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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 3060/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-3/1617 
Датум: 01. 12. 2016. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр Σ 

А бројно стање ННВ 76 33 53 50 1 213 

 Кворум за ННВ – 1/2⋅А      107 

Б присутно 69 28 49 44 1 191 

 потребно за одлуку – 1/2⋅Б       

В бројно стање ИВ – (Σ) 76 109 162       213 - 

 Кворум за ИВ – 2/3⋅В 51 73 108 142 - 

 потребно за одлуку – 1/2⋅В 39 55   82   107 - 

 Присутно 69 97 146 191 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 3/1617 одржана је 
01. децембра 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 
НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 107 чланова Већа, а да је у сали присутан 
191 члан, 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-2/1617 од 10.11.2016. год. 
2. Обавештења и информацијe.   
3. Наставна питања. 
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
5. Докторске дисертације. 
6. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
7. Признавање страних високошколских исправа. 
8. Актуелна питања и разно. 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-2/1617 ОД 10.11.2016. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 2/1617 од 10.11.2016. год. је једногласно усвојен. 
 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Лабораторији за шинска возила Машинског факултета Универзитета у Београду додељена је 
акредитација у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 за послове механичких испитивања шинских 
возила, и то за шест метода испитивања. 

2. Лабораторија за безбедност моторних и прикључних возила (ЛаБМВ) Машинског факултета у Београду 
добила је акредитацију Акредитационог тела Србије према захтевима Стандарда SRPS ISO/IEC 
17025:2006 за послове хомологизацијских испитивања у складу са захтевима међународних 
правилника. 

3. Задужбина Андрејевић отвара конкурс за објављивање приређених докторских, магистарских, 
специјалистичких радова и научних студија, и конкурс за објављивање приређених мастер радова. 
Конкурси трају до 26. децембра 2016. године. Више информација налази се на адреси 
www.zandrejevic.rs 

4. У Привредној комори Београда 16. и 17. новембра 2016. године одржана је конференција са 
међународним учешћем – ЈУСК Европска недеља квалитета 2016, коју су организовали Јединствено 
удружење Србије за квалитет (ЈУСК), Машински факултет, Привредна Комора Београда и Европска 
организација за квалитет из Брисела. Циљ Конференције је да обезбеди међународни форум за 
размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, 
развоја и примене QМ-а, ИМС-а и пословне стандардизације. 

5. Дана, 25. новембра 2016.г., реализована је посета 110 матураната и десетак професора средње школе 
„Политехника - школа за нове технологије“. 
Гости су прво у свечаној сали Машинског факултета присуствовали презентацији студија Машинског 
факултета при чему им је приказан и филм који је снимила Научна редакција РТС-а. 
Након тога, била је отворена дискусија о студијским програмима и начину полагања пријемног испита и 
упису у наредну школску годину а затим су гости су подељени у 6 група јер је планом је било 
предвиђено да овог пута обиђу 6 лабораторија и то: 
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1. Лабораторију за обрадне системе 
2. Лабораторију за кибернетику и мехатронске системе (CMSys) 
3. Лабораторије Катедре за моторе 
4. Радни постор екипе „Формула студент“ (у оквиру Катедре за моторе) 
5. Лабораторије Катедре за ОМК 
6. Лабораторију за аеротехнику - аеротунел "Мирослав Ненадовић" 

   
Презентацију студија Машинског факултета и вођење су реализовали чланови Комисије за маркетинг 
студија МФ-а, а презентације лабораторија су реализовали: 
 

1. Михајло Поповић, доцент 
2. Славенко Стојадиновић, доцент 
3. Никола Славковић, доцент 
4. Никола Лукић, студент докторских студија 
5. Иван данилов, студент докторских студија 
6. Милош Јанузовић, сарадник 
7. Предтаг Мрђа, асистент 
8. Зоран Стаменић, доцент 
9. Игор Гочанин, студент 
10. Страхиња Здравковић, студент 

6. У среду, 23. новембра 2016. године на Машинском факултету у Београду одржан је Панел “Нова 
индустријализација Србије”. Панел је један у низу скупова о новој индустријској политци Србије, које су 
у протеклих годину дана организовали Машински факултет и Привредна комора Београда с циљем да 
се у јавности подигне свест о неопходноси доношења једне нове стратегије развоја земље, која треба 
да се базира на моделу Индустрија 4.0. На скупу су учествовали представници Владе Републике 
Србије, декани техничких факултета, директори техничких института, директори предузећа, 
представници привредних комора,  невладиног сектора и струковних удружења. 

7. Међународни научно-стручни скуп „Maintenance Forum 2017“ биће одржан у периоду од 24. до 26. маја 
2017. године у Будви. Форум је одлична прилика за сусрет академске научне заједнице и стручњака из 
привреде који се баве одржавањем техничких система као и управљањем средстава – „Asset 
Management“. Тим поводом позивају се сви заинтересовани да доставе радове и поделе своја знања, 
искуства и најбоље праксе из области одржавања кроз дискусију са највећим европски признатим 
менаџерима и инжењерима одржавања. За више информација посетите веб сајт Форума: 
www.maintenanceforum2017.com 

8. Након интензивираних договора између Машинског факултета и Скупштине града Београда, Машински 
факултет је 21. новембра 2016. године одржао неколико презентација пројеката представницима 
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Секретаријата за енергетику, Секретаријата за 
саобраћај, Дирекције за превоз и Секретаријата за заштиту животне средине, када је договорена 
будућа сарадња у виду израде пројеката, студија, техничких решења, организовања студентске праксе, 
дуалног образовања и целоживотног образовања. 

9. Катедра за опште машинске конструкције упутила je предлог Декану и Наставно-научном већу 
Факултета за избор проф. др Милосава Огњановића у звање професора емеритуса. 

10. Минутом ћутања чланови Наставно-научног већа одали су пошту преминулим професорима др Живану 
Арсенићу, др Драгомиру Николићу и др Лазару Русову.  

 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. По спроведеном поступку јавне набавке, потписани су уговори за: 
 

A. Набавку угоститељских услуга са следећим ресторанима: 
- ресторан „Мала Колубара“ (ул. Иванковачка бр. 2) 
- ресторан „Амфора“ (сплав ресторан у Земуну код хотела „Југославија“) 
- ресторан „Кошута“  (ул. Пионирска бр. 2, Кошутњак) 
- ресторан „Двориште“ (ул. Светогорска бр. 46) 



 

4 

 

- ресторан „Мадера“ (ул. Бул. краља Александра бр. 43) 
- ресторан „Ковач“ (ул. Бул. ослобођења бр. 221) 
- ресторан „Супермаркет“ (ул. Кеј ослобођења бр. 37 Земун и Топличин венац бр. 20 Стари Град) 
- ресторан „Шаран“ (ул. Кеј ослобођења бр. 53 Земун) 

 
B. Набавку услуга студентских и омладинских задруга са следећим задругама: 

- Задруга студената Универзитета у Београду 
- Омладинска задруга „Кнез“ 
 

Такође, спроведен је поступак јавне набавке за јавну набавку услуга: „Набавка услуга посредовања при 
обезбеђењу авио карата, других возних карата, хотелског смештаја и котизације за семинаре“. 
Процедура потписивања уговора за предметну набавку је у току. 

 
Подсећамо све чланове ННВ-а да припреме и доставе Планове набавки за своје катедре за 2017. 
годину. План набавки за катедру доставља се електронским путем на контакт Е-маил: 
javnab@mas.bg.ac.rs, најкасније до 05.12.2016. године. 
 

2. Због остварених резултата у пословању стекли су се услови за повећање плате од 5%. 
 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Савез студената Машинског факултета, уз подршку Колегијума декана и Савета Машинског факултета 
у Београду организовао је догађај под називом Career Info (Сајам пракси). Циљ овог пројекта јесте 
подизање свести студената Машинског факултета о могућностима за стручно усавршавање и 
запослење, које друштвено одговорне компаније пружају студентима Машинског факултета. Сајам се 
одржао у четвртак, 24.11.2016.год., од 12:00 до 15:00, у холу Машинског факултета. Компаније које су 
учествовале на овом догађају су: HYATT Regency Belgrade, Ernst&Young, Energoprojekt, Delta Motors, 
EuroCons Group, SR Technics, Ball Packaging Europe, Direct Media Group, Centar za razvoj karijere, Würth, 
Alatverk, BEST, ZIRA Hotels, Dravidis. 

 
2. Обавештавају се чланови ННВ да ће се у децембру 2016. год. Уговори о ауторском делу исплаћивати 

три пута. Уговоре достављати  канцеларији продекана за НИД до петка, 09.12. до 12h,  до уторка, 
20.12. до 12h и до  понедељка, 26.12. до 12h. 

 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Продекан за међународну сарадњу боравио је 10. новембра на међународном сајму високог 

образовања HEduFair, где је имао разговоре са представницима Техничког Универзитета у Риги о 

могућностима заједничког аплицирања за програме мобилности наставника и студената у оквиру 

програма Еразмус+ КА1. Такође је учествовао у раду округлог стола који се бавио проблемима и 

препрекама у поступку признавања положених испита и стечених кредита током мобилности. 

 

2. У уторак 22. новембра је одржана презентација и радионица британске мреже VISION 2020, а поводом 

званичног позива МФ да се прикључи мрежи, о чему су чланови ННВ били благовремено обавештени. 

Презентацију и радионицу су водили гости из Лондона, Абдул Рахим, директор мреже, и Мајкл Браун, 

оснивач и стратешки саветник мреже, који је истовремено директор Одељења за међународне пројекте 

Универзитета у Лондону (UCL). Скуп су поздравили државни секретар за науку у МПНТР проф. 

Владимир Поповић и декан МФ проф. Радивоје Митровић. Продекан за међународну сарадњу је 

сутрадан са гостима из Велике Британије имао пријем у МПНТР, где су обављени разговори са 

државним секретаром за науку проф. Владимиром Поповићем и помоћником министра за међународну 

сарадњу и европске интеграције проф. Виктором Недовићем. 

 

3. 23. новембра је на МФ одржана годишња конференција ESIS (European Structural Integrity Society), а у 

организацији председника ДИВК проф. Александра Седмака и уз присуство председнице овог изузетно 

значајног међународног удружења госпође Лесли Банкс-Силс и других учесника из иностранства и 

Србије. У име МФ скуп је поздравио продекан за међународну сарадњу. 
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4. Продекан за међународну сарадњу и проф. Бојан Бабић, координатор за стране студенте на МФ, били 

су на завршној конференцији Темпус пројеката SIPUS  (Strengthening of Internationalization Policies 

at Universities in Serbia) и FUSE (Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation 

in the European Higher Education Area), која је одржана у Клубу народних посланика 24. новембра. На 

конференцији су били учесници на пројекту (представник МФ на оба пројекта био је проф. Б. Бабић) са 

универзитета из Србије и иностраних партнера, као и представници руководстава факултета и 

универзитета. 

 

Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Петар Петровић, редовни професор на Катедри за производно машинство, поднео је извештај о 

обављеном службеном путовању у Копенхаген (Данска), где је боравио у периоду од 12. до 16. 

новембра 2016. године, и као представник Академије инжењерских наука Србије у Euro-CASE 

учествовао на годишњем окупљању које је ове године било одржано на Данском техничком 

универзитету, DTU. Проф. Петровић је изабран за члана Euro-CASE Executive Committee. Предлог AINS 

за даљи рад на Euro-CASE Engineering Education Platform је прихваћен и проф. Петровић је именован 

за председавајућег. SAPEA пројекат је у финалној фази и очекује се у наредним данима потписивање 

уговора о његовом финансирању. 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

 

- 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 ужу научну област Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Небојша Петровић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Јован Јанковић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Слободан Ступар, ред. 

проф. М.Ф. у пензији, др Златко Петровић, ред. проф., др Часлав Митровић, 
ред. проф. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет у 
Београду. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 Моторна возила. 

Предложени кандидат: др Иван Благојевић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Владимир Поповић, ванр. проф. и  

др Ненад Јанићијевић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.2.3. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 

научну област Производно машинство. 
Предложени кандидат: Милош Пјевић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Љубодраг Тановић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф. и  др Милисав 

Калајџић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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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 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 51, а гласало је 69. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-69, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Оливера Поповић 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 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“. 

Резултат гласања: Потребан кворум 51, а гласало је 69. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-69, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Венцл изабере у звање редовног 
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 ужу научну област Отпорност конструкција.  

Предложени кандидат: др Владимир Буљак, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
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.  

Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 97. Потребно гласова «за» 55, а гласало је: за-97, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Владимир Буљак 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 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 146. Потребно гласова «за» 82, а гласало је: за-146, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милица Петровић изабере у звање доцента. 
 
4.3.5 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 146. Потребно гласова «за» 82, а гласало је: за-146, 
                                 против-0, уздржаних-0. 



 

7 

 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александра Сретеновић изабере у звање доцента. 
 
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
 
4.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу  

научну област 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. 
Резултат гласања: Потребан кворум 142, а гласало је 191. Потребно гласова «за» 107, а гласало је: за-190, 
                                 против-0, уздржаних-1. 
Изборно веће МФ изабрало је Ивану Марковић у звање асистента. 
 
4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у 
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте) 
 
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 21.11.2016. године, др Ненад Косанић изабран је 
у звање ванредног професора, а др Урош  Милованчевић изабран је у звање доцента. 
 
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”) 
 
4.а.2.а Кандидат др Зоран Радосављевић, дипл.инж.маш., бира се у звање  научни сарадник 
Комисија: 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.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
Нема материјала. 
 

тачка 4.б  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
Нема материјала. 
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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”) 
 
4.б.2.а Кандидат: Борис Косић,  мастер инж. маш., студент докторских  студија МФ, бира се у истраживачко 
звање истраживач приправник 
Комисија: проф. др Драган Лазић, ван. проф. др Лидија Матија, др Ђуро Коруга, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 др Александра Раца, ред. проф. у пензији и др Милана Т. Јовановића, 
научног саветника у пензији Института за науклеарне науке „Винча,“ Београд, предлаже се Наставно-научном 
већу да прихвати техничко решење под називом „Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 
уз додатак наночестица SiC или Аl2O3 комбинацијом механичког легирања и компокастинг поступка“, чији су 
аутори: др Александар Венцл, ван. проф., др Биљана Бобић, др Мирослав Бабић, др Јована Ружић, др Боре 
Јегдић и др Илија Бобић. 
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 Проф. др Бранко Васић поднео је захтев ННВ за суфинансирање одржавања научних скупова у 
Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за организацију научно-стручног 
скупа под називом „Одржавање машина и Опреме 2017,” који ће се одржати у периоду од 22 – 23. 05.2017. год.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.д.2 Проф. др Бранко Васић поднео је захтев ННВ за суфинансирање одржавања научних скупова у 
Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за организацију научно-стручног 
скупа под називом „Симпозијум  Истраживања и пројектовања за привреду 2017 ,“ који ће се одржати у 
периоду од 21 – 22. 12.2017. год. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.д.3 Доц. др Ненад Митровић, председник Организационог одбора CNN Tech

2017 
поднео је захтев ННВ за 

суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за организацију међународне научне конференције  под називом “International Conference 
of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies – CNN Tech

2017
,“ која ће се одржати на 

Златибору у периоду 02 - 05.07.2017. год. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
                            

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
 5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Вера Церовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Заморно понашање доње полуге трактора прве категорије 
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Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Александар Грбовић, ванр. проф. и др Драган  
                                                                                            Милковић, доц.    
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство). 
 
5.1.2. Кандидат: Александар Милићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Математичко моделирање и оптимизација процеса у ложишту на спрашени угаљ при директном  
                       косагоревању са биомасом 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Драган Туцаковић, ред. проф.     
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за термотехнику). 
 
5.1.3. Кандидат: Миша Стојићевић, маст. маш. инж., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Синтеза механизма чији се један члан креће по унапред изабраној трајекторији 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Миодраг Стоименов, ред. проф.     
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за теорију механизама и машина). 
 
5.1.4. Кандидат: Abubakr Kraedegh, маст.инж.маш., студент Докотрских студија 
Радни наслов: Раст заморне прслине у Т завареном споју легуре алуминијума 
  Fatigue crack growth in T welded joints of aluminum alloy 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата:   др Александар Седмак, 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)  
Нема материјала.  
 
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
5.2.1. 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  
                       Heat performances and pressure drop of helically-finned tube heat exchangers with triangular tube  
                       arrangement 
Комисија:  др Србислав Генић, ред. проф., др Мирјана Стаменић, доц., др Никола Танасић, научни сарадник  
                  Машинског факултета Београд, др Бранислав Јаћимовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Александар  
                Дедић, ванр. проф., Шумарски факултет Београд.   
Потенцијални ментор: др Србислав Генић, 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 
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.  
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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 
Нема материјала.  
 

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

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

- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 
1.  Због одласка у пензију проф. др Слободана Ступара за члана Већа групације техничко-технолошких наука и 

Комисије за Мастер академске студије именује се проф. др Цветко Црнојевић, а за члана Комисије за 
докторске академске студије и Комисије за научно-истраживачку делатност именује се проф. др Драгослава 
Стојиљковић. 

 
2.  Због одласка у пензију проф. др Славка Пешића предлаже се Савету Машинског факултета да се за члана 

Комисије за зграду именује проф. др Радован Пузовић. 
 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у 
другој високошколској установи)  
 

Настава 
 

1. др Слободан Јарамаз, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на докторским студијама у 
школској 2016/2017 години за предмет Одабрана поглавља из конструкције убојних средстава (зимски 
семестар, 60 часова предавања) на Војној академији. 

 
2. Ања Гавриловић, студент мастер студија на Модулу за системе наоружања, ангажовање за 

одржавање дела вежби из предмета Механика лета пројектила (СИН 210-1083) у својству студента-
демонстратора у петом семестру ОАС у школској 2016/2017 години на Машинском факултету 
Универзитета у Београду. 
 

3. Милош Бањац, студент мастер студија на Модулу за системе наоружања, ангажовање за одржавање 
дела вежби из предмета Механика лета пројектила (СИН 210-1083) у својству студента-демонстратора 
у петом семестру ОАС у школској 2016/2017 години на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 
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4. Наташа Солдат, студент Докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби на предмету 
Машински елементи 1 и 2 (3. и 4. семестар ОАС, 4 часа у семестру) у школској 2016/17 години на 
Катедри за опште машинске конструкције на Машинском факултету Универзитета у Београду.  

 
5. Небојша Матић, студент Докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби на предмету 

Машински елементи 1 и 2 (3. и 4. семестар ОАС, 4 часа у семестру) у школској 2016/17 години на 
Катедри за опште машинске конструкције на Машинском факултету Универзитета у Београду. 

 
6. Милош Станковић, студент Докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби на предмету 

Машински елементи 1 и 2 (3. и 4. семестар ОАС, 4 часа у семестру) и Моделирање и прорачун 
структура, 4 часа у семестру, у школској 2016/17 години на Катедри за опште машинске конструкције на 
Машинском факултету Универзитета у Београду.  

 
7. Небојша Косановић, студент Докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби на предмету 

Софтверски алати у дизајну, Хибридни технички системи и Основи техничких иновација, 4 часа у 
семестру, у школској 2016/17 години на Катедри за опште машинске конструкције на Машинском 
факултету Универзитета у Београду.  

 
8. Весна Јелић, студент Докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби на предмету Машински 

елементи 1 и 2 (3. и 4. семестар ОАС, 4 часа у семестру) у школској 2016/17 години на Катедри за 
опште машинске конструкције на Машинском факултету Универзитета у Београду.  
 

9. Никола Лукић, маст. инж. маш., студент докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на 
предмету Мехатронски системи и Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње са 
фондом часова недељно од 0.75 по предмету у јесењем семестру, у школској 2016/2017 години, на 
Катедри за производно машинство на Машинском факултету Универзитета у Београду. 

 
10. Иван Данилов, маст. инж. маш., студент докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на 

предмету Мехатронски системи и Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње са 
фондом часова недељно од 0.75 по предмету у јесењем семестру, у школској 2016/2017 години, на 
Катедри за производно машинство на Машинском факултету Универзитета у Београду. 

 
11. Милош Миливојевић, маст. инж. маш., студент докторских студија, ангажовање ради извођења вежби 

на предмету Мехатронски системи и Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње 
са фондом часова недељно од 0.5 по предмету у јесењем семестру, у школској 2016/2017 години, на 
Катедри за производно машинство на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
 

 
Комисије 

 
 

1. др Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему реферата и 
утврђивање предлога одређеног кандидата за избор наставника у звање предавача струковних студија 
за ужу научну област Примењена механика (наставни предмет: Механика) на Високој пословно-
техничкој школи струковних студија у Ужицу. 
 

2. др Зорица Вељковић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област 
Менаџмент информациони системи, на Факултету техничких наука у Чачку.  

 
3. др Вера Павловић, доцент, ангажовање за члана Комисије за преглед, оцену и одбарну докторске 

дисертације под насловом „Биодиверзитет квасаца у земљишту и њихов значај у одрживој 
пољопривреди“, коју је урадила кандидат Данка С. Радић, дипл. инж. прехрамбене технологије, студент 
докторских студија и истраживач-сарадник за ужу научну област Еколошка микробиологија на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 
 

4. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за одбрану докторске дисертације 
под насловом „Microchannel heat sink with nano fluids“, кандидата Ioan Laza, MSc Mech. Eng. на  
Машинском факултету Универзитета Политехника у Темишвару, Румунија. 
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5. др Драган Петровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку 
избора наставника у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Механика и 
Механизми на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
  

6. др Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку 
избора наставника у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Механика и 
Механизми на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
 

7. др Зоран Рибар, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку избора 
наставника у звање редовног професора за ужу научну област Аутоматско управљање, флуидна 
техника и мерење на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
 

8. др Зоран Бучевац, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку избора 
наставника у звање редовног професора за ужу научну област Аутоматско управљање, флуидна 
техника и мерење на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

 
9. др Александар Седмак, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку 

избора наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Машински материјали на 
Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

 
10. др Гордана Бакић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у поступку 

избора наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Машински материјали на 
Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.                                                                                                            

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

 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 3/1617, завршена је у 13:40 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

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


