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                                                            З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
са 1. седнице Научно-наставног већа Машинског факултета Универзитета у Београду 
одржане 14. новембра 2002. године у амфитеатру А, са почетком у 12.10 часова. 
 
СЕДНИЦОМ ПРЕДСЕДАВАЛИ: проф.др Милорад Милованчевић, проф.др Срђан Бошњак и 
проф.др Александар Обрадовић. 
 
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ: Живан Арсенић, Мирољуб Аџић, Мирослав Бенишек, Љубиша Бркић, 
Мартин Богнер, Павао Бојанић, Милан Вељић, Јосиф Вуковић, Александар Гајић, Зоран 
Голубовић, Чедомир Дубока, Радојица Дубоњић, Владан Ђорђевић, Стеван Ђорђевић, 
Драгомир Зековић, Градимир Ивановић, Момчило Јанковић, Милисав Калајџић, Ђорђе Козић, 
Ђуро Коруга, Миливој Кларин, Илија Кривошић, Милош Кубуровић, Миле Маркоски, Никола 
Младеновић, Милосав Огњановић, Милош Павловић, Стојан Петровић, Зоран Петковић, 
Славко Пешић, Мирослав Пилиповић, Слободан Покрајац, Недељко Плавшић, Милан 
Радовановић, Стојан Раденовић, Дејан Радојчић, Александар Рац, Бошко Рашуо, Доброслав 
Ружић, Александар Секулић, Александар Седмак, Зоран Стефановић, Слободан Ступар, 
Мирољуб Томић, Радивоје Топић, Светислав Чантрак, Вукман Човић, Милан Хофман, Зоран 
Бојанић, Срђан Бошњак, Александар Вег, Душан Георгијевић, Милош Главоњић, Миодраг 
Јанковић, Слободан Јарамаз, Драган Кандић, Војкан Лучанин, Драган Марковић, Ташко 
Манески, Драган Д. Милановић, Радивоје Митровић, Милорад Моток, Александар Обрадовић, 
Пауна Обрадовић, Мирко Павишић, Милан Петровић, Милета Ристивојевић, Божидар Росић, 
Владимир Стевановић, Миодраг Стоименов, Љубодраг Тановић, Цветко Црнојевић, Добрила 
Шкатарић, Иван Аранђеловић, Бојан Бабић, Богосав Васиљевић, Никола Дондур, Момчило 
Дуњић, Бранислав Живковић, Мирко Коматина, Иван Костић, Михаило Лазаревић, Драган Љ. 
Милановић, Зоран Миљковић, Милорад Милованчевић, Весна Милошевић, Зоран Митровић, 
Часлав Митровић, Дејан Мицковић, Радован Пузовић, Слободан Радојевић, Мирослав 
Станојевић, Драгослава Стојиљковић, Милош Цветић, Драган Цветковић, Ранка Гајић, Нада 
Крњаић-Цекић, Верослава Перовић, Вучина Раичевић, Иван Алексић, Драган Алексендрић, 
Раша Андрејевић, Нина Анђелић, Предраг Ашковић, Милош Бањац, Иван Благојевић, 
Александар Бркић, Зорица Вељковић, Александра Васић, Србислав Генић, Милан Гојак, 
Александар Грбовић, Саша Живановић, Ненад Зрнић, Јелена Илић, Зорана Јели, Владимир 
Јовановић, Јасмина Јовановић, Радиша Јовановић, Александар Јововић, Драган Кнежевић, 
Бранко Кокотовић, Ненад Косанић, Горан Лазовић, Татјана Лазовић, Милан Лечић, Петар 
Лукић, Љиљана Марјановић, Александар Маринковић, Предраг Матејић, Саша Митић, 
Мирјана Мисита, Марина Миловановић-Аранђеловић, Драган Петровић, Душан Петровић, 
Бранислав Попконстантиновић, Слободан Поповић, Зоран Радаковић, Срђан Рибар, Весна 
Спасојевић-Бркић, Зоран Стаменић, Невена Стевановић, Зоран Стајић, Драган Туцаковић, 
Зоран Трифковић, Ненад Ћупрић, Весна Шешум, Игор Балаћ, Божица Бојовић, Радослав 
Галић, Душан Глишић, Александар Душанић, Оливера Ђорђевић, Радомир Ивановић, Живана 
Јаковљевић, Ненад Миљић, Ненад Павловић, Владимир Поповић, Михаило Поповић, Милан 



Ристановић, Александар Симић, Горан Славковић, Маја Тодоровић, Весна Ћојбашић, Коста 
Херман, Горан Шиниковић, Александар Симоновић, Бојан Ивљанин, Ђорђе Чантрак, 
Слободан Петрић, Драган Милковић, Александар Саљников, Миодраг Дробњаковић, Ружица 
Стипић, Предраг Елек, Александар Ћоћић. 
 
ОДСУТНИ ЧЛАНОВИ: Драгутин Дебељковић, Титослав Живановић, Јован Јанковић, 
Бранислав Јаћимовић, Бранислав Јојић, Видосав Мајсторовић(опр.), Анђелка Милосављевић, 
Златко Петровић, Зоран Рибар, Бранислав Савић(опр.), Жарко Спасић(опр.), Слободан 
Тошић, Вера Шијачки-Жеравчић, Ђорђе Благојевић, Зоран Бучевац, Бранко Васић, Горан 
Јанкес, Драган Лазић, Љубомир Миладиновић, Момчило Милиновић, Драган 
Милутиновић(опр.), Милош Недељковић(опр.), Велимир Радосављевић, Бранислав 
Ракићевић(опр.), Оливера Јеремић, Александар Петровић, Небојша Петровић, Петар 
Петровић, Радица Прокић-Цветковић, Зоран Стокић, Горан Симић, Васко Фотев, Гордана 
Бакић, Владимир Бекавац, Александар Бенгин, Угљеша Бугарић, Саша Дамњановић (опр.), 
Мирко Динуловић, Александар Жуњић(опр.), Миленко Каран, Маја Матејић, Снежана 
Милићев(опр.), Раде Миленковић, Александар Пантовић, Младен Пејчић, Данило 
Петрашиновић, Нада Ратковић-Ковачевић(опр.), Петар Смиљанић, Томислав Стојић(опр.), 
Наташа Тришовић(опр.), Жељко Васић, Влада Гашић(опр.), Миленко Јовановић, Мирослав 
Јовковић, Владан Козарски, Ненад Нешић(опр.), Вера Павловић, Оливера Поповић(опр.), 
Тамара Родић, Дејан Стошић, Марко Ћертић, Борислав Ковљенић, Драгутин Ђурић(опр.), 
Александар Мандић, Живојин Блажић(опр.). 
 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Павле Бакић, секретар Машинског факултета. 
 
Закључивши да је кворум обезбеђен са 117 чланова Већа, а да је у сали присутно 130 
чланова, проф.др Милорад Милованчевић је започео седницу Већа. 
   
Предложен је и једногласно  усвојен следећи  
 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 
 
1.Усвајање записника са 19. седнице  ННВ одржане 03.10.2002. год. 
2. Информације                
3. Усвајање Пословника о раду ННВ (од 11.11.2002. год. предлог на сајту факултета и у       
библиотеци) 
4. Формирање Комисија у вези одлуке Савета о примедбама на Статут 
5. Докторске дисертације 
6. Магистарске тезе и специјалистички радови 
7. Нострификације 
8. Актуелна питања 
9. Разно 
 
-тачка 1.: УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ ННВ 
 
Једногласно и без примедби, усвојен је записник са 19. седнице Научно-наставног већа, 
одржане 03.10.2002. године. 
 
-тачка 2.: ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
• Владимир Вујичић, председник Управног одбора Друштва метролога Југославије, 

обавестио је да ће организацију Конгреса метролога Југославије за 2003. годину поверити 
Машинском факултету у Београду. Организациони одбор Конгреса биће касније 
формиран.   



• Стручно веће за машинске, саобраћајне и организационе науке Универзитета у Београду 
известило је ННВ МФ, да ће се о докторској дисертацији ”Прилог одређивању утицаја 
детерминистичких и стохастичких параметара на кретање материјала у складишним 
системима” кандидата мр Душана Петровића, одлучивати када Машински факултет 
достави одговоре на захтеве које је до сада Стручно веће поставило. 

• Заједница универзитета Србије упутила је допис Деканима Универзитета у Београду, у 
вези са одржавањем Међународне конференције о реформи Универзитета у Србији 
(Београд, 14. и 15. новембар 2002. год.).  

• Председник Савета Машинског факултета, проф.др Јосиф Вуковић обавестио је ННВ МФ 
да је потребно да  се изабере нови члан Савета, због једног упражњеног места.  

• Седница Већа групације техничких факултета одржана је 12.11.2002. године, са почетком 
у 11,00 часова, уместо у 12,30 часова, како је било предвиђено. Због тога седници није 
присуствовао продекан проф.др Срђан Бошњак, који је овом приликом требало да замени 
декана. Машинском факултету ће бити достављен записник са ове седнице Већа 
групације техничких наука, тако да ће се накнадно реаговати у складу са интересима 
нашег факултета. Проф.др Љубиша Бркић је известио ННВ МФ,  да је Стручно веће за 
машинске, саобраћајне и организационе науке, одбило да се уједини са Стручним већем 
за електротехничке науке.     

• Продекан за наставу, проф.др Милорад Милованчевић дао је следеће информације: 
- да су 16. октобра 2002. године, два дана пре истека уписног рока резултати уписа у 

наредну годину студија,  били поражавајући: на свих 15 одсека, на пример треће године 
студија, уписало се укупно само 44  студента,  

- да је Колегијум декана донео 17. октобра 2002. године одлуку о снижавању критеријума за 
упис у шк. 2002/03. годину, а на основу тога до 30. октобра је продуженим уписним роком 
постигнуто следеће: 172 студента уписано је у III годину, 223 студента уписано је на IV 
годину и 208 студента уписано је у V годину, 

- затим је замолио све наставнике и сараднике који имају наставу у ВА ВЈ – одсек Логистике 
у Жаркову, да дођу на договор у салу 105, после седнице већа. 

• На предлог проф. др Милана Радовановића да ННВ МФ да подршку и сагласност за 
снижавање критеријума за упис у 2003. годину по одлуци Колегијума од 17.10.2002. год., 
продекан за наставу, проф.др М.Милованчевић ставио је овај предлог на гласање. Овај 
предлог је усвојен већином гласова и једним гласом против. 

• Продекан за финансије, проф.др Александар Обрадовић дао је следеће информације: 
- да ће почетком наредне  2003. године, лични доходци бити повећани за свега 5%, 
- лични доходак за октобар  биће исплаћен у понедељак 18.11.2002. године.    
• Продекан за Научно-истраживачки рад, проф. Др Срђан Бошњак, дао је следеће 

информације: 
а)   Извештаји са службених путовања 

- проф.др Александар Гајић поднео је извештај са службеног пута у Лозану, обављеног од 
08. до 14. септембра, 

- проф.др Миодраг Јанковић поднео је извештај са службеног пута у Софију, обављеног од 
09. до 12. септембра, 

- проф.др Дејан Радојчић поднео је извештај са службеног пута у Бостон, обављеног од 25. 
до 28. септембра, 

- проф.др Бојан Бабић  поднео је извештај са службеног пута у Грчку, обављеног од 30. 
септембра до 05. октобра, 

- доц.др Зоран Миљковић поднео је извештај са службеног пута у Грчку, обављеног од 30. 
септембра до 05. октобра, 

- проф.др Горан Јанкес поднео је извештај са службеног пута у Трондхајм, обављеног од 
09. до 10. октобра 2002. године. 

б) О јавном позиву за предлагање развојних пројеката у оквиру националног 
програма енергетске ефикасности, и о томе,  да још увек нема званичних резултата.  



 
- тачка 3. : УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ННВ (од 11. 11. 2002. предлог је на сајту 
факултета и у библиотеци) 
 
Проф.др Милорад Милованчевић је образложио да Пословник о раду ННВ МФ није нови 
документ, већ да постоји деценијама уназад. Такође је обавестио ННВ, да су у Предлог 
пословника  унете две новине и то: новчана казна због неоправданог изостајања са седнице 
Већа у износу од 600,00 динара, као и поступак тајног гласања при избору у наставничка 
звања.  
Проф.др Јосиф Вуковић предложио је да се ова тачка дневног реда одложи за следеће Веће, 
због бољег упознавања чланова Већа са предлогом Пословника.  
Научно-наставно веће је усвојило једногласно предлог проф.др Јосифа Вуковића. 
 
- тачка 4.:ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА У ВЕЗИ ОДЛУКЕ САВЕТА О ПРИМЕДБАМА НА СТАТУТ 
 
На основу информације Председника Савета Машинског факултета, проф.др Јосифа 
Вуковића, о једном упражњеном месту у чланству Савета, продекан за наставу, проф.др 
Милорад Милованчевић предложио је да са постојеће ранг листе изабраних чланова Савета, 
први испод редног броја 12, буде изабран за новог члана Савета, а реч је о проф.др Војкану 
Лучанину. Веће је једногласно овај предлог прихватило и тиме потврдило чланство 
професора Војкана Лучанина у Савету МФ. 
 
Проф.др Милорад Милованчевић подсетио је Веће, да је Комисија Савета  за праћење и 
усавршавање Статута МФ у саставу: проф.др Александар Рац, проф.др Цветко Црнојевић, 
проф.др Милорад Милованчевић, проф.др Титослав Живановић и Павле Бакић, 
дипл.правник, дала рок за пријем примедби и да је то 15. новембар 2002. године. Затим је 
предложио, што је Веће прихватило уз један уздржани глас, да због веће оперативности, 
двочлане Комисије Већа припреме материјал за усавршавање Статута, како би  Веће у пуном 
саставу, касније  разматрало све предлоге измена Статута.  
 
За  поглавља постојећег Статута МФ, овиме су задужени : 
• I  Основне одредбе - Павле Бакић, дипл.правник. 
• II Заступање, представљање и печати - Павле Бакић, дипл.правник., 
• III Делатност факултета 

III - 1 Образовна делатност - проф.др Светислав Чантрак и проф.др Милорад 
Милованчевић, 

III - 2 Научна делатност - проф.др Милош Кубуровић и проф.др Срђан Бошњак, 
• IV Организација факултета – Колегијум, 
• V  Заштита права и одговорност студената - проф.др Светислав Чантрак и проф.др 

Милорад Милованчевић, 
• VI Наставници и сарадници Универзитета - проф.др Милош Недељковић и проф.др 

Слободан Јарамаз, 
• VII Органи управљања и стручни органи - проф.др Милош Недељковић и Павле Бакић, 

дипл.правник, 
• VIII Нострификација и еквиваленција - проф.др Светислав Чантрак и проф.др Милорад 

Милованчевић, 
• IX  Евиденција јавне исправе - проф.др Милош Недељковић и Павле Бакић, дипл.правник, 
• X Начин финансирања и пословања факултета  - Колегијум  и 
• XI Прелазне и завршне одредбе - Колегијум. 

 
 
 



 
 
 
 
 

- тачка 5.: ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
 

5.1.    Предлог за именовање комисије за писање извештаја о испуњености услова 
кандидата и научне заснованости теме 
 

5.1.1. Катедра за индустријско инжењерство предлаже Комсију за писање 
извештаја о испуњености услова докторанта мр Весне Спасојевић-Бркић, и научне 
заснованости теме докторске дисертације “Интеракција контингентних фактора 
организације и менаџмента квалитетом у индустријским предузећима” у 
саставу: проф.др Миливој Кларин, проф.др Драган Д. Милановић и др хц Драгутин 
Поповић, проф. у пензији, а за ментора кандидат предлаже проф.др Миливоја Кларина. 

5.1.2 Катедра за производно машинство предлаже Комисију за писање извештаја о 
испуњености услова докторанта mr Mahmoud M. Joma Sawani, и научне заснованости 
теме докторске дисертације “Оптимизација производње и технике управљања 
квалитетом склопа турбине ракетног мотора са течном погонском 
материјом”  у саставу: проф.др Мирослав Пилиповић, проф.др Жарко Спасић и 
проф.др Васко Фотев, а за ментора кандидат предлаже проф.др Мирослава 
Пилиповића, коментор проф.др Жарко Спасић. 

 
            Усвојени су предлози за именовање комисија, с тим што је под тачком 5.1.1, после 

20 минута дискусије, један члан Већа био уздржан. 
 
5.2.     Увајање извештаја о испуњености услова за израду докторске дисертације.  

 
5.2.1   Комисија у саставу: проф.др Доброслав Ружић, др Драган Ускоковић, редовни професор 

и научни саветник(ИТН САНУ), проф.др Ташко Манески , проф.др Милорад 
Милованчевић и доц.др Петар Ускоковић (ТМФ) поднела је извештај о испуњености 
услова докторанта мр Игора Балаћа дипл.маш.инг. за израду докторске дисертације 
“Нумеричко и експериментално одређивање карактеристика еластичности 
честично композитног керамика-полимер материјала” и предлаже да се 
кандидату одобри израда докторске дисертације, а за ментора предлаже проф.др 
Милорада Милованчевића. 

5.2.2. Комисија у саставу. проф.др Данило Ћук, проф.др Момчило Милиновић и 
проф.др Слободан Јарамаз поднела је извештај о испуњености услова докторанта mr 
Mohamed Said Ahmed за израду докторске дисертације “Нови алгоритми за 
одређивање кинематичких параметара бесплатформних инерцијалних 
навигационих система са случајним улазним величинама” и предлаже да се 
кандидату одобри израда докторске дисертације , а за ментора предлаже проф.др 
Данила Ћука. 

5.2.3. Комисија у саставу: проф.др Ђорђе Благојевић, проф.др Драган Лазић и 
проф.др Слободан Јарамаз поднела је извештај о испуњености услова докторанта mr 
Ibrahem Farag M. Tarbah за израду докторске дисертације “Пројектовање 
дигиталног адаптивног аутопилота у условима сложених аспеката динамике 
лета” и предлаже да се кандидату одобри израда докторске дисертације, а за ментора 
предлаже проф.др Ђорђа Благојевића и коментора проф.др Драгана Лазића. 

 
 



 
 
 
 

5.2.4. Комисија у саставу: проф.др Милосав Огњановић, проф.др Пауна Обрадовић, 
проф.др Божидар Росић и проф.др Ливија Цветићанин, ФТН- Нови Сад, поднела је 
извештај о испуњености услова докторанта mr Fathi M. Agemi за израду докторске 
дисертације “Истраживање вибрација ротационих маса побуђених спрезањем 
зупчаника високих брзина” и предлаже да се кандидату одобри израда докторске 
дисертације, а за ментора предлаже проф.др Милосава Огњановића. 

  
 Усвојена су једногласно сва четири извештаја о испуњености услова за 
израду докторске дисертације. 

 
 

5.3. Именовање Комисије за оцену и одбрану 
 

5.3.1. На основу извештаја проф.др Анђелке Милосављевић, ментора докторске 
дисертације »Примена савремених оптичких метода у испитивању нових 
вишекомпонентних легура обојених метала« да је докторант мр Радован 
Радовановић, дипл.инг.маш. завршио докторску дисертацију, Катедра за технологију 
материјала предлаже Комисију за оцену и одбрану у саставу: проф.др Витомир 
Ђорђевић, проф.др Милеса Срећковић(ЕТФ) и проф.др Анђелка Милосављевић. 

5.3.2. На основу извештаја проф.др Вере Шијачки-Жеравчић, ментора докторске 
дисертације »Оптимизација процеса добијања композитних материјала 
применом математичког моделирања њихових карактеристика« да је докторант 
мр Љубинка Јоловић,дипл.инг.маш. завршила докторску дисертацију, Катедра за 
технологију материјала предлаже Комисију за оцену и одбрану у саставу: проф.др 
Велимир Симоновић, проф.др Анђелка Милосављевић и проф.др Вера Шијачки-
Жеравчић. 

5.3.3. На основу извештаја проф.др Томислава Драговића, ментора докторске 
дисертације »Прилог истраживању система управљања и регулације Мах-овог 
броја трансоничног аеротунела са надпритиском прекидног дејства« да је 
докторант мр Боривоје Близанац, дипл.инг.маш. завршио докторску дисертацију, 
Катедра за ваздухопловство предлаже Комисију за оцену и одбрану у саставу: проф.др 
Слободан Ступар, проф.др Зоран Стефановић и проф.др Томислав Драговић. 

 
Једногласно су именоване све три  предложене Комисије. 
 
 

                      5.4      Усвајање извештаја о оцени докторске дисертације 
 

5.4.1 Чланови Комисије у саставу: др Велимир Симоновић, ред.проф.у пензији, др 
Петар Јовановић, ред.проф. ФОН-а у Београду, др Радојица Дубоњић, ред.проф., др 
Драган Д. Милановић, ванр.проф. и др Томислав Јовановић, ред.проф. у пензији 
поднели су извештај о оцени докторске дисертације »Истраживање и формирање 
модела за управљање и руковођење при градњи индустријских објеката« 
докторанта мр МИЛОРАДА РАКОЊЦА, дипл.инг.маш. и предлажу да се докторска 
дисертација прихвати и да се рад и извештај изложе на увид јавности 30 дана од дана 
објављивања обавештења на огласну таблу Машинског факултета. Одобрава се 
одбрана докторске дисертације пред Комисијом за јавну одбрану у истом саставу пошто 
Стручно веће Универзитета у Београду да сагласност на извештај Комисије. 

 



 Усвојен је извештај о оцени докторске дисертације. 
  

 
 
 

5.5. Обавештења о сагласности Стручног већа на предлог теме докторске 
дисертације  

 
 

5.5.1 Мр Ненад Марковић,дипл.инг.маш. »Развој модела стратешког 
управљања производним предузећем«, ментор проф.др Миливој Кларин. 

5.5.2. Мр Милан Николић, дипл.инг.маш. »Квантитативни модел избора новог 
производа са истраживањем релевантних критеријума«, ментор проф.др Миливој 
Кларин. 

5.5.3. Мр Зоран Зорић, дипл.инг.маш. »Истраживање радних параметара 
дегазатора са континуалним контактом фаза за припрему воде за системе 
даљинског грејања«, ментор проф.др Бранислав Јаћимовић. 

5.5.4 Mr Khalifa Meftah Ahmed, дипл.инг.маш. »Истраживање утицаја 
конструктивних параметара на пробојност кумулативних бојевих глава«, 
ментор проф.др Слободан Јарамаз. 

 
 

5.6.  Обавештење о јавним одбранама 
 
 

5.6.1. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације у саставу: проф.др 
Бошко Рашуо, проф.др Јован Јанковић и проф.др Златко Петровић извештава да је 
кандидат мр Милан Бајовић, дипл.инг.маш. са успехом одбранио докторску дисертацију 
под насловом »Нови прилаз у решавању проблема динамике лета летелица са 
становишта примене квалитета лета« дана 09.10.2002. године и тиме стекао 
право на промоцију у научни степен доктора техничких наука. 

5.6.2. Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације у саставу: проф.др 
Радоје Лишанин, проф.др Илија Кривошић, доц.др Горан Симић и проф.др  Војкан 
Лучанин извештава да је кандидат мр Александар Радосављевић, дипл.инг.маш. са 
успехом одбранио докторску дисертацију под насловом »Математичко моделирање, 
симулација, одређивање основних отпора при кретању воза и оптимизација 
потрошње погонске енергије железничких вучних возила« дана 28.10.2002. године 
и тиме стекао право на промоцију у научни степен доктора техничких наука. 

 
Продекан за наставу, проф.др Милорад Милованчевић обавестио је ННВ да 

је асистент мр Бранислав Попконстантиновић одбранио докторску дисертацију 
»Синтеза објектних модела колокалних колинеарних поља« дана 11.11.2002. 
године на Архитектонском факултету у Београду.  

 
             -тачка 6.:  МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 

 
6.1       Одобравање тема и именовање ментора  

 
6.1.1 На основу пријаве за израду магистарске тезе “Анализа утицаја 

геометрије и хетерогености материјала на понашање Шарпијеве епрувете” 
кандидата МИЛОША ДОБРОЈЕВИЋА,дипл.инг.маш. Комисија за последипломске 
студије предлаже да се одобри тема и именује ментора проф.др Александра Седмака. 



6.1.2. На основу пријаве за израду магистарске тезе “Методологија процеса 
ревитализације и продужења ресурса коришћења турбомлазних мотора у 
ратном ваздухопловству” кандидата СЛАВИША САВИЋ, дипл.инг.маш. Комсија за 
последипломске студије предлаже да се одобри тема и именује ментора проф.др Бошка 
Рашуа. 

Одобрене су обе предложене теме, и прихваћена су оба предлога за менторе. 
 

                              6.1.3.  Именовање комисије за оцену и одбрану 
 

6.1.4                На основу извештаја ментора проф.др Александра Седмака да је АЛЕКСАНДАР 
ЈАКОВЉЕВИЋ, дипл.инг.маш. завршио магистарску тезу “Утицај оштећења и 
напонског стања материјала на преостали век паровода високог притиска“, 
Катедра за технологију материјала предлаже Наставно-научном већу да именује 
Комисију за оцену и одбрану у саставу: проф.др Вера Шијачки-Жеравчић, др Милован 
Студовић, ред.проф. у пензији и проф.др Александар Седмак.  

6.1.3. На основу извештаја ментора проф.др Александра Седмака да је 
АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ, дипл.инг. завршио специјалистички рад “Електролучно 
заваривање финозрних челика пуњеном жицом” , Катедра за технологију материјала 
предлаже Наставно-научном већу да именује Комисију за оцену и одбрану у саставу: 
проф.др Витомир Ђорђевић, доц.др Радица Прокић-Цветковић и проф.др Александар 
Седмак. 

 
Усвојено је именовање  обе комисије, како је и предложено.  
 
 

6.2. Усвајање извештаја и објављивање на огласној табли 
 

6.2.1 Чланови Комисије у саставу: проф.др Зоран Стефановић, доц.др Небојша 
Петровић и проф.др Јован Јанковић поднели су извештај о оцени магистарске тезе 
»Синтеза номиналног управљања лета авиона » кандидата НЕНАДА 
КОВАЧЕВИЋА и предлажу да се извештај прихвати а на огласној табли објави да се 
магистарска теза са извештајем Комисије налази у библиотеци факултета и да је 
доступна увиду јавности 30 дана од дана објављивања обавештења. 

6.2.2 Чланови Комсије у саставу: проф.др Милан Радовановић, проф.др Титослав 
Живановић и проф.др Љубиша Бркић поднели су извештај о оцени магистарске тезе 
»Анализа процеса млевења и сагоревања лигнита Станари« кандидата ВИНКА 
БАБИЋА, дипл.инг.маш. и предлажу да се извештај прихвати а на огласној табли објави 
да се магистарска теза са извештајем Комисије налази у библиотеци факултета и да је 
доступна увиду јавности 30 дана од дана објављивања обавештења. Одбрана 
магистарске тезе биће 27. децембра 2002. године  у 13,00 часова уколико не буде 
примедби .  

 
            Усвојена су оба  извештаја, а  материјали су  прослеђени на увид јавности. 
 
 
  

6.3.  Обавештење о јавним одбранама  
 
 

6.3.1 МАРИНА МИЛОВАНОВИЋ, дипл.инг.маш. одбранила је магистарску тезу             
“Истраживање могућности примене управљања процесом пројектовања 
механизама” дана 11.10.2002. године пред Комсијом у саставу: проф.др Зоран 
Стефановић, проф.др Миодраг Стоименов и проф.др Александар Секулић. 



6.3.2 НАТАША МУДРИНИЋ, дипл.инг.маш. одбранила је магистарску тезу 
“Аеродинамика, механика лета и проблеми буке тилт ротора” дана 21.10.2002. 
године пред Комсијом у саставу: проф.др Томислав Драговић, проф.др Илија Кривошић 
и проф.др Слободан Ступар. 

6.3.3 МИЛОШ ЂУКИЋ, дипл.инг.маш. одбранио је магистарску тезу »Дејство 
водоника на метал испаривачких цеви котлова« дана 28.10.2002. године пред 
Комисијом у саставу: проф.др Анђелка Милосављевић, проф.др Милован Студовић и 
проф.др Вера Шијачки-Жеравчић. 

6.3.4. СЛАВИЦА ПЕТРОВИЋ, дипл.инг.маш. одбранила је магистарску тезу 
»Истраживање метода предвиђања у менаџмент маркетингу производних 
добара« дана 07.11.2002. године пред Комисијом у саставу: проф.др Радојица Дубоњић, 
проф.др Миливој Кларин и проф.др Велимир Симоновић у пензији. 

  
 

-тачка 7.: НОСТРИФИКАЦИЈЕ 
 

7.7.1. Чланови Комисије у саставу: проф.др Ђуро Коруга, проф.др Владан 
Ђорђевић и проф.др Вера Шијачки-Жеравчић, поднели су извештај по захтеву Небојше 
Бјелотомића, дипломираног инжењера, да му се нострификује диплома коју је стекао 
на Бостонском Универзитету из области биомедицинског инжењерства и предлаже 
Наставно-научном већу Машинског факултета да прихвати захтев и да му се призна 
звање дипломираног инжењера из области биоинжењеринга. 

7.7.2. Катедра за термоенергетику предлаже Наставно-научном већу Комисију за 
нострификацију дипломе дипломираног машинског инжењера Милета Иванова, коју је 
стекао на Универзитету у Битољу у следећем саставу: проф.др Бранислав Савић, 
проф.др Милан Петровић и проф.др Владимир Стевановић. 

 
Једногласно су  усвојени извештај (7.7.1) и предлог (7.7.2.) за нострификацију.  

 
 

- тачка 8.:  АКТУЕЛНА ПИТАЊА 
 
Проф.др Милорад Милованчевић дао је предлог, да редовни професор др Мирослав Бенишек 
буде изабран за члана Већа Универзитета у Београду, што је једногласно усвојено од стране 
ННВ МФ. 
Проф.др Милорад Милованчевић дао је предлог, да редовни професор др Мирољуб Томић 
буде изабран за заменика Декана за послове у Ректорату по потреби, што је једногласно 
усвојено од стране ННВ МФ. 
Проф.др Миле Маркоски је нагласио, да је потребно посветити пажњу успеху кандидата који  
се уписују на МФ.  
 

- тачка 9.: РАЗНО 
 
Проф.др Милорад Милованчевић обратио се Већу у име групе наставника - слављеника и све 
присутне позвао на свечаност организовану поводом унапређења наставника Машинског 
факултета. 
 

Седница Научно-наставног већа Машинског факултета завршена је у 13.35 часова. 
 
 
            РЕФЕРЕНТ                                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ , 
НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВЕЋА                                             ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 
 



    Данијела Ристески                                                                   Проф.др Милорад Милованчевић              


