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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 449/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-08/1718 
Датум: 22.02.2018. год.  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 8/1718 одржана је 
22. фебруара 2018. 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, продекана за 
НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић, продекана за финансије, проф. др Цветка Црнојевића и продекана за 
међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 102 члана Већа, а да је у сали присутно 
185 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.  
 
 
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи  
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-7/1718 од 08.02.2018. 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-7/1718 ОД 08.02.2018. год. 
 

Записник са седнице ННВ број 7/1718 од 08.02.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. 21.02.2018. год. преминуо је проф. др Димитрије Јанковић, редовни професор МФ у пензији. Поред врло 
широке активности у настави, обављао је и руководеће функције: декана, продекана за наставу и 
продекана за НИД. Оснивач је ЦИАХ лабораторије на Машинском факултету. Минутом ћутања чланови 
ННВ-а одали су му пошту. Сахрана је предвиђена за 23.02.2018. у 14:30 часова на Бежанијском гробљу. 
Датум Комеморативне седнице биће накнадно објављен. 
 

2. На иницијативу студената већине машинских факултета у Србији и региону има часопис, негде само 
студената, негде студената и запослених. 
Увелико се припрема маркетиншки материјал који ће се у предстојећем периоду поделити школама, 
директорима школа, наставницима, ученицима како би интересовање за студије машинства и на тај 
начин побољшали. Наш тим за маркетинг ради одлично, обилази школе и презентује све оно што 
Машински факултет ради. Одређени маркетиншки материјал већ постоји, али је циљ да он буде 
комплетнији и свеобухватнији како би јавност била упозната са свим карактеристикама студија МФ-а, 
као што су уникатне студије на Мастеру, студијски програми које нико нема у Србији и окружењу.  

 

3. Разматра се могућност даљег побољшања инфраструктуре за подизање квалитета наставе из многих 
предмета кроз рационалније коришћење просторије садашњег сендвич клуба и кроз могућност да се 
један његов значајнији део претвори у рачунарску учионицу. Архитекте ће предложити коначну 
варијанту за ово решење. тј., како учионица треба да изгледа. 
 

4. У среду, 21.02.2018. год. одржана је седница Сената Универзитета у Београду. Сенат је прихватио 
верзију Статута Универзитета у Београду, која ће бити предмет разматрања на седници Савета 
28.02.2018. године. Чим Сенат Универзитета донесе Статут, тада ће се стећи услови да и Машински 
факултет, на бази познатог Статута Универзитета, усвоји и сопствени Статут. 
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5. Проф. др Србислав Генић, именован је за в.д. руководиоца Центра за противпожарну технику за период 
од 12.02.2018. до 30.09.2018. године. 

 

6. На седници Катедре за производно машинство одржане 23.01.2018. године, за руководиоца 
Лабораторије за индустријску роботику и вештачку интелигенцију именован је проф. др Зоран 
Миљковић уместо пензионисаног проф. др Драгана Милутиновића. 

 

7. Машински факултет у Београду угостио је прошле седмице трочлану делегацију Машинског факултета 
Универзитета у Зеници, коју су чинили декан те високошколске установе, проф. др Фуад Хаџикадунић, 
продекан за наставу, проф.др. Амра Талић-Чикмиш и продекан за НИД и међународну сарадњу, проф. 
др Недељко Вукојевић. Гости из Зенице  обишли су лабораторије Катедре за производно машинство и 
Катедре за моторна возила, а имали су прилику и да се ближе упознају са студентским пројектом 
„Друмска стрела“ и посете Аеротунел МФ. 

 

8. Машински факултет је прошле недеље угостио тим истраживача са Машинског факултета Словачког 
техничког Универзитета у Братислави, који заједно са колегама из Београда учествују у реализацији 
билатералног пројекта „Research of the state of gear teeth surface made from 3D printing at low load 
operation“ Словачки истраживачи, др Jan Danko, руководилац пројекта са словачке стране, др Jozef 
Bucha и Томаж Tomaž Milesich, имали су прилику да се упознају са научноистраживачким радом на 
Машинском факултету и обиђу неке од лабораторија. 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
1. Дана 8. фебруара 2018.г. обављена је промоција 55 дипломираних машинских инжењера,158 

инжењера машинства и 80 мастер инжењера машинства. При томе је спроведена евалуација студија и 
каријерног успеха студената. 

 

Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. У погледу оптерећења у настави, сви секретари и шефови катедри данас су добили одговарајуће 
формуларе – фајлове које треба попунити за оптерећење у настави у школској 2017/18. години. Рок је 
02.03.2018., то треба што пре да се уради како би могла да се обрачуна плата по новом оптерећењу и 
почне исплаћивати од плате за март месец.  
 

2. Поред неколико архитектонских предлога како нова ИТ учионица треба да изгледа, ту је и читав низ 
предлога од колега који имају дугогодишње искуство у држању наставе у рачунарским учионицама и 
који ће ту учионицу да користе. Завршно решење ћемо ускоро добити. 
 

3. На узбрдици – рампи поред Aеротехничког института, избетониран је простор који омогућава седам 
нових паркинг места. Чим време дозволи, нова паркинг места ће бити означена.  
 

4. Урађен је Завршни рачун за 2017. годину (детаљи у прилогу). 
 

2017. године имали 991 милион динара у свеукупном обрту (нешто мање него 2016.) 
Суфицит у 2016. је износио 43 милиона динара, и то је морало у 2017. да резултира дефицитом од 1,4 
милиона динара, што је последица негативних курсних разлика. 
Факултет има стабилну финансијску ситуацију и веома је ликвидан; благовремено су плаћене све 
обавезе. 
Плате су у укупној маси веће кроз 2 ефекта: јунским повећањем од 5 % од стране Факултета и 
децембарским повећањем од 5% од стране Министарства. 
Школарине су свеукупно мање наплаћене него претходне године. На основним студијама је остварена 
боља наплата, на докторским није успостављено благовремено плаћање и, што је кључно, а један је од 
ефеката који је утицао на дефицит, да је за стране студенте школарина мање наплаћена (амбасаде ће 
то платити).  
У погледу материјалних трошкова, ванредних уплата је у 2016/2017. није било, те су многи трошкови 
морали да буду плаћени из сопствених средстава. 
 

У дискусији о Извештају Завршног рачуна, проф. др Милорад Милованчевић упитао је Декана како 
тумачи мањи бруто промет новца, смањени прилив новца наших држављана студената ове школе и 
пад сарадње са Привредом у односу на претходне године; као и шта је урађено по питању тих ефеката 
и негативних курсних разлика. 
Декан Факултета, проф. др Радивоје Митровић рекао је да бројке генерално падају, као и да је обрт пао. 
Мање цифре него претходних година пре свега су последица чињенице да су приходи од државе слаби, 
изузетно је мало учешће у финансирању материјалних трошкова. 
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Основна идеја је да се приходи максимизирају, а расходи смање. Потребно је да се повећа сарадња са 
привредом преко појединаца катедри који већ имају одличну сарадњу са њом. Треба аплицирати за 
средства у министарствима пољопривреде, енергетике, рударства, заштите животне средине. Треба 
радити на маркетингу. Да будемо вишеструко видљивији у региону, да имамо студије на енглеском, 
беспрекорне сајтове. 
Шеф Службе за рачуноводство и финансије, Вера Докмановић-Ћирић, рекла је да Закон налаже да 
31.12. курсирамо сва наша девизна средства на тај дан. Ранијих година смо по том питању имали 
суфицит, ове године имамо дефицит зато што је дошло до пада вредности евра. У децембру месецу 
смо доста девиза заменили у динаре да би исплатили све доспеле обавезе и да би нам се остварени 
приходи поклопили наменски за трошкове, да би нам трошкови из једне године ушли заједно са 
приходима у тој години. Факултет сваке године мења девизе у динаре, али ове године је дошло до 
раста динара. 
Неки факултети курсне разлике нису књижили на приходе и расходе. Исправно је радити на приходе и 
расходе. Како до тога дође? Уђемо у годину са курсом од 31.12. од претходне године; у току године 
имамо приливе и одливе по средњем курсу и онда оно што нисмо потрошили са почетка године морамо 
да курсирамо. 
Продекан за финансије, проф. др Цветко Црнојевић навео је да су међународни пројекти и страни 
студенти 2 кључна основа по којима добијамо девизе. Ради заштите интереса запослених, Факултет 
сноси све курсне разлике што је за кориснике добро. 
Проф. др Бранислав Живковић  је као један од разлога мањег прилива сарадње са Привредом него што 
је био раније навео тај што неки од пројеката које је финансирала Европска комисија кроз своје 
различите програме више не можемо да радимо преко Факултета него преко Универзитета, па та 
средства више уопште не долазе преко Факултета. Неповољније радити са Универзитетом него са 
Факултетом. 
 

У закључку дискусије Декан је рекао да је Факултет финансијски врло стабилан. МФ није ничији дужник. 
Максимална штедња, као и одређени континуирани прилив новца Факултету даје велику сигурност и 
одатле је могуће финансирати многе активности. Приходи од сарадње су одлични јер имамо ЕПС. 
Остаје да се види колико и где има простора за даљи раст зарада. 
 

ННВ је једногласно усвојило да се Извештај о Завршном рачуну проследи Савету на усвајање. 
 

Обавештења Продекана за НИД: 
 

1. Информација која се односи на Правилник о стандардима и поступком за акредитацију студијских 
програма, односно на стандарде за акредитацију студијских програма докторских студија. То је 
Правилник од 29.09.2017., а од 01.01. 2018. почела примена у делу за ментора. Ментор мора да има 
најмање пет објављених радова у претходних десет година. Свима ће поново бити послата табела за 
попуњавање како би могао да се ажурира списак потенцијалних ментора. 

 

Извештаји са службених путовања: 
 

1. Ред. проф. др Зоран Миљковић, поднео је извештај са службеног пута у Бриселу, Белгија, где је у 
периоду од 29.01. до 02.02.2018. године, као изабрани Vice-Chair за ENG Panel агенције „REA – 
Research Executive Agency“, доделио изабараним евалуаторима предлоге пројеката у оквиру „H2020-
MSCA-ITN 2018 – ETN“ програма - ENG Panel.  

 

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

1. Размотрена је анализа пролазности и успеха студирања генерације 2016/2017. 
 

2. Достављен је на разматрање Извештај Комисије за издавачку делатност МФ за период 1.1.-
31.12.2017.године . 

 

3. Достављен је Правиник о приступном предавању – пречишћен текст 
 

- 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 системе наоружања 
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Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну 
област Војно машинство – системи наоружања 

Комисија за припрему реферата: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф., др 
Слободан Јарамаз, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Мирољуб Аџић, проф. 
емеритус и др Драгољуб Вујић, научни саветник, Војнотехнички институт 
Београд.  

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Предрагу Елеку. 

Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

4.1.2. Предлагач: Катедра за математику 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Математика 
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Иван Аранђеловић, ред. проф. и др 

Градимир Миловановић, ред. проф. Математичког института САНУ у 
пензији, редовни члан САНУ.                            

Разлог: истицање изборног периода доценту др Александру Пејчеву. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

4.1.3. Предлагач: Катедра за шинска возила 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Шинска возила 
Комисија за припрему реферата: др Војкан Лучанин, ред. проф., др Горан Симић, ред. проф., др Добрила 

Шкатарић, ред. проф., др Ненад Радовић, ред. проф., ТМФ Београд и др 
Милан Марковић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.                            

Разлог: истицање изборног периода доценту др Јовану Танасковићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

4.1.4. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Опште машинске конструкције.  
Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф., др Милосав Огњановић, проф. емеритус и  
                                                         др Снежана Ћирић-Костић, доц., Факултет за машинство и грађевинарство  
                                                         у Краљеву.                            
Разлог: истицање изборног периода асистенту Ненаду Коларевићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

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 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 Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са 
нацртном геометријом. 

Предложени кандидат: др Зоранa Јели, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Петровић, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. 

проф., др Љубомир Миладиновић, ред. проф., др Наташа Тришовић, ванр. 
проф. и Љубица Миловић, ванр. проф., Технолошко-металуршки факултет, 
Београд. 

4.2.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу  
                                        научну област Термомеханика. 
Предложени кандидат: Срђан Отовић, маст. инж. маш. , асистент за звање асистента 
Комисија за припрему реферата: др Милош Бањац, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и                      

др Мирјана Лаковић Пауновић, ванр. проф., Машински факултет у Нишу. 

4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
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4.3.1. Конкурс за избор:  једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом или 
ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи. 

Предложени кандидат: др Иван Божић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Милош Недељковић, ред. проф., др Мирослав Бенишек, ред. проф. М.Ф. у 

пензији, др Александар Гајић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Милан Петровић, 
ред. проф. и др Милан Лечић, ред. проф. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Иван Божић изабере у звање ванредног професора. 
Резултат гласања: Потребан кворум 78, а гласало 102. За одлуку потребно 59 гласова, а гласало је: „за“ – 102; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0. 

4.3.2. 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 Мотори. 

Предложени кандидат: др Ненад Миљић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Милан Петровић, ред. проф. и   

др Мирољуб Томић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ненад Миљић изабере у звање ванредног професора. 
Резултат гласања: Потребан кворум 78, а гласало 102. За одлуку потребно 59 гласова, а гласало је: „за“ – 102; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0. 

4.3.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 
научну област Термотехника. 

Предложени кандидат: др Тамара Бајц, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Маја Тодоровић, ред. проф., др Драган Туцаковић, ред. проф. и  
                                                         др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Тамара Бајц изабере у звање доцента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало 144. За одлуку потребан 81 глас, а гласало је: „за“ – 144; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0. 

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)  
Није било материјала. 
 

4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
 

4.3.в.1. Конкурс за избор: два асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и 
термоенергетска постројења. 

Предложени кандидати: Срђан Милић, маст. инж. маш., стручни сарадник у Лабораторији за топлотне 
турбомашине при Катедри за термоенергетику за звање асистента и  

                                         Срећко Недељковић, маст. инж. маш., стручни сарадник у Лабораторији за 
топлотне турбомашине при Катедри за термоенергетику за звање асистента. 

Комисија за припрему реферата: др Милан Петровић, ред. проф., др Драган Туцаковић, ред. проф. и                  
др Никола Ћук, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Изборно веће МФ је донело одлуку да се Срђан Милић и Срећко Недељковић изаберу у звање 
асистента. 
Резултат гласања за оба кандидата: Потребан кворум 136, а гласало 185. За одлуку потребна 102 гласа, а 
гласало је: „за“ – 185; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0. 

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)  
Није било материјала. 
 

4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
Није било материјала. 
 

4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (ИВ) 
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Није било материјала. 
 

4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат 
Комисије (ИВ) 
Није било материјала. 
 

- тачка 4.а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 

4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 

4.а.1.а. Подносилац захтева: др Катарина Чолић,  научни сарадник  
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Бојан Бабић, проф. др Војкан 
Лучанин, проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Мери Бурзић, научни 
саветник, Иновациони центар МФ. 
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање. 
 

4.а.1.б. Подносилац захтева: др Зорана Голубовић,  научни сарадник  
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Лидија Матија, др Милка 
Видовић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду. 
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање. 
 

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 Мирјана Филиповић, дипл. инж., виши научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник 
Комисија: проф. др Петар Петровић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др Михаило Лазаревић,  др Александар 
Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, проф. др Бранислав Боровац, Факултет техничких наука у 
Новом Саду 
 

4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
 

4.а.3.а Кандидат: др Најдан Вуковић, научни сарадник, бира се у научно звање виши научни сарадник 
(Политика од 22.01.2018.год.) 
Комисија: проф. др Зоран Миљковић, проф. др Бојан Бабић, ван. проф. др Живана Јаковљевић, ван. проф. др 
Радиша Јовановић, ван. проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Најдан Вуковић изабере у научно звање виши научни 
сарадник. 
Резултат гласања: Потребан кворум 78, а гласало 102. За одлуку потребно 59 гласова, а гласало је: „за“ – 102; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0 

4.а.3.б Кандидат: др Јела Буразер,  дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник (Политика од 
22.01.2018.год.) 
Комисија: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав Чантрак,  ред. проф. у пензији 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Јела Буразер изабере у научно звање научни сарадник. 
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало 144. За одлуку потребан 81 глас, а гласало је: „за“ – 144; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0. 

 

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: Милан Петровић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања Миливојевић,  др 
Милица Илић, научни сарадник, Иновациони центар МФ. 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
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4.б.1.б Подносилац захтева: Милица Видић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милорад Моток, ван. проф. др Игор Бачкалов,  др Милан 
Хофман, ред.проф. у пензији 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

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: Иван Јоксимовић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира се у звање 
истраживач приправник 
Комисија: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања Миливојевић, др Милица Илић,  научни сарадник, 
Иновациони центар МФ. 
 

4.б.2.б Кандидат: Јован Илић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ бира се у звање истраживач 
приправник 
Комисија: проф. др Милош Недељковић, доц. др Иван Божић, ван.проф. др Урош Караџић, Универзитет Црне 
Горе – Машински факултет у Подгорици 
 

4.б.2.в Кандидат: Симон Седмак, мастер инж.грађ., студент докторских  студија МФ бира се у звање 
истраживач сарадник 
Комисија: проф. др Оливера Поповић, проф. др Зоран Радаковић, проф. др Љубица Миловић, Технолошко-
металуршки факултет у Београду 
 

4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
 

4.б.3.а Кандидат: Никола Миловановић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 22.01.2018.год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, др Катарина Чолић, научни сарадник, 
Иновациони центар МФ. 
Изборно веће МФ изабрало је Николу Миловановића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. За одлуку потребно 102 гласа, а гласало је: „за“ – 185; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0 

 

4.б.3.б Кандидат: Александар Јокић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 22.01.2018.год.) 
Комисија: доц. др Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић, ван. проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у 
Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Изборно веће МФ изабрало је Александра Јокића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. За одлуку потребно 102 гласа, а гласало је: „за“ – 185; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0 

 

4.б.3.в Кандидат: Михајло Русов, мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 22.01.2018.год.) 
Комисија: доц. др Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић, ван. проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у 
Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Изборно веће МФ изабрало је Михајла Русова у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. За одлуку потребно 102 гласа, а гласало је: „за“ – 185; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0 

 

4.б.3.г Кандидат: Ђорђе Петковић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 22.01.2018.год.) 
Комисија: проф. др Милан Петровић, проф. др Драгослава Стојиљковић, др Никола Ћук, ред. проф. у пензији 
Изборно веће МФ изабрало је Ђорђа Петковића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. За одлуку потребно 102 гласа, а гласало је: „за“ – 185; 
„против“ – 0, „уздржаних“ – 0 

 

тачка 4.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 

4.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете документације и 
подношење Мишљења о техничком решењу 
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Није било материјала. 
 

4.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Није било материјала. 
 

- тачка 4.г. МОНОГРАФИЈЕ 
 

4.г.1. Именовање рецензената 
Није било материјала. 
 

4.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Није било материјала. 
 

- тачка 4.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 

4.д.1. Др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф., поднела је захтев за добијањем сагласности ради учешћа у 
Јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава за учешће 
истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова, са сврхом излагања 
научног рада „Lean Manufacturing Practice and Business Performance in Multinational Supply Chain” на 
конференцији “6

th
 Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2018)”  која ће се одржати у 

Сеулу, Јужна Кореја,  у периоду од 15.06 - 18.06.2018. године. 
ННВ је једногласно донело одлуку да се ред. проф. др Весни Спасојевић Бркић одобрава конкурисање 
код Министарства просвете, науке и технолошког развоја РC с циљем доделе новчаних средстава у 
сврху излагања научног рада на  наведеној конференцији. 
   
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 

5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 

5.1.1. Кандидат: Љубиша Петров, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Карактеризација материјала СПМ техником и њено унапређење применом анализе утицаја 

дефеката сонди 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Лидија Матија, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за аутоматско управљање). 
 

5.1.2. Кандидат: Горан Ђурић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Методологија оптимизације ефеката протока података на бази интеграције структурне  
                        системске анализе и ризика 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Часлав Митровић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство). 
 

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: Ивана Чековић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Процес гасификације дрвне сечке у постројењу за комбиновану производњу топлотне и 

електричне енергије  
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за процесну технику: др Александар Јововић, ред. проф. и 
                                 др Марта Трнинић, научни сарадник       
Комисија предложена од стране Катедре за процесну технику: 
                                 др Александар Јововић, ред. проф., др Марта Трнинић, научни сарадник, др Душан       

Тодоровић, доц., др Небојша Манић, ванр. проф. и др Раде Карамарковић, ванр. проф., 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство. 

Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о теми   
докторске дисертације. 
 

5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 

5.2.1. Кандидат: Андрија Петровић, маст. инж. маш. и мастер екон., студент Докторских студија  
Радни наслов: Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентном 
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                        млазницом са профилисаним вретеном 
Комисија:  др Србислав Генић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Мирјана Стаменић, доц., др 

Бранислав Јаћимовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Дорин Лелеа, ред. проф., Универзитет 
Политехника Темишвар, Машински факултет.    

Потенцијални ментор: др Србислав Генић, ред. проф. 
Изборно веће МФ једногласно је усвојило реферат о испуњености услова кандидата за израду 
докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 

5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора 
Није било материјала. 
 

5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Није било материјала. 
 

5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Није било материјала. 
 

5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Није било материјала. 
 

5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
 

5.6.1. Кандидат: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Нелинеарна динамика сатних механизама 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за Теорију механизама и машина 
Предлог Комисије:  др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., ментор, др Љубомир Миладиновић, ред. 

проф., ментор, др Драган Петровић, ред. проф., др Зорана Јели, доц. и др Ратко 
Обрадовић, ред. проф., ФТН Нови Сад. 

Изборно веће МФ једногласно донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 
 

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 
Није било материјала. 
 

5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 

Није било материјала. 
 

5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала. 
 

- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 

6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала.. 
 

6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала. 
 

6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Није било материјала. 
 

6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала. 
 

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 

7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Није било материјала.  
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7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Није било 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 Горан Лазовић, ванр. проф., ангажовање за извођење наставе на Машинском факултету у Бања 
Луци из предмета Нумеричка математика, са фондом од 3 часа предавања и 2 часа вежби недељно у 
школској 2017/2018. години.  

 

2. др Катарина Чолић, дипл. инж. маш., научни сарадник, ангажовање за одржавање наставе на 
Катедри за технологију материјала Машинског факултета у Београду из предмета на Мастер академским 
студијама: Биоматеријали у медицини и стоматологији, у летњем семестру школске 2017/2018. године, 
фонд од 2 часа недељно. 

 

3. Александар Масларевић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење лабораторијских 
вежби из предмета Машински материјали 1 на Основним академским студијама у летњем семестру 
2017/2018. године, фонд од 2 часа недељно, на Катедри за технологију материјала Машинског 
факултета у Београду.  

 

4. Милан М. Петровић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на МАС у летњем 
семестру 2017/2018. године на предметима Двофазна струјања са фазним прелазом (1 час недељно) и 
Заштита животне средине у термоенергетици (1 час недељно), на Катедри за термоенергетику 
Машинског факултета у Београду.  

 

5. Милица Видић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на ОАС у летњем 
семестру 2017/2018. год. на предмету Завршни рад (3 часа недељно); као и на предмету МАС студија у 
летњем семестру 2017/2018. год.: Пловност и стабилитет брода (3 часа недељно), на Катедри за 
бродоградњу. 

 

6. Никола Воркапић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета Машине 
и алатке у летњем семестру 2017/2018. год. (1 час недељно), на Катедри за производно машинство. 

 

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

Комисије 
 

      Није било материјала. 
 

            Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 08/1718, завршена је у 14:15       
            часова. 
 
 
 
 
                                                                            ДЕКАН    

          Записничар                                                                  МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

             Данијела Цаковић                                          проф. др Радивоје Митровић 

 

 
 


