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а.
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А

бројно стање ННВ

77

32

53

50

1

213

Б

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

65

26

40

45

1

107
177

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

77
52
39
65

109
73
55
91

162
108
82
131

213
142
107
177

В

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

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

асистенти – 45 (50)
1. Бајц. Т.
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.
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. (о)
23. Милојевић Г.
24. Милошевић Н.
25. Мишковић Ж.
26.- Мрђа П. (о)
27.- Мунћан Ј. (о)
28. Мутавџић Р.
29. Недељковић С.
30. Отовић С.
31. Отовић М.
32. Пантелић С.
33. Петровић М.
34. Петровић Г.
35. Петровић А.
36. Пјевић М.
37. Раденковић Д.
38. Радуловић Р.
39.- Рајичић Б. (о)
40. Росић М.
41. Рудаковић С.
42  Седак М.
43. Сретеновић А.
44.- Стаменковић Д. (о)
45. Станојевић Д.
46. Стојићевић М.
47. Тодоровић Р.
48. Тодоровић Д.
49. Томановић Ј.
50. Томовић А.
Наставници страног
језика мр 1 (1)
1. Весић Павловић Т.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 4/1617 одржана је
22. децембра 2016. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом је председавао проф. др
Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф. др Љубодрага Тановића и Продекана за
финансије, проф. др Цветка Црнојевића.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 107 чланова Већа, а да је у сали присутно
177 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Усвајање Записника са седнице ННВ-3/1617 од 01.12.2016. год.
Обавештења и информацијe.
Наставна питања.
Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-3/1617 ОД 01.12.2016. год.
Записник са седнице ННВ број 3/1617 од 01.12.2016. год. је једногласно усвојен, уз сугестију коју је дао проф.
др Милорад Милованчевић, а која се односи на усклађивање броја присутних чланова већа са бројем гласалих.
Укупан број присутних односно гласалих је 191 а не 190, како је првобитно било написано. Исправљен је и
укупан број редовних професора са 68 на 69.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. На основу Одлуке Сената Универзитета у Београду о утврђивању броја кандидата којима може бити
додељено звање професор емеритус у школској 2016/2017. години, која је донета на седници
одржаној 07.12.2016. године, Ректор је свим факултетима Универзитета упутио позивно писмо да
приступе процедури предлагања кандидата за доделу звања професор емеритус.
Овом Одлуком Сенат је утврдио да се у школској 2016/2017. години може доделити звање професор
емеритус за укупно 8 (осам) кандидата, професора у пензији, и то за по 2 (два) кандидата са сваке од
четири групације факултета, и да је рок за подношење предлога за доделу звања професор емеритус
31.01.2017. године.
Позивно писмо у коме су наведени сви битни елементи процедуре за предлагање кандидата за доделу
звања професор емеритус и Одлука Сената налазе се у Радном материјалу за ову седницу.
Подсећам Наставно-научно веће на следеће:
- процедура предлагања кандидата за доделу звања професор емеритус дефинисана је
Правилником Универзитета у Београду о условима и поступку додељивања звања и правима
професора емеритуса;
- Факултет може имати највише једног кандидата за звање професор емеритус.
2. Наш Факултет идуће године организује The 9th International Working Conference ''Total Quality
Management – Advanced of Inetlligent Approaches'', коју подржавају CIRP, IMEKO, IFAC, IFIP, JUSE, EOQ
i EFQM, познате светске научне и стручне организације за инжењерство и квалитет. Ова Конференција
ће се одржати у периоду од 5. до 9. јуна 2017. године, на нашем Факултету.
3. Дванаести међународни Симпозијум – Истраживања и пројектовања за привреду, биће одржан 22. и 23.
децембра на Машинском факултету у Београду. Свечано отварање најављено је за петак 23.
децембар у 10 часова, а учеснике ће поздравити министар одбране у Влади РС Зоран Ђорђевић,
државни секретар за науку у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Владимир
Поповић, као и градски менаџер Горан Весић.
2

4. Иновациони центар Машинског факултета у Београду обележава 10 година постојања. Свечана
седница поводом десетогодишњег Јубилеја одржана je у среду, 21. децембра на Машинском
факултету.
5. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у понедељак 05.12.2016. године, донете су
следеће одлуке:
- Одлука о усвајању Ребаланса финансијског плана за 2016. годину Машинског факултета
Универзитета у Београду;
- Одлука о усвајању Ребаланса плана набавки за 2016. годину на Машинском факултету у
Београду;
- Одлука о измени Ценовника студија и услуга при студирању на Машинском факултету:
у
делу 1. Основне академске студије (ОАС) и Мастер академске студије (МАС), избрисане су
следеће ставке:
шифра плаћања 103, сврха уплате „цена за 1 ЕСПБ неположеног испита који се други
пут слуша“ по цени од 1.650 динара;
шифра плаћања 104, сврха уплате „цена за 1 ЕСПБ неположеног испита који се трећи
пут слуша“ по цени од 2.200 динара;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис.
Обавештења Продекана за наставу:
1. Прву - конститутивну седницу чланова Већа научних области техничких наука новог сазива сазваће
Ректорат УБ.
2. Дана 24.11., 8.12. i 15.12. 2016. године обављено је уручивање диплома о свршеним основним
академским студијама (343 кандидата) и мастер академским студијама (272 кандидата).
3. У петак 25.11.2016. године одржан је састанак Проширеног ректорског колегијума у Ректорату УБ , на
тему примене члана 90. Статута УБ и поновног уписа студената на исте или сличне студијске програме.
4. Дана 7.12.2016. године одржан је Сенат Универзитета на коме су именована лица у одговарајућа радна
тела:
-

Проф. др Александар Седмак за председника Програмског савета докторских академских студија –
Историја и филозофија природних наука и технологије,
Секретар МФ Весна Симић за члана Одбора за професионалну етику БУ,
и разматрана су питања из домена:
уписа студената на ОАС у шк. 2016/2017. години,
Одлука да број кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус је 8, а да групацији
техничко-технолошких наука припадају 2 места,
новог Стандарда за акредитацију и
материјалних трошкова и кашњена плате у децембру.

5. Дана 9.12.2016. године одржана је трибина са студентима МФ на тему „Људска права- законитост,
правилност, правичност“ .
6. Дана 29.12.2016. године са почетком у 13,оо часова у просторији 514 биће уручени сертификасти
студентима МФ, полазницима курса Вештине управљања каријером.
7. Поводом Дана Светог Саве Машински факултет додељује годишњу награду за најбољу књигу аутора
са Машинског факултета у издању факултета, или неког другог издавача. Више информација налази се
у прилогу радног материјала.
Обавештења Продекана за финансије:
1. Данас су запосленима достављени извештаји за обрачун зараде на мејл адресу. Наведени извештаји
запосленима ће бити достављани и убудуће.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
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1. Продекан за међународну сарадњу боравио је 11-14. децембра у Бечу где је присуствовао завршној
конференцији пројеката СТАРТ у оквиру пројеката за Дунавску регију.
2. На Машинском факултету, а у организацији Амбасаде Републике Словачке у Србији, отврена је
изложба ''Мајстори знања'' где су представљени научници из Словачке који су својим радом и
резултатима дали значајан допринос науци у Европи. Изложбу су отворили амбасадор Републике
Словачке госпођа Дагмар Репчекова и декан проф. Радивоје Митровић.
3. На Машинском факултету у Београду, у периоду 19-22 децембра, борави висока четворочлана
делегација Техничког Универзитета Анхуи из Кине, коју предводи проректор тамошњег универзитета
задужен за науку и истраживање проф. Xianwen Wei. Ова посета је остварена посредством нашег
професора Петра Петровића и колеге др Александра Родића из Института Михајло Пупин. Делегација
је имала пријем код ректора УБ проф. Владимира Бумбаширевића, а у вези потписаног Уговора о
сарадњи између два универзитета, као и код руководства Машинског факултета. Чланови кинеске
делегације су обишли неколико лабораторија на МФ. Разговарано је о интезивирању сарадње и о
активностима везаним за заједничку пријаву истраживачког пројекта и формирање заједничког Центра
за компетитивност у области савремених технологија.
Обавештења из колектива:
1. Проф. др Милорад Милованчевић дао је и детаљно образложио предлог да се проф. др Милосав
Огњановић, ред. проф. МФ у пензији изабере у звање професор емеритус.
Извештаји са службених путовања:
1. др Зоран Миљковић, редовни професор на Катедри за производно машинство, поднео је извештај о
обављеном службеном путовању у Белгији (Бриселу), где је боравио у периоду од 4.12.2016. до
10.12.2016. године са циљем да као изабрани Vice-Chair за ENG Panel (евид. ознака: CTEX2006C134719-119) агенције „REA – Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске
комисије, изврши завршно рецензирање предлога пројеката у оквиру „H2020-MSCA-IF 2016 EF_GF“ програма – ENG Panel, уз утврђивање коначног ранга.
2. др Видосав Мајсторовић, редовни професор на Катедри за производно машинство, поднео је
извештај о обављеном службеном путовању у Сарајеву (БИХ), где је боравио у периоду од 12.12.2016.
до 14.12.2016. године и излагао научни рад „Advanced Manufacturing – Serbian Industry 4.0 Program“ на
CEFTA конференцији.
3. др Јелена Мунћан, асистент на Катедри за аутоматско управљање поднела је извештај о обављеном
службеном путовању у Кобеу (Јапан), где је боравила у периоду од 25.11.2016. до 17.12.2016. године
са циљем учествовања на симпозијуму Аquaphotomics: understanding water in biology 2nd
international symposium и студијског боравка на Кобе Универзитету.
4. др Игор Бачкалов, доцент на Катедри за бродоградњу, поднео је извештај о обављеном службеном
путовању у Гетеборг (Шведска), где је боравио у периоду од 1.12.2016. до 4.12.2016. године и
учествовао на састанку радне групе Stability Research and Development Committee (SRDC).

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
- 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 механику флуида
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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 Механика флуида.
Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Невена
Стевановић, ред. проф., академик др Владан Ђорђевић, ред. проф. М.Ф. у
пензији и др Светислав Чантрак, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Снежани Милићев.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.1.2. Предлагач: Катедра за процесну технику
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Процесна техника.
Комисија за припрему реферата: др Александар Јововић, ред. проф., др Александар Петровић, ред. проф.,
др Дејан Радић, ред. проф., др Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у
пензији и Мирјана Кијевчанин, ред. проф., Технолошко-металуршки
факултет, Универзитет у Београду.
Разлог: унапређење асистента др Душана Тодоровића.
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 Индустријско инжењерство.
Предложени кандидат: др Душан Петровић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Угљеша Бугарић, ред. проф., др Драган Д. Милановић, ред. проф.,
др Никола Дондур, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред. проф.,
др Миломир Гашић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Математика.
Предложени кандидат: др Даворка Јандрлић, дипл. математичар, асистент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Слободан Радојевић, ред. проф., др Миодраг Спалевић, ред. проф.,
др Александар Цветковић, ред. проф., др Иван Аранђеловић, ред. проф. и
др Ненад Митић, ванр. проф., Математички факултет.
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 Механика.
Предложени кандидат: Петар Мандић, дипл. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Михаило Лазаревић, ред. проф., др Александар Обрадовић, ред. проф. и
др Драгослав Кузмановић, ред. проф., Саобраћајни факултет, Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Механика.
Предложени кандидат: Бојан Јеремић, дипл. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Александар Обрадовић, ред. проф., др Оливера Јеремић, ванр. проф. и др
Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
4.3.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Механика.
Предложени кандидат: др Оливера Јеремић, дипл. маш. инж.,
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ванредни професор за звање редовног професора.
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: Потребан кворум 52, а гласало је 65. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-65,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Оливера Јеремић 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 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: Потребан кворум 52, а гласало је 65. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-65,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Драган Алексендрић изабере у звање редовног
професора.
4.3.3. 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., Технолошко-металуршки факултет,
Универзитет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 52, а гласало је 65. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-65,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Игор Балаћ изабере у звање редовног професора.
4.3.4. 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: Потребан кворум 73, а гласало је 91. Потребно гласова «за» 55, а гласало је: за-91,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милош Ђукић изабере у звање ванредног професора.
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 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: Потребан кворум 142, а гласало је 177. Потребно гласова «за» 107, а гласало је: за-177,
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против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Мишу Стојићевића 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)
Нема материјала.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
На основу одлуке Сената Универзитета од 07.12.2016. године, др Васко Фотев изабран 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
Нема материјала.
4.а.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање (ННВ) (прихваћени
материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе
се објављује у дневном листу “Политика”)
Нема материјала.
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и
технолошког развоја)
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
4.б.1.а Подносилац захтева: Ива Гуранов, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав
Чантрак, ред. проф. у пензији
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.б.1.б Подносилац захтева: Небојша Матић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Радивоје Митровић, доц. др Зоран Стаменић, др Ивана
Атанасовска, виши научни сарадник, Математички институт у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.б.1.в Подносилац захтева: Наташа Солдат, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Радивоје Митровић, доц. др Зоран Стаменић, др Ивана
Атанасовска, виши научни сарадник, Математички институт у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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.
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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
Нема материјала.

тачка 4.г МОНОГРАФИЈЕ
4.г.1 Именовање рецензената
4.г.1.а Проф. др Зоран Митровић, Шеф катедре за механику, поднео је захтев за именовањем рецензената за
монографију под насловом „Напредни системи управљања динамичким системима: фракциони приступ,“ чији
су аутори: проф. др Михаило Лазаревић, Петар Мандић, дипл. инж. маш. и др Љубиша Бучановић. За
рецензенте се предлажу: проф. др Александар Обрадовић, проф. др Дејан Ивезић, Рударско-геолошки
факултет у Београду и др Драгутин Дебељковић, ред. проф. у пензији.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.г.2 Прихватање монографије за штампање
Нема материјала.

тачка 4.д ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
4.д1 Ван. проф. др Живана Јаковљевић, председник Организационог одбора NEWTECH 2017, поднела 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 “5th International
Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies – NEWTECH 2017,“ која ће се
одржати у Београду у периоду 05 - 09.06.2017. 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: Миша Стојићевић, маст. маш. инж., студент Докторских студија.
Радни наслов: Синтеза механизма чији се један члан креће по унапред изабраној трајекторији
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за теорију механизама и машина: др Миодраг
Стоименов, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за теорију механизама и машина:
др Драган Петровић, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Лидија Матија,
ванр. проф., др Ратко Обрадовић, ред. проф. ФТН, Нови Сад и др Миодраг Стоименов, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.а.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
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за термотехнику: др Драган Туцаковић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за термотехнику:
др Драган Туцаковић, ред. проф., др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Срђан Белошевић,
научни саветник ИНН Винча
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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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
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
5.6.1. Кандидат: Марко Ристић, дипл. инж. маш.
Наслов: Методологија продужетка радног века делова вентилационих млинова
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за технологију материјала.
Предлог Комисије: др Радица Прокић Цветковић, ред.проф., ментор, др Александар Седмак, ред.проф., др
Оливера Поповић, ванр. проф., др Мирко Козић, научни саветник ВТИ Београд и др Вукић
Лазић, ред. проф., Факултет инжењерских наука, Крагујевац.
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
Нема материјала.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
Нема материјала.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
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.
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- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО
Чланови Наставно-научног већа разговарали су на тему предлагања кандидата за доделу звања професор
емеритус. Том приликом је закључено да је неопходно јасно дефинисати која су правила за гласање, као и да
ли ће се гласати за једног или више кандидата. У том смислу декан је замолио присутне да се изјасне да ли ће
се гласање обавити јавно или тајно и да ли ће гласати сви чланови Већа. Већина чланова Наставно-научног
већа определила се да ће се за доделу звања професор емеритус изјашњавати сви чланови Наставнонаучног већа, тајним гласањем, као што је урађено и прошле године. Процедура и начин избора професора
емеритуса је идентична прошлогодишњој пошто се правила од тада нису мењала. Кандидат је изабран ако је
добио већину гласова од чланова већа који су присутни, сходно важећем Пословнику о раду ННВ.
Дискусија: проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Милош Недељковић, проф. др Александар Обрадовић,
проф. др Бојан Бабић, проф. др Александар Јововић, проф. др Часлав Митровић и Весна Симић, секретар.
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 Милош Бањац, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на специјалистичким академским
студијама Енергетска ефикасна и зелена архитектура, у школској 2016/2017 години за извођење дела
наставе на предметима: Елементи науке о топлоти, 3 ЕСПБ, са укупним фондом од 1 часа предавања
недељно, 15 недеља, у првом семестру и Елементи науке о топлоти: семинар, 3 ЕСПБ, са укупним
фондом од 1 часа предавања недељно, 15 недеља, у првом семестру, на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду.
2. др Горан Лазовић, доцент ангажовање за одржавање наставе до 1/3 радног времена у школској
2016/2017 години из предмета WEB дизајн (ОСС), Математика (ОСС) и Програмирање рачунарске
графике (ССС), на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у
Београду.
Комисије
1. др Мирјана Стаменић, доцент, ангажовање за члана Комисије за оцену подобности теме докторске
дисертације кандидата Наташе Јановић dr med., под насловом „Association of nasal septal deviation types
with obstruction symptoms severity and characteristics of nasal airflow dynamics“ - „Повезаност типова
девијације носне преграде са тежином опструкционих симптома и карактеристикама протока ваздуха
кроз носну шупљину“ на Медицинском факултету Универзитета у Београду, ментор проф. др Марија
Ђурић.
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 4/1617, завршена је у 13:45 часова.
за РЕФЕРЕНТ-а
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Љубица Сладојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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