Петар Ускоковић, ред. проф., ТМФ, Универзитет у Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2.4. 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 Милош Ђукић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Оливера Поповић, ванр. проф., др Радица Прокић - Цветковић, ред. проф.,
др Александар Седмак, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф.
и др Вера Шијачки – Жеравчић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2.5. 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.
Предложени кандидат: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Стоименов, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред.
проф., др Ратко Обрадовић, ред. проф. Факултет техничких наука Нови Сад.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
4.3.1. 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 уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство – конструкције
и логистика.
Предложени кандидат: др Ненад Косанић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Ненад Зрнић, ред. проф., др Срђан Бошњак, ред. проф. и
др Лато Пезо, виши научни сарадник, Институт за општу и физичку хемију.
Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 99. Потребно гласова «за» 55, а гласало је: за-99,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ненад Косанић изабере у звање ванредног професора.
4.3.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Термотехника.
Предложени кандидат: др Урош Милованчевић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента.
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Комисија за припрему реферата: др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Бранислав Живковић, ред.
проф., др Драган Туцаковић, ред. проф., др Србислав Генић, ред. проф. и
др Драган Петровић, ред. проф., Пољопривредни факултет.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-142,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Урош Милованчевић 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 31.10.2016. године, др Гордана Бакић и
др Александар Маринковић изабрани су у звање ванредног професора, а др Неџад Рудоња изабран је у
звање доцента.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
На основу одлуке Сената Универзитета од 26.10.2016. године, др Весна Спасојевић Бркић изабрана је у
звање редовног професора.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање
Комисије (ИВ)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат
Комисије (ИВ)
Нема материјала.

-тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
4.а.1.а Подносилац захтева: др Зоран Радосављевић, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Миљковић, проф. др Бојан Бабић, ван.проф. др
Живана Јаковљевић, проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др
Владимир Квргић, виши научни сарадник, Истраживачко-развојни институт ЛОЛА д.о.о.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.а.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање (ННВ) (прихваћени
материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе
се објављује у дневном листу “Политика”)
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 Миленко Сташевић, дипл.инж.маш. бира се у звање научни сарадник (Политика од
03.10.2016.)
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, др Стеван Максимовић, научни саветник,
Војно-технички институт у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-142,
против-0, уздржаних-0.
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Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Миленко Сташевић изабере у звање научни сарадник.
4.а.3.б Кандидат: доц. др Јован Танасковић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у звање виши научни
сарадник (Политика од 03.10.2016.)
Комисија: проф. др Војкан Лучанин, проф. др Слободан Ступар, проф. др Бојан Бабић, проф. др Милан
Марковић, Саобраћајни факултет у Београду, проф. др Ненад Радовић, Технолошко-металуршки
факултет у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 99. Потребно гласова «за» 55, а гласало је: за-99,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Јован Танасковић изабере у звање виши научни
сарадник.
4.а.3.в Кандидат: др Зоран Димић, дипл.инж.ел., бира се у звање научни сарадник (Политика од 03.10.2016.)
Комисија: проф. др Драган Милутиновић, проф. др Љубодраг Тановић, др Владимир Квргић, виши научни
сарадник, Истраживачко-развојни институт ЛОЛА д.о.о.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 81, а гласало је: за-142,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Зоран Димић 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)
4.б.3.а Кандидат: Снежана Голубовић, дипл.инж.маш., студент докторских студија МФ бира се у
истраживачко звање истраживач приправник (Политика од 03.10.2016.)
Комисија: проф. др Војкан Лучанин, доц. др Јован Танасковић, проф. др Ненад Радовић, Технолошкометалуршки факултет у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 143, а гласало је 192. Потребно гласова «за» 108, а гласало је: за-192,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се Снежана Голубовић изабере у звање истраживач
приправник.

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. Мирослава Трајановића, Универзитет у Нишу, Машински факултет и
ван. проф. др Игора Будака, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, предлаже се Наставнонаучном већу да прихвати техничко решење под називом „Метод планирања инспекције призматичних делова
на мерној машини“, чији су аутори: др Славенко Стојадиновић, дипл.инж.маш., проф. др Видосав Мајсторовић,
дипл.инж.маш. и проф. др Numan Durakbasa, Vienna University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial
Engineering.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

тачка 4. г МОНОГРАФИЈЕ
4.г.1 Именовање рецензената
Нема материјала.
4.г.2 Прихватање монографије за штампање
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Нема материјала.

тачка 4. д ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
4.д.1 Шеф катедре за бродоградњу, проф. др Милорад Моток поднео је захтев ННВ за суфинансирање
одржавања научних скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
th
организацију међународног научног скупа под називом „The 16 International Ship Stability Workshop ISSW
2017,” која ће се одржати у периоду од 05 – 07. 06.2017. год.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.д.2 Проф. др Ненад Зрнић, председник Организационог одбора MHCL, поднео је захтев ННВ за
суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за организацију међународнe научне конференције под називом “International Conference
on Material Handling, Constructions and Logistics – MHCL,” која ће се одржати у Београду, у периоду од 04 –
06.10.2017. год.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
Нема материјала.
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: 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 Катедре за технологију материјала: др Драгослава Стојиљковић,
ред. проф. и др Александар Јововић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала:
др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., др Небојша Манић,
доц., др Марта Трнинић, научни сарадник Машинског факултета и др Драгана Животић, ред. проф.,
РГФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.а.2. Кандидат: Милош Михаиловић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Топлотне перформансе и пад притиска код цевног размењивача топлоте са завојним ребрима и
троугластим распоредом цеви
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за процесну технику: др Србислав Генић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за процесну технику:
др Србислав Генић, ред. проф., др Мирјана Стаменић, доц., др Никола Танасић, научни сарадник
Машинског факултета, др Бранислав Јаћимовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и проф. и др Александар
Дедић, ванр. проф., Шумарски факултет 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. Милош Станковић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија «Триболошке карактеристике клизних
лежаја од композитних материјала са полимерном основом», ментор др Божидар Росић, ред. проф.
5.3.2. Тамара Голубовић, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Интеграција људских и
организационих фактора у модел процене ризика и интегритета опреме под притиском», ментор др Весна
Спасојевић-Бркић, ред. проф.
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5.3.3. Милена Отовић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија «Перформансе ваздушних хладњака са
распршивањем воде (The performances of air cooled heat exchangers with water spraying)», ментор др Србислав
Генић, ред. проф.
5.3.4. 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», ментори др Александар Јововић, ред. проф. и др Драгослава
Стојиљковић, ред. проф.
5.3.5. Биљана Илић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија «Хибридни систем управљања струјањем
у аеротунелима великих брзина», ментори др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Марко Милош,
ванр. проф.
5.3.6. Mustafa Makhzoum Ali Mahjoub, MSc., студент Докторских студија «Утицај увођења водоника у
природни гас на процес сагоревања (The effect of blending hydrogen into natural gas on combustion)», ментор др
Мирољуб Аџић, проф. емеритус.
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
5.8.1. Александра Јовановић, дипл. мат.- информ., студент Докторских студија «Динамика посебних класа
система са кашњењем на коначном временском интервалу», ментори др Драгутин Дебељковић, ред. проф. и
др Сретен Стојановић, ванр. проф., Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
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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. Милан Раковић, студент докторских студија, ангажовање за држање вежби из предмета Механика
флуида Б, на Машинском факултету Универзитета у Београду.
Комисије
2. др Драган Д. Милановић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку
избора наставника у звање редовног професора за ужу научну област Производно машинство, на
Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.
3. др Александар Јововић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку
избора наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Топлотна техника и заштита
животне средине, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.
4. др Милан Ристановић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације кандидата Недељка Дучића, под називом: „Интелигентно управљање, моделирање и
оптимизација процеса ливења“ на Машинском факултету Универзитета у Нишу.
5. др Ненад Миљић, доцент, ангажовање за члана Комисије за оцену и одбарну докторске тезе
кандидата Петра Клеута, дипл. инж. маш., под насловом: „Recuperation of the exhaust gases energy
using a Brayton cycle machine“, на Департману за термичке машине Политехничког универзитета у
Валенсији, Шпанија.
6. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор једног професора за ужу
стручну област Безбедност и заштита на раду и за предмет Управљање документима у безбедности и
здрављу на раду и заштити од пожара који припада ужој стручној области Индустријски менаџмент, на
Техникум Таурунум - Високој инжењерској школи струковних студија.
7. др Горан Лазовић, доцент, ангажовање за члана Комисије за избор једног професора за ужу стручну
област Примењена математика, на Техникум Таурунум - Високој инжењерској школи струковних
студија.
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима.

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 2/1617, завршена је у 13:40 часова.
за РЕФЕРЕНТ-а
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Љубица Сладојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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