УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 303/2
Датум: 09. 02. 2017. год.

р.п.

в.п.

д.

а.

мр

Σ

А

бројно стање ННВ

79

33

52

47

1

212

Б

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

71

26

47

45

1

107
190

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

79
53
40
71

112
75
56
97

164
109
82
144

212
141
107
190

В

ред.проф. –71 (79)
1.• Анђелић Н.
2.• Аранђеловић И.
3.• Бабић Б.
4.- Бањац М. (о)
5.• Бенгин А.
6.• Бошњак С.
7.- Бугарић У. (о)
8.• Бучевац З.
9. - Васић Б. (о)
10. • Васић-Миловановић
А.
11.- Вег А. (о)
12.• Венцл 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.
50.• Петровић М.
51.• Петровић З.
52.• Петровић П.
53.- Петровић Др. (о)
54.• Попконстантиновић Б.
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55.• Поповић О.
56.• Прокић-Цветковић Р.
57. • Пузовић Р.
58. • Радаковић З.
59. • Радић Д.
60. • Радојевић С.
61. • Ракићевић Б.
62 .- Рибар З. (о)
63.• Ристивојевић М.
64.• Росић Б.
65.• Седмак А.
66.• Симић Г.
67.• Спалевић М.
68.• Спасојевић Бркић В.
69.• Стевановић Н.
70.• Стевановић В.
71.• Стоименов М.
72.• Стојиљковић Д.
73.• Тановић Љ.
74.• Трифковић З.
75.• Туцаковић Д.
76.• Фотев В.
77 • Цветковић А.
78.• Црнојевић Ц.
79.- Шкатарић Д. (о)
ван.проф. – 26 (33)
1.• Алексендрић Д.
2.• Бакић Г.
3.• Балаћ И.
4.• Благојевић И.
5.• Бојовић Б.
6.• Буљак В.
7.• Вељковић З.
8.• Гојак М.
9.• Грбовић А.
10.• Динуловић М.
11.• Дуњић М.
12.• Ђукић М.
13.• Елек П.
14.• Живановић С.
15.• Јаковљевић Ж.
16.- Јеремић О. (о)
17.• Јовановић Р.
18.- Косанић Н. (о)
19.• Лазовић Т.
20.• Маринковић А.
21.- Матија Л. (о)
22.• Милош М.
23.• Мисита М.
24.• Петровић Ду.
25.- Петровић Н. (о)
26.- Поповић В. (о)
27.• Ристановић М.
28.- Саљников А. (о)
29.• Симоновић А.

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

51.• Чантрак Ђ.
52.- Шиниковић Г. (о)
асистенти – 45 (47)
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. (о)
17.• Костић О.
18.• Мандић П.
19.• Марковић М.
20.• Марковић И.
21.• Милић С.
22.• Милојевић Г.
23.- Милошевић Н. (о)
24.• Мишковић Ж.
25.• Мрђа П.
26.• Мунћан Ј.
27.• Мутавџић Р.
28.• Недељковић С.
29.• Отовић С.
30.• Отовић М.
31.• Пантелић С.
32.• Петровић Г.
33.• Петровић А.
34.• Пјевић М.
35.• Раденковић Д.
36.• Радуловић Р.
37.• Рајичић Б.
38.• Росић М.
39.• Рудаковић С.
40 • Седак М.
41.• Стаменковић Д.
42.• Станојевић Д.
43.• Стојићевић М.
44.• Тодоровић Р.
45.• Тодоровић Д.
46.• Томановић Ј.
47.• 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 – 6/1617 одржана је
09. фебруара 2017. године у амфитеатру А, са почетком у 12:00 часова. Седницом је председавао проф. др
Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф. др Љубодрага Тановића, Продекана за
финансије, проф. др Цветка Црнојевића, 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 присутно
190 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-5/1617 од 19.01.2017. 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-5/1617 ОД 19.01.2017. год.
Записник са седнице ННВ број 5/1617 од 19.01.2017. год. је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. 27. јануара 2017. одржан је састанак у Скупштини Београда код помоћника градоначелника Борка
Милосављевића, на коме су, поред Декана Машинског факултета, учествовали челници Привредне
коморе Београда, Миливоје Милетић и Велимир Радојевић, те проф. др Видосав Мајсторовић. Поред
основне теме израде Стратегије развоја Београда, отворена су и питања текућег, оперативног
укључивања професора и сарадника Машинског факултета у њихово решење.
2. 31. јануара 2017. године одржан је састанак у Скупштини Београда у Секретаријату за јавни превоз о
могућностима и начинима укључивања стручњака Машинског факултета у решавање појединих
проблема стратешког и оперативног нивоа, као што су: Београдски воз као градски превоз (возне
гарнитуре и њихова репарација), превоз на води (рекама Савом и Дунавом), жичара Нови Београд –
Баново Брдо, елеватор Каменичка – Теразије, електрични аутобуси, управљање постојећим
саобраћајем, побољшање безбедности саобраћаја, одржавање возила и обнова возног парка и др. Са
Машинског факултета у разговорима је учествовао проф. др Бранислав Ракићевић. Остали стручњаци
ће бити укључивани у разговоре сукцесивно.
3. 31. јануара и 1. фебруара 2017. године обављени су разговори са представницима Машинског
факултета у Нишу, Универзитета у Нишу, Техничког Универзитета у Софији и Машинског факултета у
Софији, око заједничких учешћа у пријављивању међународних пројеката.
4. 3. фебруара 2017. године одржан је састанак у фирми Bosch. Основна тема је била даље
проширивање постојеће сарадње кроз даљу модернизацију наставних планова и програма на
усмерењима за производњу, моторна возила и моторе, те термотехнику, као и унапређење стручне
праксе. Директорка Boschа је исказала интересовање за курсеве иновације знања, које организује
Центар за целоживотно учење и прихватила је учешће у Еразмус пројекту, који воде Машински
факултет и Универзитет у Београду, а тичу се дуалног образовања инжењера. У разговорима је
учествовао и Продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић.
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5. На листи одобрених пројеката за финансирање у пројектном циклусу за 2017-2018. годину, у оквиру
програма мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону налази се пројекат
„Трајност и одрживост инжењерских конструкција“, у којем учествује Иновациони центар Машинског
факултета и проф. др Александар Седмак.
6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је Јавни позив за учешће у средствима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за програмску активност додатног образовања и
усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом за 2017.
годину. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са
17.02.2017. године. Позив и критеријуме можете наћи на линку http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javnipozivi/tr-konkursi/
7. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у понедељак 30.01.2017. године, донете су
следеће одлуке:
- Одлука о усвајању Финансијског плана за 2017. годину Машинског факултета Универзитета у Београду
-

Одлука о усвајању Плана набавки за 2017. годину на Машинском факултету Универзитета у Београду
(објављен на Порталу јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/

-

Одлука о усвајању Извештаја о спроведеном годишњем попису имовине и обавеза на Машинском
факултету у Београду са стањем на дан 31.12.2016. године

-

Одлуку о именовању проф. др Бојана Бабића за члана Комисије за расход (уместо проф. др Славка
Пешића којем је престао радни однос због одласка у старосну пензију).

-

Одлука о ослобађању обавезе плаћања школарине за следеће категорије студената Машинског
факултета:
a) студенте Основних академских студија и Мастер академских студија који су примаоци социјалне
помоћи;
b) студенте Основних академских студија и Мастер академских студија којима су оба родитеља
преминула;
c) студенте ромске националности,
и делимичном ослобађању обавезе плаћања школарине за студенте Основних академских студија и
Мастер академских студија којима је један родитељ преминуо; доношење коначне одлуке за молбе
студената који припадају овој категорији и проценат умањења износа школарине је у надлежности
продекана за финансије.
Основ за доношење ове Одлуке је Краткорочна стратегија унапређења подршке и помоћи студентима
Универзитета у Београду, коју је Сенат усвојио у априлу 2015. године.

8. У циљу дистрибуирања обрачунских листова зараде, Центар за информационе технологије је отворио
мејл налоге свим запосленима који примају плату преко Машинског факултета а који до сада нису
имали отоврен мејл налог. Запослени могу да читају мејл преко webmail сервиса који се налази на
адреси: http://webmail.mas.bg.ac.rs/
9. Фирма Euro Cons поклонила је Машинском факултету инсталацију за испитивање и проверу квалитета
филтера за ваздух у клима коморама. Опрема је инсталирана у Лабораторији за енергетску
ефикасност.
10. Машински факултет је заједно са Универзитетом у Београду постао пуноправни члан британске мреже
VISION 2020, a у циљу олакшаног аплицирања и добијања пројеката Хоризонт 2020.
Обавештења Продекана за наставу:
1. Настава у летњем семестру школске 2016/2017.г. на ОАС и МАС почиње 20.02.2017.г. а завршава се
31.05.2017.г.
2. Елаборате о полагању испита у јануарско-фебруарском испитном року неопходно је доставити Служби
за студентске послове најкасније до 27.02.2017.г.
Обавештења Продекана за финансије:
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1. Запосленима у ненастави подељене су картице за електронску евиденцију долазака на посао и
одласка са посла. Овај електронски систем почео је да функционише 6. фабруара 2017.г.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1.

Професор др Петар Петровић је обавестио продекана за међународну сарадњу да је на састанку EuroCASE борда (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering), као
представник АИНС, изабран за члана Euro-CASE Executive Committee који има укупно 6 чланова, а
остали чланови су представници инжењерских академија Немачке, Француске, Велике Британије,
Пољске и Финске. АИНС је од 2015. године једна од 23. чланице ове асоцијације националних
инжењерских академија

2.

Машински факултет је, а према листи прелиминарно подржаних предлога пројеката од стране УБ,
укључен у пријаву 7 пројеката у оквиру програма Еразмус+ КА2. Рок за предају пројеката је четвртак 9.
фебруар.

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 23.01.2017. до
27.01.2017. године са циљем да, као изабрани Vice-Chair за ENG Panel (евид. ознака: CTEX2006C134719-120) агенције „REA – Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске
комисије, после провере компетентности и одсуства сукоба интереса, додели изабраним
евалуаторима предлоге пројеката у оквиру „H2020-MSCA-ITN 2017 - ETN_EID_EJD“ програма – ENG
Panel.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
3.1. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Резултат гласања: Једногласно усвојено
3.2. Одлука о изменама и допунама Правилника о настави на ОАС
Резултат гласања: Једногласно усвојено
3.3. Одлука о изменама и допунама Правилника о настави на МАС
Резултат гласања: Једногласно усвојено
3.4. Правилник о поступку за избор у звања на Универзитету у Београду- Машинском факултету
Резултат гласања: Усвојено с једним гласом „против“
3.5. Стратегија обезбеђења квалитета
Резултат гласања: Једногласно усвојено
3.6. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета
Резултат гласања: Једногласно усвојено
3.7. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника (Пречишћени текст)
Резултат гласања: Једногласно усвојено

- 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 опште машинске конструкције
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом,
или редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну
област Опште машинске конструкције.
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Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф., др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милета
Ристивојевић, ред. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф. и др Милосав
Огњановић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Марку Милошу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.1.2. Предлагач: Катедра за технологију материјала
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање.
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и
др Петар Гверо, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Владимиру Јовановићу.
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 Ваздухопловство.
Предложени кандидат: др Александар Симоновић, дипл. инж. маш.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Златко Петровић, ред.
проф., др Иван Костић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и
др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет у Београду.
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 Отпорност конструкција.
Предложени кандидат: др Момчило Дуњић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Ташко Манески, ред. проф.,
др Весна Милошевић-Митић, ред. проф., др Нина Анђелић, ред. проф. и
др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији.
4.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или
ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Физика.
Предложени кандидат: др Вера Павловић, дипл. физичар, доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Трифковић, ред. проф., др Јаблан Дојчиловић, ред. проф. и декан
Физичког факултета Универзитета у Београду, др Јасмина Јовановић, ред.
проф., др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику
Универзитета у Београду и др Душан Поповић, ванр. проф., Физички
факултет Универзитета у Београду.
4.2.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Процесна техника.
Предложени кандидат: др Душан Тодоровић, дипл. маш. инж., асистент за звање доцента.
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.
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 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.,
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др Миломир Гашић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство
у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу.
Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 71. Потребно гласова «за» 40, а гласало је: за-71,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Душан Петровић изабере у звање редовног професора.
4.3.2. 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: Потребан кворум 109, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 82, а гласало је: за-144,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Даворка Јандрлић 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 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: Потребан кворум 141, а гласало је 190. Потребно гласова «за» 107, а гласало је: за-190,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Петра Мандића у звање асистента.
4.3.в.2. 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: Потребан кворум 141, а гласало је 190. Потребно гласова «за» 107, а гласало је: за-190,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Бојана Јеремића 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 30.01.2017. године, др Милош Ђукић и др Иван
Благојевић изабрани су у звање ванредног професора.
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
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4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
4.а.1.а Подносилац захтева: др Александар Мићовић, дипл.инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, ван. проф. др Владимир Поповић, др
Славко Муждека, ван. проф. Војно-техничке академије у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.а.1.б Подносилац захтева: др Никола Будимир, дипл.инж.маш., научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Србислав Генић, др Сања
Петронић, виши научни сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.а.1.в Подносилац захтева: др Марко Јарић, дипл.инж.маш., научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Србислав Генић, др Сања
Петронић, виши научни сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.а.1г Подносилац захтева: др Ивана Ивановић, дипл.мех., научни сарадник
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Златко Петровић, проф. др
Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.а.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање (ННВ)
(прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а
обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”)
4.а.2.а Кандидат: др Александра Митровић, дипл.инж.технол., бира се у звање научни сарадник
Комисија: ван. проф. др Лидија Матија, проф. др Александар Седмак, др Ђуро Коруга, ред. проф. у пензији
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: Лана Јарамаз, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Милош Бањац, др Љубисав
Стаменић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.б.1.б Подносилац захтева: Алекса Миловановић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Игор Балаћ, др Катарина
Чолић, научни сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.б.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у истраживачко звање (ННВ)
(прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а
обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”)
4.б.2.а Кандидат: Весна Јелић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у истраживачко
звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Марко Милош, проф. др Радивоје Митровић, др Милосав Огњановић, ред. проф. у пензији
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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
4.в.1.а Проф. др Петар Петровић, Радомир Радиша, Никола Лукић, дипл.инж.маш. и Иван Данилов,
дипл.инж.маш. поднели су предлог за избор рецензената техничког решења „Нова технологија ливења
гусеничног чланка.“ За рецензенте су предложени проф. др Ацо Антић, Факултет техничких наука, Универзитет
у Новом Саду и др Срећко Манасијевић, Лола Институт Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.в.2 Прихватање техничког решења
Нема материјала.

тачка 4.г МОНОГРАФИЈЕ
4.г.1 Именовање рецензената
Нема материјала.
4.г.2 Прихватање монографије за штампање
4.г.2.а Након позитивних рецензија проф. др Горана Симића, проф. др Драгана Петровића, Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу и др Милосава Огњановића, ред. проф. у
пензији, предлаже се Наставно-научном већу да одобри штампање монографије под насловом „Мерење сила у
додиру точак-шина посредством шине,“ чији је аутор доц. др Драган Милковић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
4.г. 3 Предлог листе приоритета за монографије
Предлог листе приоритета за монографије у пропратном материјалу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено

тачка 4.д ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Предлог листе приоритета за научне скупове у пропратном материјалу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: Иван Лазовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Утицај ефеката термичких острва у градским срединама на повећано коришћење енергије у
зградама
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Милош Бањац, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за термомеханику).
5.1.2. Кандидат: Симон Седмак, маст. инж. грађ., студент Докторских студија.
Радни наслов: Процена интегритета и века заварених спојева микролегираних челика повишене чврстоће при
дејству статичког и динамичког оптерећења
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Зоран Радаковић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију 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: Новица Јанковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Експериментална и теоријска истраживања структуре турбулентног вихорног струјања у млазу
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аксијалног вентилатора
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе: др Ђорђе
Чантрак, доц.
Комисија предложена од стране Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе:
др Ђорђе Чантрак, доц., др Милош Недељковић, ред. проф., др Милан Лечић, ред. проф., др Ненад
Јаћимовић, ванр. проф., Грађевински факултет Београд и др Дејан Илић, доц.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање
теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Урош Татић, дипл. маш. инж. (MSc), студент Докторских студија
Радни наслов: Анализа утицаја геометрије и биоматеријала на интегритет и радни век реконструктивних
ортопедских плочица
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Катарина Чолић, научни сарадник, И.Ц. М.Ф. Београд, др
Александар Грбовић, ванр. проф., др Марко Ракин, ред. проф., ТМФ Београд и др Зоран
Радаковић, ред. проф.
Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
5.2.2. Кандидат: Јелена Петронијевић, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија
Радни наслов: Адаптивна архитектура интелигентних технолошких система заснована на агентима
Комисија: др Бојан Бабић, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред. проф., др Живана Јаковљевић, ванр. проф., др
Саша Живановић, ванр. проф. и др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН Нови Сад, Универзитет у
Новом Саду.
Потенцијални ментор: др Бојан Бабић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
5.3.1. Александар Милићевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Математичко моделирање и
оптимизација процеса у ложишту на спрашени угаљ при директном косагоревању са биомасом», ментор др
Драган Туцаковић, ред. проф.
5.3.2. Миша Стојићевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Синтеза механизма чији се један
члан креће по унапред изабраној трајекторији», ментор др Миодраг Стоименов, ред. проф.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Нема материјала.
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације
Нема материјала.
5.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета
Нема материјала.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
Нема материјала.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.
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- 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
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 Александра Митровић, дипл. инж. технол., студент докторских студија ТМФ, ангажовање ради
извођења наставе на предмету „Биоматеријали у медицини и стоматологији“ (МАС) са укупним
оптерећењем од 32 часа, у пролећном семестру школске 2016/17 године, на Машинском факултету
Универзитета у Београду.
Комисије
1. др Радован Пузовић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор једног редовног или
ванредног професора за ужу област Процеси обраде скидањем материјала, на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
2. др Бранислав Ракићевић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације под називом „Истраживање теренских возила точкаша за примену надградњи различитих
намена“ кандидата мр Кхеттоу Набила, на Војној академији у Београду.
3. др Владимир Стевановић, ред. проф., ангажовање за члана комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације кандидата Андријане Стојановић, под називом „Истраживање термичких и хидрауличких
услова на грејној површини при кључању и кризи размене топлоте“, на Машинском факултету
Универзитета у Нишу.
4. др Ђорђе Чантрак, доцент, ангажовање за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс
за избор у звање доцента за ужу област Механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника и
заснивање радног односа са пуним радним временом на одређено време у трајању од 5 година на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

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

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 6/1617, завршена је у 12:40 часова.
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за РЕФЕРЕНТ-а
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Љубица Сладојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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