УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 3148/2
Датум: 11. 12. 2014. год.

А
Б
В

ред.проф. –71(74)
1.• Арсенић Ж.
2.• Бабић Б.
3.- Бањац М. (о)
4.• Бошњак С.
5.• Бугарић У.
6.- Бучевац З.(о)
7.• Васић Б.
8.• ВасићМиловановић А.
9.• Вег А.
10.• Гајић А.
11.- Генић С. (о)
12.• Дебељковић Д.
13.• Дондур Н.
14.• Живановић Т.
15.• Зековић Д.
16.• Зрнић Н.
17.• Илић Ј.
18.• Јанковић Ј.
19.• Јарамаз С.
20.- Јаћимовић Б. (о)
21.• Јовановић Ј.
22.- Јововић А. (о)
23.• Кандић Д.
24 • Коматина М.
25.• Коси Ф.
26.• Лазаревић М.
27.• Лазић Д.
28.• Лечић М.
29.• Лучанин В.
30.• Мајсторовић В.
31.• Манески Т.
32.• Марковић Д.
33.• Миладиновић Љ.
34.• Милановић Д. Д.
35.• Милиновић М.
36.• Милованчевић М.
37.• МилошевићМитић В.
38.• Милутиновић Д.
39.• Миљковић З.
40.• Митровић Р.
41.• Митровић З.
42.• Мицковић Д.
43.• Младеновић Н.
44.• Моток М.
45.• Недељковић М.
46.• Обрадовић А.
47.• Огњановић М.
48.• Петровић А.
49.• Петровић М.
50.• Петровић З.
51.• Петровић П.
52.• Петровић Др.
53.• Пешић С.
54.• Покрајац С.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-06/1415

бројно стање ННВ
Кворум за ННВ – 1/2⋅А
присутно
потребно за одлуку – 1/2⋅Б
бројно стање ИВ – (Σ)
Кворум за ИВ – 2/3⋅В
потребно за одлуку – 1/2⋅В
Присутно
55.• Попконстантиновић Б.
56.• Прокић-Цветковић Р.
57.• Радојевић С.
58.• Рибар З.
59.• Ристивојевић
М.
60.• Росић Б.
61.• Седмак А.
62.• Симић Г.
63.• Спалевић М.
64.• Станојевић М.
65.• Стевановић В.
66.• Стоименов М.
67.• Стојиљковић
Д.
68.• Ступар С.
69.• Тановић Љ.
70.• Трифковић З.
71.• Туцаковић Д.
72.• Цветковић А.
73.• Црнојевић Ц.
74.• Шкатарић Д.
ван.проф. –36(38)
1.• Алексендрић Д.
2.• Анђелић Н.
3.• Аранђеловић И.
4.• Балаћ И.
5.• Бенгин А.
6.• Венцл А.
7.• Динуловић М.
8.• Дуњић М.
9.• Елек П.
10.• Живковић Б.
11.• Жуњић А.
12.• Јеремић О.
13.• Костић И.
14.• Лазовић Т.
15.• Лукић П.
16.• Маринковић А.
17.• Матија Л.
18.• Милановић Љ. Д.
19.• Милош М.
20.• Мисита М.
21.• Митровић Ч.
22.• Павишић М.
23.• Петровић Ду.
24.• Петровић Н.
25.• Поповић В.
26.• Поповић О.
27.• Пузовић Р.
28.• Радаковић З.
29.• Радић Д.
30.• Ракићевић Б.
31.- Саљников А.(о)
32.- Симоновић А.
33.• Спасојевић Бркић В.

р.п.

в.п.

д.

а.

а.п.

мр

74

38

43

52

0

1

69

35

37

45

0

1

112
75
57
104

155
103
78
141

208
139
105
186

74
49
38
69

34.• Стевановић Н.
35.• Стокић З.
36.• Тодоровић М.
37.- Тришовић Н. (o)
38.• Фотев В.
доценти – 40(42)
1.• Андрејевић Р.
2.• Бакић Г.
3.- Бачкалов И. (о)
4.• Благојевић И.
5.• Божић И.
6.- Бојовић Б. (о)
7.• Буљак В.
8.- Вељковић З. (о)
9.• Гашић В.
10.• Гојак М.
11.• Грбовић А.
12.- Ђукић М. (о)
13.• Живановић С.
14.• Зорић Н.
15.• Илић Д.
16.• Јаковљевић Ж.
17.• Јели З.
18.• Јовановић В.
19.• Јовановић Р.
20.• Кокотовић Б.
21.• Косанић Н.
22.• Лазовић Г.
23 • Манић Н.
24.• Миливојевић А.
25.• Милићев С.
26.• Милковић Д.
27.• Миљић Н.
28.- Митић С. (o)
29.• Митровић Н.
30.• Павловић В.
31.• Пејчев А.
32.• Петрашиновић Д.
33.• Поповић С.
34.• Рибар С.
35.• Ристановић М.
36.• Симић А.
37 • Стаменић З.
38.• Стаменић М.
39.• Стојић Т.
40.• Танасковић Ј.
41.• Ћоћић А.
42.- Чантрак Ђ. (o)
43.• Шиниковић Г
асистенти –49(53)
1.• Бањац М.
2.• Вег Е.
3.• Вучић М.
4.- Галић Р.
5.• Гњатовић Н.

Σ
208
105
186
6.- Голубовић Т. (o)
7.• Ђукић Д.
8.• Ивљанин Б.
9.- Јандрлић Д. (o)
10.• Јеремић Б.
11.• Јосиповић С.
12.• Калајџић М.
13.• Китановић М.
14.• Комадина Б.
15.- Лукић У. (o)
16.• Мандић П.
17.• Марковић М.
18.• Марковић И.
19.• Мартић И.
20.• Милеуснић И.
21.• Милованчевић У.
22.• Мишковић Ж.
23.• Младеновић Г.
24.• Момчиловић Н.
25.• Мрђа П.
26.• Мунћан Ј.
27.• Мутавџић Р.
28.• Обрадовић М.
29.- Пантелић С. (о)
30.• Пековић О.
31.• Петровић М.
32.• Петровић А.
33.• Петронијевић J.
34.• Пјевић М.
35.• Раденковић Д.
36.• Радуловић Р.
37.• Рајичић Б.
38.• Ристић М.
39.• Рудоња Н.
40.• Сворцан Ј.
41.• Симоновић В.
42.• Славковић Н.
43.• Сретеновић А.
44.• Стаменковић Д.
45.- Станојевић Д. (o)
46.• Стојадиновић
С.
47.• Стојићевић М.
48.• Стојковић М.
49.- Ступар Г. (o)
50.• Тодић И.
51.• Тодоровић Р.
52.• Томановић Ј.

Наставници страног
језика мр 0(1)
1. • Весић Павловић Т.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 06/1415 одржана
је 11. децембра 2014. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 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.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 105 чланова Већа, а да је у сали присутно
186 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.
Декан је, пре свега, позвао чланове ННВ да одају пошту минутом ћутања преминулом професору др Радоју
Лишанину (Комеморативна седница одржана je истог дана у 12 сати у сали 211).
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Усвајање Записника са седнице ННВ-05/1415 од 27.11.2014. године.
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-05/1415 ОД 27.11.2014. год.
Записник са седнице ННВ број 05/1415 од 27.11.2014. године једногласно је усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Декан је дао следеће информације:
Прво је замолио колегу др Горана Симића, редовног професора, да изађе пред чланове ННВ и потом му је
уручио Решење о именовању за шефа Катедре за шинска возила. ННВ је ово пропратило аплаузом.
Делегације нашег Факултета присуствовале су прославама Дана Факултета за машинство и грађевинарство у
Краљеву (05.12.2014.), Дана Технолошко-металуршког факултета у Београду (28.11.2014.), Дана Шумарског
факултета у Београду и Дана Грађевинског факултета у Београду.
Декан, проф. Бабић и проф. Јарамаз присуствовали су 02.12.2014. пријему, примивши претходно лично
уручене позивнице, који је приредила Његова Екселенција Амбасадор Уједињених Арапских Емирата Џума
Рашид ал Дахери поводом Националног празника, 43. годишњице уједињења седам емирата. Пријему у
Кристалној дворани хотела Хајат присуствовали су Председник Србије Томислав Николић, председник
Парламента Маја Гојковић, министри, представници дипломатског кора и многобројне друге званице.
Дана 10.12.2014. одржана је седница Сената Б.У. са уобичајеним Дневним редом. Није било кворума за изборе
у редовне професоре, па је та тачка Дневног реда одложена за наредну седницу.
Професор Ненад Зрнић поднео је извештај са службеног пута на међународну конференцију ME4CataLOgue,
која је одржана од 03.-04.125.2014. у Славонском броду, у организацији Машинског факултета у Славонском
броду. Конференција се бавила проблемима исхода учења, акредитације и образовања машинскох инжењера.
Проф. др Милош Недељковић поднео је Извештај са службеног пута обављеног у периоду од 30.11.02.12.2014., Берлин, Немачка, где је учествовао као стручни рецензент, у оцењивању напретка пројекта
Седмог оквирног програма ЕУ у истраживању по позиву Људи, акције Марија Склодовска Кири, Почетне
истраживачке мреже, у панелу Инжењерство.
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Продекан за финансије je дао следеће информације:
Још једном подсећамо да је потребно благовремено потрошити средства добијена из Буџета.
Затим је подсетио чланове ННВ на тему дневнице коју ћемо упутити на име солидарне помоћи за подручја
настрадала у поплавама у Србији 2014. године и позвао секретаре катедри да преузму обрасце изјава о
сагласности сваког запосленог на Факултету да се ово обави.
Потом је нагласио да су наше плате смањене одлуком Државе за 10% - из два дела (оба дела плате ће бити
приближно једнака), а да је претходно смањење плате код одређеног броја запослених, било везано за питање
минулог радног стажа.
Продекан за наставу je дао следеће информације:
Постављен је позив за међународни пројекат ERASMUS MUNDUS 2 на сајт нашег Факултета.
Одржан је састанак са студентима докторских студија. У вези с тим, Продекан се посебно захвалио професору
Огњановићу, као председнику факултетске Комисије за докторске студије. Настава на Докторским студијама
почиње у петак 12.12.2014. године.
Продекан је нагласио да је потребно водити евиденцију о студентима Мастер академских студија, а у смислу
њихове проточности кроз студије, а потом евентуално и о њиховим запослењима.
Одржан је састанак са представницима фирме AVALA ADA, која је заинтересована за наше студенте модула
за Индустријско инжењерство.
Продекан је нагласио да је потребна већа ангажованост наставника око менторства на Докторским студијама.
Књига предмета на енглеском језику се интензивно припрема и сарадница Снежана Голубовић ће позивати све
нас који би требало нешто да дорадимо у овом документу.
У вези са траженим подацима за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2013/2014. године, Продекан је
рекао да неке катедре (три) нису добро попуниле достављене обрасце, и да ће у најкраћем року бити у
обавези да то ураде.
Продекан за НИД је дао следеће информације:
Обавештавају се сви руководиоци пројеката финансираних од стране МПНТР да се крајем године достављају
извештаји за 2014. годину.
Добили смо захтев од МПНТР да сва техничка решења морају бити објављена јавно на сајту Факултета.
IPA HETIP пројекат се лагано приводи крају и обавештавамо све чланове ННВ да ће се презентација добијене
опреме преко овог пројекта наставити. Наредна презентација ће се одржати у четвртак 18.12.2014. а на реду
су следеће лабораторије: Лабораторија за железничко машинство, Лабораторија за прецизно инжењерство
биосистема и Лабораторија за механику. Позивамо све чланове ННВ да присуствују овом састанку.
У оквиру ове тачке Дневног реда, Продекан за НИД је обавестио чланове ННВ да су на састанку Комисије за
НИД размотрени позитивни извештаји рецензената за следећа техничка решења:
Решење под називом „Пробни сто за испитивање момента отпора транспортних ваљака“, за које је захтев
поднео проф. др Часлав Митровић у име групе аутора.
Решење под називом „Пробни сто за испитивање крутости композитних лопатица ветроенергетског система
мале снаге“, за које је захтев поднео проф.др Часлав Митровић у име групе аутора.
ННВ је једногласно прихватило ову информацију.
Затим, Продекан за НИД је обавестио чланове ННВ да су поднети захтеви за именовање рецензената
следећих техничких решења:
Решење под називом „Репродукција комплексних трајекторија мобилног робота на бази биолошки
инспирисаних алгоритама“. Захтев је поднео проф. др Бојан Бабић у име групе аутора који предлажу следеће
рецензенте: доц. др Радиша Јовановић и проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у Крагујевцу - Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву.
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Решење под називом „Интегрисано пројектовање и терминирање оптималних флексибилних технолошких
процеса базирано на мултиагентним системима и техникама вештачке интелигенције“. Захтев је поднео проф.
др Бојан Бабић у име групе аутора који предлажу следеће рецензенте: проф. др Мирко Ђапић, Универзитет у
Крагујевцу - Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву и доц. др Живана Јаковљевић.
Решење под називом „Уређај за испитивање боца за техничке гасове УИБ-6“. Захтев је поднела проф. др
Татјана Лазовић у име групе аутора који предлажу следеће рецензенте: проф. др Војкан Лучанин и проф. др
Божидар Росић.
ННВ је једногласно прихватило ову информацију о свим овим предложеним рецензентима за сва данас
предложена техничка решења.
Продекан је обавестио чланове ННВ да ће се крајем године поново расписивати Јавни позив преко МПНТР за
суфинансирање научних скупова. Захтеве су до сада већ поднели проф. др Весна Спасојевић Бркић за
th
суфинансирање међународног симпозијума “6 International Symposium on Industrial Engineering – SIE2015” и
проф. др Александар Венцл за суфинансирање међународне конференције “Međunarodna konferencija o
tribologiji – SERBIATRIB ‘15”.
Продекан за организацију је дао следеће информације:
Продекан је подсетио чланове ННВ да ће се свечаност доделе новогодишњих пакетића деци запослених
(„Долази нам Деда Мраз!“) одржати у недељу 21.12.2014. у 12 сати.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊA
У оквиру ове тачке Дневног реда, Декан је прво упутио апел свим наставницима и сарадницима који користе
сале са рачунарима, да са много више пажње пре, у току и после извођења наставе, воде рачуна о стању те
скупоцене факултетске наставне опреме. Ако се убудуће по овом основу, буду понављале веома негативне
појаве као у току последњих неколико недеља, Декан ће морати и драстично да реагује.
Састанак Проширеног деканског колегијума чија ће тема бити анализа пролазности на испитима, се одлаже
због неажурности неколико катедара, те чим све подлоге за овај посао буду припремљене, сви шефови
катедара и руководиоци модула биће позвани на овај састанак.
Опрема набављена преко IPA HETIP пројекта се у појединим случајевима и даље не користи на прави начин.
Зато је хитно потребно да се она што пре уведе у наставни процес. Потребно је да се изврше пробна мерења,
да се систематизују кораци при употреби ове опреме, одреде показне вежбе, направе постери са адекватним
садржајима, одреде процедуре... Ово је апел који је Декан упутио пре свега ка асистентима и доцентима.
Затим је подсетио све чланове ННВ да је петак 26. децембар последњи наставни дан, а да ће у четвртак 25.
децембра бити одржана последња седница ННВ, у овој календарској години.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1. Расписивање конкурса (сагласност ННВ) и именовање Комисије за припрему извештаја по конкурсу
(сагласност ИВ)
4.1.1. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
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.
Комисија за припрему извештаја: др Слободан Ступар, ред. проф., др Златко Петровић, ред. проф.,
др Јован Јанковић, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф.,
др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
Разлог: Истицање изборног периода ванредном професору др Чаславу Митровићу.
ННВ је дало сагласност за расписивање конкурса, а Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о
образовању Комисије за припрему извештаја по расписаном конкурсу.
4.1.2. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Ваздухопловство.
Комисија за припрему извештаја: др Слободан Ступар, ред. проф., др Александар Симоновић, ванр. проф.,
др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
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Разлог: Унапређење др Огњена Пековића, асистента.
ННВ је дало сагласност за расписивање конкурса, а Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о
образовању Комисије за припрему извештаја по расписаном конкурсу.
4.1.3. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну
област Ваздухопловство.
Комисија за припрему извештаја: др Слободан Ступар, ред. проф., др Александар Симоновић, ванр. проф.,
др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
Разлог: Унапређење др Јелене Сворцан, асистента.
ННВ је дало сагласност за расписивање конкурса, а Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о
образовању Комисије за припрему извештаја по расписаном конкурсу.
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 Факултета)
Није било материјала.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
Није било материјала.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Није било материјала.
4.3.б. Усвајање извештаја за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)
Није било материјала.
4.3.в. Гласање о избору у звање сарадника (ИВ)
Није било материјала.
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)
Није било материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета (извештај
Комисије)
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
Није било материјала.
4.а.2 Усвајање извештаја које су доставиле комисије за избор у научно звање (следи објављивање у дневном
листу “Политика”, а материјал се ставља 30 дана на увид јавности у Библиотеци и на сајтуФакултета)
Није било материјала.
4.а.3 Гласање о изборима у научна звања (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и
технолошког развоја)
Није било 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
Није било материјала.
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4.б.2 Усвајање извештаја за избор у истраживачко звање које су доставиле комисије (следи објављивање у
дневном листу “Политика”, а материјал се ставља 30 дана на увид јавности у Библиотеци и на сајту
Факултета)
Није било материјала.
4.б.3 Гласање о изборима у истраживачка звања (ИВ)
Није било материјала.

тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о Пријави кандидата
5.1.1. Кандидат: мр Дејан Николић, дипл.инж.електротехнике
Радни наслов: Утицај сукцесивног озрачивања различитим врстама зрачења на карактеристике
фотоелектричних детектора и соларних ћелија
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: проф.др Александра Васић-Миловановић.
(Материјал се прослеђује Колегијуму наставника Катедре за физику и електротехнику).
5.1.2. Кандидат: Радослав Рајковић, маст.инж.саобр.
Радни наслов: Вишекритеријумски приступ одређивања најповољнијег контејнерског транспорта
на примеру Србије
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора:
проф.др Ненад Зрнић, проф.др Угљеша Бугарић,
доц.др Влада Гашић, проф.др Бранислав Драговић,
Факултет за поморство Универзитета у Црној Гори,
доц.др Сања Бојић, ФТН Нови Сад.
Предложен је потенцијални ментор од стране кандидата: проф. др Ненад Зрнић.
(Материјал се прослеђује Колегијуму наставника Катедре за механизацију).
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: мр Радош Рончевић, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Нумеричко и експериментално – оптичко одређивање напона задњака артиљеријског оруђа
Предложен је потенцијални ментор од стране Катедре за отпорност конструкција:
проф. др Нина Анђелић и
коментор проф.др Весна Милошевић-Митић.
Комисија предложена од стране Катедре за отпорност конструкција:
проф.др Нина Анђелић, проф.др Весна Милошевић-Митић, проф.др Ташко Манески,
проф.др Дејан Мицковић и др Зијах Бурзић, научни саветник ВТИ у Београду.
Резултат гласања: једногласно усвојено.
5.1.б. Кандидат: мр Ивана Илић, дипл.инж.маш.
Радни наслов: Анализа чврстоће и нумеричко моделирање делова структуре летелице од вишеслојних
композитних материјала у подручју геометријске нелинеарности
Предложен је потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство:
проф. др Златко Петровић
Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство:
проф.др Златко Петровић, проф.др Слободан Ступар,
проф.др Мирко Динуловић, проф.др Александар Симоновић и
др Зоран Стефановић, ред.проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: једногласно усвојено.
5.2. Усвајање Извештаја о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
Није било материјала.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
научну заснованост теме и именовање ментора
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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.
5.6. Обавештење о завршетку дисертације и усвајање предлога за Комисију за оцену и одбрану
5.6.1. Кандидат: мр Милош Павић, дипл.инж.маш.
Наслов: Нови алгоритми вођења ракете земља-ваздух средњег домета
Сагласност Катедре: за системе наоружања
Предлог Комисије: проф.др Слободан Јарамаз, проф.др Момчило Милиновић, проф.др Дејан Мицковић,
проф.др Предраг Елек и др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику
Београд.
Резултат гласања: једногласно усвојено.
5.7. Усвајање Извештаја Комисије за оцену и одбрану (материјал се ставља на увид јавности у Библиотеци
и на сајту Факултета у трајању од 30 дана)
5.7.1. Кандидат: Марко Обрадовић, дипл.инж.маш., студент докторских студија
Наслов: Истраживање и компарација утицаја карактеристика угљева ниске топлотне вредности на
њихову мељивост и параметре процеса млевења
Комисија: проф.др Дејан Радић, ментор, проф. др Мирослав Станојевић, проф. др Титослав Живановић, проф.
др Александар Јововић и др Драгана Животић, ванр. проф. Р.Г.Ф. Београд.
Резултат гласања: једногласно усвојено.
5.7.2. Кандидат: мр Дејан Момчиловић, дипл.инж.метал.
Наслов: Развој метода за повећање радног века и поузданости машинских система у условима замора
Комисија: проф.др Радивоје Митровић, ментор, проф.др Милета Ристивојевић, проф.др Божидар Росић,
др Синиша Кузмановић, ред.проф. Ф.Т.Н. Нови Сад и
др Венцислав Грабулов, научни саветник, ИМС а.д.
Резултат гласања: једногласно усвојено.
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на
Извештај 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 предлог Комисије за оцену и одбрану
Није било материјала.
Предлог Комисије за оцену и одбрану (ментор и тема су раније одобрени):
Није било материјала.
6.2. Усвајање Извештаја 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.
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- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
7.1. Предлог Комисије за признавање страних високошколских исправа
Није било материјала.
7.2. Усвајање Извештаја 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 Снежана Кирин, научни сарадник, запослена у И.Ц.М.Ф., за извођење наставе на Докторским
студијама на енглеском језику из предмета Statistical Process Control. Настава би се изводила у блоку
предавања у децембру 2014. године.
ННВ је једногласно дало сагласност др Снежани Кирин за извођење наставе на Докторским
студијама на нашем Факултету, према наведеном захтеву.
2. проф.др Милош Бањац, ради учешћа у извођењу дела наставе на Архитектонском факултету у
Београду, у јесењем семестру 2014/2015. године, на Специјалистичким академским студијама –
Енергетски ефикасна и зелена архитектура, на предмету: Елементи науке о топлоти (3 ЕСПБ), као
руководилац предмета са фондом од 1 часа предавања недељно, а у трајању од 15 недеља.
(Ово је већ било на претходној седници и ННВ је тада једногласно дало сагласност, а по погрешној молби
са Архитектонског факултета у Београду, у којој је написано да је проф. Бањац ванредни професор. Како
је у међувремену Архитектонски факултет у Београду поновио молбу у којој је тачно наведено да је проф.
Бањац редовни професор, то смо ми и данас из љубазности и колегијалности, опет једногласно дали
сагласност за овај ангажман.)

Комисије
1. проф. др Зоран Митровић, ангажовање за члана Комисије за избор једног сарадника у звање
асистента за ужу област Механика на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
2. проф. др Александар Обрадовић, ангажовање за члана Комисије за избор једног сарадника у звање
доцента за ужу област Механика на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
3. проф. др Весна Спасојевић Бркић, ангажовање за члана Комисије за оцену научне заснованости
теме докторске дисертације под насловом „Вишекритеријумска оптимизација састава шарже за
хидрометалуршки процес добијања цинка“, кандидата Марије Савић на Техничком факултету у БоруУниверзитет у Београду.
4. проф. др Александар Седмак и проф. др Радица Прокић Цветковић, ангажовање у Комисији за
избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу научну област Основе машинског
инжењерства и предмет Управљање пројектима који припада ужој стручној области Индустријски
менаџмент на Високој инжењерској школи струковних студија Техникум таурунум у Београду.
5. проф. др Љубодраг Тановић, ангажовање у Комисији за избор једног наставника у звању предавача
струковних студија за предмете који припадају ужој стручној области Производне технологије у машинству и
предмете 3D моделирање у инжењерству и Пројектовање применом рачунара који припадају ужој стручној
области Рачунарство и информатика.
За сва ова појединачна ангажовања у наведеним комисијама, ННВ је једногласно донело одлуку да
се она одобравају.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета завршена је у 13:49 часова.

РЕФЕРЕНТ
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Данијела Фатић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. др Милорад Милованчевић
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