УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД У
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 271/2
Д ату м: 06. 02. 2014. год.

А
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ред.проф . –69(73)
1. Арс енић Ж.
2. Баби ћ Б.
3. Бошњак С.
4. Бугарић У.
5. Бучевац З.
6. Вас ић Б.
7. ВасићМило вановић А.
8. Вег А.
9.  Гајић А.
10. Генић С.
11. Гла воњи ћ М.
12. Дебељковић Д.
13. Донд ур Н.
14. Живановић Т.
15. Зеко вић Д.
16. Зрнић Н.
17. Јанковић Ј.
18. Јарамаз С.
19. Јаћимо вић Б.
20. Јовановић Ј.
21. Јововић А.
22. Кандић Д.
23. Коматина М.
24. Коси Ф.
25.- Лазаревић М.(о)
26. Лазић Д.
27. Лечић М.
28. Луч анин В.
29. Мајсторовић В.
30. Манески Т.
31. Марковић Д.
32. Миладиновић Љ.
33. Милановић Д.
Д.
34. Милиновић М.
35. Милованчевић М.
36.- МилошевићМитић В.(о)
37. Мил утиновић Д.
38. Миљко вић З.
39.- Митровић Р.(о)
40. Митровић З.
41. Мицковић Д.
42. Младеновић Н.
43. Моток М.
44. Недељковић М.
45. Обрадовић А.
46. Огњановић М.
47. Петровић А.
48. Петровић М.
49. Петровић П.
50. Петровић Др.
51. Пешић С.
52. Покрајац С.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-09/1314

бројно стање ННВ
Кворум за ННВ – 1/2А
присутн о
потребн о за одлук у – 1/2Б
бројно стање ИВ – ()
Кворум за ИВ – 2/3В
потребн о за одлук у – 1/2В
Прис утно
53. Попконстант иновић. Б.
54. Пр окићЦветк овић Р.
55. Радојчић Д.
56. Рашуо Б.
57.- Рибар З.
58. Ристивојевић
М.
59. Росић Б.
60. Седмак А.
61  Спалевић М.
62. Станојевић М.
63. Стевановић В.
64. Стефановић З.
65. Стоиме нов М.
66. Стојиљко вић
Д.
67. Ступар С.
68. Тановић Љ.
69. Трифковић З.
70. Т уцаковић Д.
71. Цветковић А.
72. Црнојевић Ц.
73. Шката рић Д.
ван.проф . –39(41)
1. Алексенд рић Д.
2. Анђели ћ Н.
3. Аранђеловић И.
4. Бала ћ И.
5. Бањац М.
6. Бенгин А.
7. Венцл А.
8. Дуњић М.
9. Елек П.
10. Живков ић Б.
11. Жуњи ћ А.
12. Илић Ј.
13. Јереми ћ О.
14. Костић И.
15. Лазовић Т.
16. Луки ћ П.
17. Маринковић А.
18. Матија Л.
19. Милановић Љ. Д.
20. Милош М.
21. Мисита М.
22. Митровић Ч.
23. Павишић М.
24. Петровић Ду.
25. Петровић Н.
26. Поповић В.
27. Поповић О.
28. П узовић Р.
29. Радаковић З.
30.- Радић Д. ( о)

р.п.
73

в.п.
41

д.
42

69
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39

73
49
37
69

114
76
58
108

156
104
78
147

а.
45

а.п.
0

мр
0

0

0

44
201
134
101
191

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Радојевић С.
Ракићевић Б.
Саљников А.
Симић Г.
Симоновић А.
Спасојевић Брки ћ
Весна
37. Стевановић Н.
38.- Стокић З.(о)
39. Тодо ровић М.
40. Тришовић Н.
41. Фотев В.
доценти – 39(42)
1. Андрејевић Р.
2. Баки ћ Г.
3. Бачкал ов И.
4. Благој евић И.
5. Божић И.
6. Бој овић Б.
7. Буљак В.
8. Вељковић З.
9. Гашић В.
10. Гојак М.
11. Грбовић А.
12. Динуло вић М.
13. Додер Д.
14. Ђ укић М.
15. Живановић С.
16. Зорић Н.
17. Илић Д.
18. Јако вљевић Ж.
19. Јел и З.
20. Јовановић В.
21. Јовановић Р.
22. Косанић Н.
23. Лазовић Г.
24. Манић Н.
25. Милићев С.
26. Милковић Д.
27. Миљић Н.
28. Митић С.
29. Митровић Н.
30. Павл овић В.
31. Пејчев А.
32. Петрашиновић Д.
33.- Поповић С. (о)
34. Рибар С.
35. Ристановић М.
36. Симић А.
37.- Стаменић З.( о)
38.- Стојић Т.(о)
39. Танасковић Ј.
40. Ћоћић А.
41. Чантрак Ђ.
42. Шиниковић Г.


201
101
191
-

асистенти –44(45)
1. Бањац М.
2. Вег Е.
3. Галић Р.
4. Гњатовић Н.
5. Ђуки ћ Д.
6. Ивљанин Б.
7.- Јанд рлић Д.(о)
8. Јосиповић С.
9. Калајџић М.
10. Китановић М.
11. Луки ћ У.
12. Марковић М.
13. Марковић И.
14. Мартић И.
15. Масловарић Б.
16. Милеус нић И.
17. Миливојевић А.
18. Милованчевић У.
19. Мишковић Ж.
20. Младеновић Г.
21. Момчиловић Н.
22. Мрђа П.
23. Обрадовић М.
24. Пантелић С.
25. Пековић О.
26. Петровић М.
27. Петровић А.
28. Петронијевић Ј.
29. Раденко вић Д.
30. Радул овић Р.
31. Рајич ић Б.
32. Ристић М.
33. Рудоња Н.
34. Сворцан Ј.
35. Симоновић В.
36. Славковић Н.
37. Сретеновић А.
38. Стаменић М.
39. Стаменковић Д.
40. Станојевић Д.
41. Стојадиновић
С.
42. Ступар Г.
43. Тоди ћ И.
44. Тодо ровић Р.
45. Тома новић Ј.

Наставници страно г
језика мр 0(0)

1

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 09/1314 одржана
је 06. фебруара 2014. године у амфитеатру А, са почетком у 12,00 часова. Седницом је председавао проф.др
Милорад Милованчевић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф.др Ненада Зрнића, Продекана за
финансије, проф.др Владимира Поповића, Продекана за НИД, проф.др Војкана Лучанина и Продекана за
организацију, проф.др Славка Пешића.
Зак ључивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 101 члана Већа, а да је у с али присутан
191 члан, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео седницу ННВ.
Предложен је и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Усвајање Записника са седнице ННВ-08/1314 од 23.01.2014. год.
Обавештења и информацијe.
Наставна питања.
Избори у наставна и научна звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-08/1314 ОД 23.01.2014. ГОД.
Записник са седнице ННВ број 08/1314 од 23.01.2014. године је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Декан је дао следеће информације:
Минутом ћутања одата је пошта преминулом др Властимиру Новаковићу, пензионисаном професору нашег
Фак ултета.
Шеф Катедре за пољопривредно машинство, проф.др Драган Марковић представио је нову колегиницу,
асистента Ивану Марковић. ННВ је топлим аплаузом поздравило свог новог члана.
Наш Фак ултет добио је допуну Дозволе за рад коју је донело Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Овом допуном исправљена је грешка државне администрације ка нама, те нам ј е одобрено извођење
студијских програма за Основне академске студије – машинско инжењерство на српском и енглеском језику, за
Мастер академске студије – машинско инжењерство на српском и енглеском ј езику и за Докторске академске
студије – машинско инжењерство на српском и енглеском језик у, што је све и верификовано у већ обављеном
другом кругу националне акредитације нашег Факултета.
Народна скупштина Реп ублике Србије донела је одлуку о избору два члана Националног савета за високо
образовање: проф.др Љубодраг Тановић и проф.др Бранислав Влаховић, Пољоп ривредни факултет
Универзитета у Новом Саду. ННВ је бурним аплаузом честитало овај избор нашем професору Тановићу.
Добијен је допис од председника наше Комисије за издавачку делатност проф.др Александра Обрадовића,
поводом даљег рада везаног за издавачку делатност. На основу овог дописа, као и на основу сада важећег
Статута Фак ултета, у оквиру издавачке делатности треба раздвојити две активности: за издавање уџбеник а
све треба обављати по већ устаљеној пракси, а за издавање монографија ће бити потребно да с е два пута
годишње, као нова тачка дневног реда у раду нашег ННВ, донесу етапне одлуке о именовању рецензената, а
потом и одлуке о усвајању или неусвајању рецензија.
Седница Савета Машинског факултета одржана је у уторак 28.01.2014. године на којој је усвојено доношење
Одлуке о усвајању Извештаја о попису и доношење Одлуке о усвајању Плана набавки М.Ф. за 2014. годину.
У наставку је Декан ск ренуо пажњу свим члановима ННВ да је тренутно пословање нашег Фак ултета, Јавног
сектора и привреде уопште, под ударом налета нових Закона, Прописа и Уредби. Део који се односи на Јавни
сектор, а посебно буџетске кориснике, тражи строгу дисциплину у трошењу буџетских средстава, чиме с е
свакако подразумева и појачана контрола трошења новца. Истовремено, као новачана средства Фак ултета,
који је индиректни буџетски корисник, подједнако се третирају и буџетска средства и сопствена средства.
Имај ући у виду наведено, руководство Факултета предузело је следеће мере и то:
1. Имплементација Закона о јавним набавкама у свим набавкама на Фак ултету. Ово подразумева да се,
посебно пре већих набавки, поднесе захтев Служби за јавне набавке која покреће процедуру набавке.
Подсећамо да се поступак јавне набавке врши према износима, а на следећи начин:
2

- Поступак Јавне набавке мале вредности – поруџбеницом – до 400.000,00 динара без ПДВ-а.
- Поступак Јавне набавке мале вредности – од 400.000,00 до 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Поступак Јавне набавке – Отворени поступак – преко 3.000.000, 00 динара без ПДВ-а.
2. Са личних конта на Факултету, рачуни за мобилне телефоне могу се плаћати само на своје име и то највише
за један број који се третира као с лужбени и то искључиво из средстава од сарадње с а привредом. За све
остале телефонске рачуне који би се плаћали са конта, требало би плаћати додатне порезе у складу са
Зак оном о порезу на доходак грађана. Дакле, сви преостали телефонски рачуни просто треба да се пребаце на
кућне адресе.
3. Трошкови репрезентације (рачуни за пок лоне, ресторански рачуни и с л.) могу се плаћати новцем са личног
конта, и то искључиво новцем од сарадње са привредом, а највише у вис ини од 3% оствареног прихода од те
сарадње. Ово је у складу са Законом о порезу на добит правних лица.
4. Трошење буџетских средстава са конта мора да буде у потпуном складу са наменом примљених средстава.
Скреће се пажња да се приликом попуњавања обрасца за спровођење јавне набавке, обавезно нагласи којим
се новцем врши плаћање (буџет или сарадња). Даље, средства која су добијена из буџета за покриће
одређених трошкова у 2014. години се не могу правдати у с ледећој години (на пример, проблем објављивања
монографија).
5. Руководилац Пројекта финансираног из буџета за науку, дужан је да прати приливе средстава за сарадник е
на Пројекту и да обавести Министарство и Службу за рачуноводство Фак ултета о с вим п роменама које се у
току реализације дешавају (одлазак истраживача, породиљско одсуство, избор у асистента, ....).
Руководиоци међународних пројеката дужни су да доставе Служби за рачуноводство Факултета Уговор по
основу којег стижу новчани приливи, а у складу са Законом о порезу на додату вредност.
6. Све излазне фактуре са Факултета морају с е искључиво слати преко Службе за рачуноводство, која води
прецизну евиденцију у Књизи излазних фактура. Ово се односи на фактуре за Србиј у и за иностранство.
7. Аконтације за службена путовања у земљи и иностранству, према Правилнику о надокнади путних трошкова,
обавезно се морају правдати најкасније у року од 48 сати од дана повратка са службеног пута. Ово се односи и
на остале путне налоге (без претходне аконтације). Ово је одређено чланом 16. Уредбе о буџетском
рачуноводству.
8. По обављеној процедури везаној за јавне набавке, зап ослени којем је одобрена одговарајућа набавка,
доноси Профактуру (или Предрачун) као основ плаћања. Потом се обавља плаћање, а запослени је дужан да
одмах по преузимању робе (или услуге) по тој уплаћеној Профактури (или Предрачуну), коначну Фактуру Рачун - Отпремницу достави на правдање у Службу за рачуноводство.
9. Налози за фактурисање морај у да прате динамику извршених услуга, што значи да се морају доставити
Служби за рачуноводство Факултета када се изврши та услуга, а на датум промета услуге.
10. Професори који с у у пензији, а наставили су да помажу у с арадњи са привредом, немају право на лични
конто као када су били у радном односу. Дакле, могу да раде само у корист и на терет конта неког професора
који је у радном односу, а уз обавезан потпис носиоца конта (како у налозима за фактурисање, тако и у
налозима за плаћање).
11. Ангажовање помоћника - сарадника у пословима сарадње са привредом уз посредовање омладинских и
студентских задруга, као и ангажовање помоћника - сарадника по основу Уговора о привременим и
повременим пословима, је и даље могуће, уз напомену, да максималан број овак вих сарадника може да буде у
висини до 10% од укупног број запослених, а на годишњем нивоу. Такође, исплата по појединцу не може бити
већа од 60.000 динара нето, јер то подразумева плаћање додатног пореза у складу са Законом о умањењу
нето прихода лица у јавном сектору.
Свак у од ових мера Декан је описао сликовитим примерима, а затим је још једном апеловао да их се сви
стриктно придржавамо.
Продекан за наставу дао је следеће информације:
Држава је послала упит везан за број буџетских с тудената на Докторским с тудијама, а по годинама студија.
Фак ултет је одговорио по том упиту благовремено.
Замолио је млађе колеге да буду апсолутно савесне и да дежурају на испитима кад год им то могућности
дозвољавају. Тако је било деценијама, тако мора и да остане.
Универзитет у Београду је нашем Факултету тражио податке о уписним квотама за школску 2014/2015. годину,
а Фак ултет је одговорио по том упиту благовремено.
Продекан за финансије није имао информације.
Продекан за НИД дао је следеће информације:
Подсетио је да с у расписани конкурси Привредне коморе Београда за најбоље дипломске радове, докторске
дисертације, техничка и дизајнерска решења и да се до сада нико није пријавио.
Сви рук оводиоци пројеката финансираних од стране МПНТР добили су мејл од ЈУП-а у којем се наводе
њихове обавезе и рокови којих треба да се придржавај у.
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Добили смо обавештење из МПНТР да у што краћем рок у поднесемо захтев за суфинансирање научних
скупова који ће се одржати на Машинском фак ултету у току 2014. године.
Шеф Катедре за аутоматско управљање доставио је предлоге Комисија за рецензијe:
- Монографија „Сингуларни и дескриптивни линеарни системи“, аутора проф.др Драгутина
Дебељковића, Комисија у саставу: проф.др Михаило Лазаревић и др Сретен Стојановић Технолошки
факултет Ниш;
- Монографија „Линеарни сингуларни системи са чистим временским кашњењем IV део“, проф.др
Драгутина Дебељковића, Комисија у саставу: проф.др Михаило Лазаревић, доц.др Срђан Рибар;
- Монографија „Системи са кашњењем II део“, проф.др Драгутина Дебељковића, Комисија у саставу:
проф.др Михаило Лазаревић, доц.др Срђан Рибар.
Проф.др Милош Бањац доставио је предлог Комисије за рецензију своје монографије „Математичко
моделирање процеса преношења количине кретања и количине топлоте који се остварују при удару
турбулентног млаза у загрејану плочу“, у саставу: проф.др Владимир Стевановић, др Жарко Стевановић,
научни саветник ИНН Винча, др Богосав Васиљевић, ван.проф. МФ у пензији.
Како није било коментара, питања и сугестија од стране чланова ННВ, Продекан је замолио ове предложене
рецензенте да сачине извештаје о рецензији наведених монографија.
Продекан за организацију није имао информације.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊA
По овој тачки Дневног реда Колегијум Декана није имао теме за расправу, а како то није учинило ни ННВ,
Декан је само подсетио Веће да нам настава у пролећном семестру почиње 24.02.2014. године, а по усвојеном
Календару.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊ A
4.1. Расписивање конкурса (сагласност ННВ) и именовање Комисије за подношење извештаја по конкурсу
(сагласност ИВ)
4.1.1. Предлагач: Катедра за производно машинство.
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Производно машинство.
Комисија за подношење извештаја: др Милош Главоњић, ред.проф., др Драган Милутиновић, ред.проф,
др Љубодраг Тановић, ред.проф., др Бојан Бабић, ред.проф. и
др Милисав Калајџић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: Упражњено радно место.
4.1.2. Предлагач: Катедра за теорију механизама и машина.
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну
област Теорија механизама и машина и Ин жењерско цртање са нацртном гео метриј ом.
Комисија за подношење извештаја: др Миодраг Стоименов, ред.проф., др Драган Петровић, ред.проф
и др Стеван Станковски, ред.проф., ФТН Нови Сад.
Разлог: Истицање изборног периода асистенту Емилу Вег у.
4.1.3. Предлагач: Катедра за термомеханику.
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну
област Термомеханика.
Комисија за подношење извештаја: др Мирко Коматина, ред.проф., др Милош Бањац, ванр.проф. и
др Богосав Васиљевић, ванр.проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: Истицање изборног периода асистенту мр Ружици Тодоровић.
4.2. Обавештење о Извештају Комисије по конкурсу и Предлогу за избор (ННВ) (материјал се ставља 30
дана на увид у библиотеци и на сајту факулте та)
4.2.1. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Ваздухопловство.
Предложени кандидат: Јелена Сворцан, дипл.инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Слободан Ступар, ред.проф., др Александар Симоновић, ванр.проф.
и др Слободан Гвозденовић, ред.проф. Саобраћајни факултет Београд.
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4.2.2. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Ваздухопловство.
Предложени кандидат: Огњен Пековић, дипл.инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Слободан Ступар, ред.проф., др Александар Симоновић, ванр.проф. и
др Слободан Гвозденовић, ред.проф. Саобраћајног факултета у Београду.
4.2.3. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Математика - Рачунарство.
Предложени кандидат: Душан Ђукић, дипл. математичар, асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Миодраг Спалевић, ред.проф., др Драган Додер, доцент и
др Зоран Каделбург, Математички фак ултет Београд.
4.2.4. Конкурс за избор: ј едног асистента на одређено време од 3 године с а пуним радним временом за ужу
научну област Биомедицинско инжењерство.
Предложени кандидат: Јелена Мунћан, дипл.инж. маш., студен т Докторских студиј а за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Лидија Матија, ванр.проф., др Драган Лазић, ред.проф. и
др Ђуро Коруга, ред.проф. М.Ф. у пензији.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
Нема материјала.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
4.3.б. Усвајање извештаја за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзите та у Београду (ИВ)
Нема материјала.
4.3.в. Гласање о избору 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 Производно машинство.
Предложени кандидат: Милица Петровић, дипл.инж.маш. - мастер, асистент за звање асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Зоран Миљковић, ред.проф., др Бојан Бабић, ред.проф. и
др Милисав Калајџић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 134, а гласало је 191. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: за-191,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милицу Петровић 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 Производно машинс тво.
Предложени кандидат: Милош Пјевић, мастер инжењер маш инства, студен т Докторских с тудиј а за звање
асистента.
Комисија за подношење извештаја: др Љубодраг Тановић, ред.проф., др Бојан Бабић, ред.проф. и
др Милисав Калајџић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 134, а гласало је 191. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: за-191,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Пјевића у звање асистента.
4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
Нема материјала.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других Факултета (именовање
комисије)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других Факултета (извештај
комисије)
Нема материјала.
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тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧ НА З ВАЊА
4.а.1 Захтеви за избор у научно звање и именовање комисија
4.а.1.а Подносилац захтева: др Никола Бај ић, дипл.инж., виши научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник.
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.др Александар Седмак, проф.др Радица Прокић-Цветковић,
проф.др Бојан Бабић, др Венцислац Грабулов, научни саветник,
ИМС – Институт за испитивање материјала и др Миодраг Арсић,
научни саветник, ИМС – Институт за испитивање материјала.
4.а.2 Усвајање извештаја за избор у научно звање које су доставиле комисије и објављивање у дневном
листу “Политика” и на сајту Факулте та на увид јавности
4.а.3.а Кандидат: др Драган Комаров, дипл.инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник.
Комисија: проф.др Слободан Ступар, проф.др Александар Симоновић и проф.др Слободан Гвозденовић,
Саобраћајни факултет.
4.а.3.б Кандидат: др Драгољуб Бекрић, дипл.инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник.
Комисија: проф.др Часлав Митровић, проф.др Небојша Петровић и проф.др Славиша Путић, Технолошко-металуршки факултет.
4.а.3. Усвајање извештаја комисија за избор кандидата у научно звање на које није било примедби по
објављивању у дневном листу “Политика” и достављање Министарству просвете и науке
4.а.3. Гласање о изборима у научна звања (ИВ)
Нема материјала.

тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о Пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: Mohammed Saleh Mohammed, MSc,
Радни наслов: Exergoeconomic Analysis and Optimization of Combined Cycle Power Plants with Complex
Configuration (Ексергоекономска анализа и оптимизација комбинованих постројења гасне и
парне турбине комплексне конфигурације)
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: проф.др Милан Петровић.
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора: проф.др Милан Петровић, проф.др Милун Бабић,
ФИН Крагујевац, проф.др Зоран Стефановић и
проф.др Драган Туцаковић.
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском језик у,
проф.др Бојану Бабићу.)
5.1.2. Кандидат: Александра Драгичевић, дипл.инж. маш.
Радни наслов: Биомеханичка и оптичка карактеризација епидермалног ткива
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата:
проф.др Лидија Матија, коментор др Зоран
Кривокапић, ред. проф. Медицинског факултета у
Београду, дописни члан САНУ.
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора:
проф.др Лидија Матија, ментор, др Зоран Кривокапић,
ред.проф. Медицинског факултета Београд, дописни
члан САНУ, проф.др Михаило Лазаревић, проф.др
Александра Васић-Миловановић и др Ђуро Коруга,
ред.проф. М.Ф. у пензији.
(Материјал се прослеђује Колегијуму наставника Катедре за аутоматско управљање).
5.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за подношење
Извештаја о прихватању теме докторске дисертације (предлог Колегијума наставника Катедре у
року од максимално 14 дана)
5.1.а. Кандидат: Никола Мирков, дипл.инж. маш.
Радни наслов: Нумеричка симулација турбулентних струјања над реалним комплексним теренима
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Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухоп ловство: проф.др Бошко Рашуо.
Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: проф.др Бошко Рашуо, проф.др Александар
Бенгин, доц.др Мирко Динуловић, др Вукман
Бакић, виши научни сарадник, ИНН Винча и
др Жарко Стевановић, научни саветник, ИНН
Винча.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Усвајање Извештаја о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Милош Ивановић, мастер – дипл. ел. инж.
Радни наслов: GPS/GPRS технологије у оптимизацији управљања радом помоћне механизације на
површинском копу угља
Комисија: проф.др Добрила Шкатарић, ментор, проф.др Драган Кандић, проф.др Срђан Бошњак,
доц.др Томислав Стојић и проф.др Ненад Цакић, ЕТФ Београд.
Предлог: ментор проф.др Добрила Шкатарић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзите та у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
Нема материјала.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.6. Обавештење о завршетку дисертације и усвајање предлога за Комисију за оцену и одбрану
5.6.1. Кандидат: Марта Трнинић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Моделирање и оптимизација процеса пиролизе кукурузног окласка
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику.
Предлог Комисије: проф.др Александар Јововић, ментор, проф.др Мирослав Станојевић, проф.др Драгослава
Стојиљковић, проф.др Дејан Радић и проф.др Нико Самец, Универзитет у Марибору,
Машински фак ултет.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.2. Кандидат: Никола Танасић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Оптимизација с истема за коришћење отпадне топлоте из папир машине у производној хали фабрик е
картона
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику.
Предлог Комисије: проф.др Мирослав Станојевић, ментор, проф.др Александар Јововић, проф.др Дејан Радић,
др Александар Николић, научни сарадник, Електротехнички институт „Ник ола Тесла“
Београд и проф.др Војислав Новаковић, Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Trondheim, Норвешка.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.6.3. Кандидат: Бранимир Крстић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Развој методологије за анализу узрока отказа цилиндричних структура у ваздухопловству
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство.
Предлог Комисије: проф.др Бошко Рашуо, ментор, проф.др Васко Фотев, проф.др Александар Бенгин,
доц.др Мирко Динуловић и доц.др Драган Трифковић, Војна академија
Универзитета одбране у Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7. Усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану (материјал 30 дана на увид у библиотеци)
5.7.1. Кандидат: Марко Митић, дипл.инж. маш.
Нас лов: Емпиријско управљање интелигентног мобилног робота базирано на машинском учењу
Комисија: проф.др Зоран Миљковић, ментор, проф.др Бојан Бабић, доц.др Живана Јаковљевић, доц.др
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Радиша Јовановић, др Жарко Ћојбашић, ред.проф. Универзитет у Нишу, Машински факултет.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7.2. Кандидат: мр Милијана Паприка, дипл.инж. маш.
Нас лов: Термомеханички процеси при примарној фрагментацији у флуидизованом слоју
Комисија: проф.др Мирко Коматина, ментор, проф.др Милош Бањац, проф.др Драгослава Стојиљковић,
др Стеван Немода, виши научни сарадник ИНН Винча, др Драгољуб Дакић, научни саветник И.Ц.
М.Ф. Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзите та у Београду на
Извештај о урађеној докторској дистертацији и заказивање јавне одбране
Нема материјала.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
5.9.1. Кандидат: mr Tarek Khairi Saleh Aburuga, dipl.ing.
Нас лов: Температурска поља и заостали напони у завареним спојевима челика повишене чврстоће
Temperature fields and residual stresses in welded joints of high-strength steel
Датум одбране: 29.01.2014. године
Комисија: проф.др Зоран Радаковић, ментор, проф.др Александар Седмак, проф.др Ташко Манески, п роф.др
Александар Саљников и проф.др Марко Ракин, ТМФ Београд.
5.9.2. Кандидат: mr Abdasalam Mohamed Madi Eramah, dipl.ing.
Нас лов: Утицај параметара фрикционог заваривања мешањем на отпорност на лом завареног
споја легуре Al 5083
Friction stir welding parameters influencing the fracture resistance of an Al 5083 alloy welded joint
Датум одбране: 29.01.2014. године
Комисија: проф.др Александар Седмак, ментор, проф.др Зоран Радаковић, проф.др Александар Саљников,
проф.др Марко Ракин, ТМФ Београд и др Срђан Тадић, научни сарадник И.Ц. М.Ф. Београд.
5.9.3. Кандидат: мр Бранко Кокотовић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Обрада глодањем у виртуелном обрадном систему
Датум одбране: 31.01.2014. године
Комисија: проф.др Милош Главоњић, ментор, проф.др Љубодраг Тановић, др Павао Бојанић, ред.проф. М.Ф. у
пензији, проф.др Драган Милутиновић и проф.др Милан Зељковић, ФТН Нови Сад.
5.9.4. Кандидат: мр Сања Миливојевић, дипл.инж.маш.
Нас лов: Нумеричка симулација простирања температурских таласа при струјању носиоца топлоте
у сложеним цевним мрежама
Датум одбране: 03.02.2014. године
Комисија: проф.др Владимир Стевановић, ментор, проф.др Александар Гајић, проф.др Мирослав Станојевић,
проф.др Бранислав Живковић и др Милан Рајковић, научни саветник, ИНН Винча.

- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и предлог Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
Предлог Комисиј е за оцену и одбрану (мен тор и те ма су раниј е одобрени):
Нема материјала.
6.2. Усвајање Извештаја комисије за оцену и одбрану
6.2.1. Канидат: Матеј а Опачић, дипл.инж. маш.
Нас лов магистарске тезе: Примена неуронских мрежа у класификацији експерименталних биомедицинских
података
Комисија: др Ђуро Коруга, ред.проф. М.Ф. у пензији, ментор, проф.др Зоран Миљковић, проф.др Лидија Матија
и доц.др Радиша Јовановић.
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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. Предлог Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
7.2. Усвајање Извештаја 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 с агланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у
другој високошколској установи)
Настава
1. Вељко Марковић, MSc, студент Докторских студиј а, ангажовање ради извођења вежби из предмета
Компјутерска графика (ПРО210-0663) са 10% оптерећења у пролећном семестру у школској 2013/2014.
години на Машинском факултету у Београду.
2. Момчило Миладиновић, MSc, студен т Докторских студиј а, ангажовање ради извођења вежби из
предмета Компјутерска симулација у аутоматизацији производње (ПРО220-0722) са 10% оптерећења у
пролећном семестру у школској 2013/2014. години на Машинском факултету у Београду.
Комисиј е
1. проф.др Србислав Генић, ангажовање за члана Комисије за избор редовног професора на
Машинском факултету Универзитета Политехника у Темишвару, Румунија.

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета завршена је у 12,58 часова.

РЕФЕРЕНТ
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Данијела Фатић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. д р Милорад Милованч евић
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