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 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 1613/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-21/1415 
Датум: 03. 09. 2015. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр Σ 

А бројно стање ННВ 77 36 50 56 1 220 

 Кворум за ННВ – 1/2⋅А      111 
Б присутно 77 33 47 52 1 210 
 потребно за одлуку – 1/2⋅Б       

В бројно стање ИВ – (Σ) 77 113 163       220 - 
 Кворум за ИВ – 2/3⋅В 52 76 109 147 - 
 потребно за одлуку – 1/2⋅В 39    57                                                                                                 82   111 - 
 Присутно 77 110 157 210 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 21/1415 одржана 
је  03. септембра  2015. 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 
НИД, проф. др Војкана Лучанина, Продекана за финансије, проф. др Владимира Поповића и Продекана за 
организацију, проф. др Славка Пешића. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 111 чланова Већа, а да је у сали присутно 
210 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-20/1415 од 09.07.2015. 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-20/1415 ОД 09.07.2015. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 20/1415 од 09.07.2015. године је једногласно усвојен. 
 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Декан је дао следеће информације:  
Наредна седница ННВ одржаће се 24.09.2015. године и на њој ће Декан поднети извештај о раду за претходну 
школску годину, с обзиром да је то последња седница којом ће проф. др Милорад Милованчевић као декан 
председавати. 
Замолио је све катедре да изаберу шефове катедри за нови мандатни период, да би нови шефови катедри 
почели да раде од почетка нове школске године.  
Награду „На колевку“ поводом рођења детета добио је наш доц. др Марко Обрадовић. ННВ је ову информацију 
пропратило топлим аплаузом.  
Проф. др Миодраг Спалевић упутио је честитке нашем асистенту, колеги Душану Ђукићу (вођа тима) на 
великом успеху који је постигао тим наших младих математичара (ученика средњих школа) на Математичкој 
олимпијади на Тајланду. Проф. др Миодраг Спалевић се захвалио Душану у своје лично име и у име свих 
колега са Катедре за математику. ННВ је ову информацију пропратило топлим аплаузом.  
Проф. др Драгутин Дебељковић поднео је извештај са службеног пута у Linz, Austria, где је у периоду од 15. до 
18.07.2015. године учествовао на међународној конференцији ECC-2015.  
Проф. др Зоран Миљковић поднео је извештај са службеног пута у Париз, Француска, где је у периоду од 15. 
до 18.07.2015. године као изабрани експерт-рецензент учествовао у реализацији мониторинга после 22. 
месеца рада (укупно је одобрено 48 месеци) активног пројекта одобреног у оквиру „FP7-ITN 2013“ програма- 
ENG Panel, уз рецензирање остварених активности и достигнутих резултата научно-истраживачког рада и 
тренинга тренутно 9 докторанада и 4 постдокторанда. 
Доц. др Ђорђе Чантрак обавестио је да је одржао предавање по позиву Машинског факултета Универзитета 
Црне Горе дана 09.07.2015. године под називом „Оптичке мерне технике (ПИВ и ЛДА) у истраживању 
турбулентних струјања“. Такође је учествовао и у Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације 
кандидата мр Милана Шекуларца под називом „Анализа струјних поља сложених система вентилације 
саобраћајних тунела“ дана 10.07.2015. године. 
Проректор Б.У. проф. др Иванка Поповић подсетила је да је чланом 24а. Правилника о већима научних 
области на Универзитету у Београду утврђен крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и то најкасније до 30.09.2015. године. Овај 
рок је одређен како би се омогућило реализовање одредаба Закона о високом образовању и Статута 
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Универзитета у Београду да лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према раније 
важећим прописима могу у складу с њима стећи научни назив доктора наука одбраном докторске дисертације 
најкасније до краја школске 2015/2016. године.  
Комисија за маркетинг студија поднела је детаљан извештај о свом раду за период септембар 2014. г. – јул 
2015. године.  
Комисија за пријемни испит за упис на Факултет поднела је Извештај о обављеном пријемном испиту и упису 
студената у прву годину ОАС-а у школској 2015/16. години.  
Хитна седница Проширеног ректорског колегијума одржана је у уторак 01.09.2015. године, у 12,00 часова, у 
Ректорату Универзитета. На овој седници је разматрано спровођење Закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору. Овој седници присуствовали су проф. др Милорад 
Милованчевић и проф. др Радивоје Митровић.  
Обавестио је све чланове ННВ да је МПНТР 15.08.2015. године у „Вечерњим новостима“, а на свом сајту 
18.08.2015. године, објавило Јавни позив за предлагање инфраструктурних пројеката које ће то Министарство 
финансирати. Поводом овог Јавног позива одржан је састанак садашњег и будућег руководства Факултета на 
коме су предложени неки пројекти који се уклапају у Јавни позив и позвао је чланове ННВ да до петка 
04.09.2015. године пошаљу своје предлоге Продекану за организацију. 
Машински факултет Универзитета у Нишу упутио је позив на свечано отварање Треће међународне 
конференције „Машинско инжењерство у XXI веку“ (четвртак 17.09.2015. године у 10,00). 
На молбу проф. др Милорада Милованчевић, новоизабрани декан проф. др Радивоје Митровић предложио је 
нове делегате у Већу групације техничко-технолошких наука: проф. др Радивоје Митровић, проф. др Љубодраг 
Тановић и проф. др Слободан Ступар. ННВ је једногласно усвојило овај предлог.  
Обавестио је чланове ННВ-а да је на Факултету била Инспекција рада која је контролисала одређене сегменте 
рада Факултета из своје надлежности. Сви њихови закључци су позитивни. 
Замолио је све шефове катедара да до уторка, 22. септембра, пошаљу извештај о раду чланова катедре.  

  
Продекан за наставу дао је следеће информације: 
Просечна оцена из средње школе уписаних кандидата у прву годину ОАС-а је 4,26. Од уписаних кандидата 
58% је завршило гимназију. Од уписаних кандидата 80% су колеге и 20% колегинице. Ове године ћемо на првој 
години ОАС-а имати 6 страних студената, од којих ће један студирати по програму „Свет у Србији“. Поред ових 
страних студената, један страни студент из НР Кине ће студирати на српском језику. Такође, од мањинских 
група које се уписују по посебној квоти, на Факултет су уписана 2 Рома.  
 
Продекан за финансије није имао информације. 
  
Продекан за НИД није имао информације.  
 
Продекан за организацију није имао информације.  
 
Секретар Факултета Госпођа Весна Симић обавестила је чланове ННВ да је спроведена анонимна анкета о 
раду Секретаријата и да су просечне оцене добре. Захваљујући овој анкети добили смо повратне информације 
које процедуре треба поједноставити односно унапредити, а затим се захвалила свим члановима ННВ који су 
учествовали у овој анкети.   
 
 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊA 
 
Декан је обавестио чланове ННВ да је Водич кроз академске студије за школску 2015/2016. годину у 
електронском облику благовремено био послат свим члановима ННВ са позивом да дају евентуалне примедбе 
и с обзиром да није било примедби, ННВ се једногласно сагласило да Водич буде одштампан у том облику.  
Затим је Декан предложио да се усвоји Календар наставе и испита за ОАС и МАС за школску 2015/2016. 
годину. О овој теми дискутовали су: Декан, проф. др Љубодраг Тановић, проф. др Славко Пешић, проф. др 
Зоран Митровић и проф. др Ненад Зрнић. Након дискусије, Календар наставе и испита за ОАС и МАС је 
једногласно усвојен, а тиме ће у пступак штампања бити пуштен и Планер за наредну школску годину.   
 
 
- 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 отпорност конструкција 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом, 
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                             или редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну  
                             област Отпорност конструкција. 
Комисија за припрему реферата: др Ташко Манески, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф.,  
                                                      др Весна Милошевић-Митић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф. и 
                                                      др Миодраг Несторовић, ред. проф., Архитектонски факултет у Београду.  
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Нини Анђелић. 
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, 
                             или редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну  
                             област Математика. 
Комисија за припрему реферата:  др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Слободан Радојевић, ред. проф.,  
                                                      др Стојан Раденовић, ред. проф. М.Ф. у пензији,  
                                                      др Александар Седмак, ред. проф. и  
                                                      др Миодраг Матељевић, ред. проф., Математички факултет. 
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Ивану Аранђеловићу. 
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 физику и електротехнику  
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
                             за ужу научну област Електротехника. 
Комисија за припрему реферата:  др Добрила Шкатарић, ред. проф., др Драган Кандић, ред. проф. и 
                                                      др Ненад Цакић, ред. проф., Електротехнички факултет у Београду. 
Разлог: унапређење доцента др Томислава Стојића. 
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 производно машинство 
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  
                            Производно машинство. 
Комисија за припрему реферата:  др Драган Милутиновић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф.,  
                                                      др Љубодраг Тановић, ред. проф.,  
                                                      др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији и  
                                                      др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН Нови Сад. 
Разлог: истицање изборног периода доценту др Саши Живановићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
4.1.5. Предлагач: Катедра за системе наоружања 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 
                             научну област Војно машинство – системи наоружања. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Јарамаз, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф.,  
                                                     др Дејан Мицковић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр. проф. и  
                                                     др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику, Београд. 
Разлог: унапређење асистента др Иване Тодић. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
4.1.6. 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 припрему реферата:      др Драган Милутиновић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф.,  
                                                          др Љубодраг Тановић, ред. проф., др Зоран Миљковић, ред. проф. и  
                                                          др Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Разлог: унапређење асистентa др Николe Славковићa. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
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4.1.7. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                             научну област Ваздухопловство. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф., др Златко Петровић, ред. проф. и  
                                                     др Слободан Гвозденовић, ред. проф. Саобраћајни факултет Београд. 
Разлог: упражњено радно место. 
Резултат гласања: већина гласова „за“, уз један глас „против“ и ниједан глас „уздржан“. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању Комисије за 
припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
4.1.8. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                             научну област Ваздухопловство. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф., др Васко Фотев, ванр. проф. и  
                                                     др Слободан Гвозденовић, ред. проф. Саобраћајни факултет Београд. 
Разлог: упражњено радно место. 
Резултат гласања: већина гласова „за“, уз један глас „против“ и ниједан глас „уздржан“. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању Комисије за 
припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
4.2. Гласање о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у звање (ИВ)  
(прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 
4.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
                                      временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним 
                                      временом за ужу научну област Механика. 
Предложени кандидат: др Мирко Павишић, дипл. маш. инж.,  
                                     ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф.,  
                                                          др Александар Обрадовић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф. и 
                                                     др Зоран Голубовић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
4.2.2. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
                                      временом за ужу научну област Термомеханика.       
 Предложени кандидат: др Милан Гојак, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Мирко Коматина, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф.,  
                                                     др Александар Саљников, ванр. проф., др Франц Коси, ред. проф. и  
                                                     др Димитрије Вороњец, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
4.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом, за ужу 
                                      научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за 
                                      Машинство и информационе технологије. 
Предложени кандидат: др Горан Воротовић, дипл. инж. маш., научни сарадник за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата:  др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и  
                                                      др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд. 
 
4.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу  
                                      научну област Аутоматско управљање на предметима Модула за биомедицинско  
                                      инжењерство. 
Предложени кандидат: Иванa Милеуснић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Драгутин Дебељковић, ред. проф., др Лидија Матија, ванр. проф. и  
                                                     др Вера Шијачки Жеравчић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
4.2.5. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                                      научну област Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за 
                                      Машинство и информационе технологије. 
Предложени кандидат: Маја Росић, маст. инж. електр. и рачунар., студент Докторских студија за звање 
                                     асистента. 
Комисија за припрему реферата:  др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и  
                                                      др Предраг Пејовић, ред. проф., Електротехнички факултет Београд. 
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4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
4.3.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
                                      временом, или редовног професора на неодређено време са пуним радним 
                                      временом за ужу научну област Електротехника.            
Предложени кандидат: др Петар Лукић, дипл. инж. електротехнике,  
                                     ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Кандић, ред. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф.,   
                                                          др Добрила Шкатарић, ред. проф., др Рајко Шашић, ред. проф. ТМФ Београд  
                                                     и др Милан Тадић, ред. проф., Електротехнички факултет у Београду. 
Резултат гласања: Потребан кворум 52, а гласало је 77. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за-77, 
                                  против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Петар Лукић изабере у звање редовног професора.  
 
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 Производно машинство. 
Предложени кандидат: др Божица Бојовић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Петар Петровић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф.,  
                                                          др Радован Пузовић, ванр. проф., др Ђуро Коруга, ред. проф. М.Ф. у пензији 
                                                     и др Горан Девеџић, ред. проф., ФИН Крагујевац. 
Декан је пре стављања овог материјала на гласање обавестио чланове Изборног већа, да је на овај Реферат 
пријављени кандидат др Дамир Врач уложио приговор и да је Комисија за припрему реферата писано 
одговорила на приговор, па је у складу са тим позвао чланове Изборног већа да се изјасне прво о Одговору 
Комисије на приговор, а потом и о Реферату Комисије. Изборно веће је једногласно усвојило Одговор Комисије 
на овај приговор, а потом је једногласно усвојило и Реферат о избору у звање.   
Резултат гласања: Потребан кворум 76, а гласало је 110. Потребно гласова «за» 57, а гласало је: за-110, 
                               против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Божица Бојовић изабере у звање ванредног професора.  
 
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Није било 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: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
                                        научну област Електротехника. 
Предложени кандидат: Урош Ковачевић, маст. инж. електр. и рачунар., студент Докторских студија за 
                                     звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Добрила Шкатарић, ред. проф., др Драган Кандић, ред. проф. и 
                                                     др Ненад Цакић, ред. проф., Електротехнички факултет у Београду.                                                           
Резултат гласања: Потребан кворум 147, а гласало је 210. Потребно гласова «за» 111, а гласало је: за-210, 
                               против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ изабрало је Уроша Ковачевића 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 Бродоградња. 
Предложени кандидат: Стефан Рудаковић маст. инж. маш. студент Докторских студија за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Игор Бачкалов, доцент, др Милорад Моток, ред. проф. и  
                                                     др Дејан Радојчић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Потребан кворум 147, а гласало је 210. Потребно гласова «за» 111, а гласало је: за-210, 
                               против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ изабрало је Стефана Рудаковића 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) 
Није било материјала.  
 
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
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Није било материјала.  
 
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (ИВ) 
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 
Није било материјала.  
 
4.а.2. Гласање 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 Михаило Мрдак, научни сарадник, бира у звање: виши научни сарадник 
Комисија: ван. проф. Александар Венцл, ван. проф. Александар Маринковић, проф. др Милета Ристивојевић,  
                др Илија Бобић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“,  др Боре Јегдић, виши  
                научни сарадник, Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију  
Декан је замолио све чланове ННВ да се овај материјал скине са дневног реда, што је Веће једногласно 
прихватило. 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (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.  
 
4.б.2. Гласање 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”) 
Није било материјала.  
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Није било материјала.  
 
 
тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Војислав Симоновић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија 
Радни наслов:  Поступак за апроксимацију локацијски специфичног приноса у функцији режима кретања   
                         комбајна 
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата:  проф.др Драган Марковић  
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора: 
                                                           проф.др Драган Марковић, проф. др Милорад Милованчевић, проф. др  
                                                           Никола Младеновић, проф. др Мићо Ољача, Пољопривредни факултет  
                                                           Београд и проф. др Милан Мартинов, ФТН Нови Сад.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за пољопривредно машинство).  
 
5.1.2. Кандидат: Небојша Гњатовић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија 
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Радни наслов:  Утицај конструкционих параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног 
                         багера у ванрезонантној области 
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата:  проф.др Срђан Бошњак  
Комисија предложена од стране потенцијалног ментора: 
                                                           проф.др Срђан Бошњак, проф. др Ненад Зрнић, проф. др Александар  
                                                           Обрадовић, доц. др Влада Гашић и др Миодраг Арсић, научни саветник  
                                                           Института за испитивање материјала Србије.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за механизацију).  
 
5.1.3. Кандидат: мр Душко Тешановић, дипл.инж.ел.  
Радни наслов: Имплементација хеуристичких метода при оцени резултата добијених електронским мерним  
                        колима код утврђивања геометрије железничких колосека 
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата:  проф.др Војкан Лучанин и 
                                                                                          коментор проф. др Добрила Шкатарић.   
(Материјал се прослеђује Колегијуму наставника Катедре за шинска возила). 
  
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: Марко Ристић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Методологија продужетка радног века делова вентилационих млинова 
Предложени потенцијални ментор од стране Катедре за технологију материјала:  
                                                                                                               проф. др Радица Прокић-Цветковић.                                                                                                                   
Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала:   
                проф.др Радица Прокић-Цветковић, проф.др Александар Седмак, проф. др Оливера Поповић  
                и др Мирко Козић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
                                                                                                     
5.2. Усвајање реферата 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   
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 
Није било материјала.  
 
5.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30 
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета 
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 
 
5.9.1. Кандидат: Никола Славковић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија 
Наслов:  Идентификација, моделирање и компензација грешака услед статичке попустљивости  
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              робота за обраду 
Датум одбране: 16.07.2015. године 
Комисија: проф. др Драган Милутиновић, ментор, проф. др Љубодраг Тановић, проф. др Радован Пузовић,  
                 др  Милош Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији и проф. др Бранислав Боровац, Универзитет у 
                 Новом Саду, ФТН.   
 
 
- 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  
 
6.2.1. Канидат: Ивана Величковић, дипл.маш.инж. 
Наслов магистарске тезе: Пројектовање и развој модела интегрисаног менаџмент система (IMS) за фабрике из 
                                         индустрије прераде метала 
Комисија: проф. др Видосав Мајсторовић, ментор, проф. др Бато Камберовић, ФТН Нови Сад и  
                 проф. др Радован Пузовић.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
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.  
 
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 

     Није било материјала.  
 
 

Комисије 
 
проф. др Драгослава Стојиљковић, ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације „Развој модела за оцјену прихватљивости енергетских ланаца при производњи енергије и 
енергената из биомасе“ кандидата сц Срђана Васковића на Универзитету у Источном Сарајеву, Машински 
факултет Источно Сарајево. 

 
проф. др Љубодраг Тановић, ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 
„Развој машина алатки применом виртуелних модела са посебним освртом на динамичко понашање склопа 
главног вретена“ кандидата мр Александра Кошарца на Универзитету у Новом Саду - Факултет техничких 
наука.  

 
проф. др Драган Д. Милановић, ангажовање за члана Комисије за оцену подобности теме и кандидата 
докторске дисертације „Развој модела за евалуацију и оптимизацију избора инвестиционих пројеката у 
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електропривреди у условима транзиције“ кандидата мр Стојана Васовића, дипл.инж.ел. на Факултету 
техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу.  
 
проф. др Зоран Миљковић, ангажовање за члана Комисије за оцену подобности теме докторске 
дисертације под називом „Моделирање и интеграција неодређености у концептуалном пројектовању 
система флексибилне аутоматизације“ кандидата Звонка Петровића на Факултету за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Универзитет у Крагујевцу.  

 
доц. др Вера Павловић, ангажовање за члана Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Утицај различитих поступака модификације површине угљеничних 
наноматеријала на њихова својства и могућности примене“ кандидата Данијеле Брковић, 
дипл.инж.технологије на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.  

 
 
Резултат гласања: За сва ова ангажовања ННВ је једногласно дало сагласност.  
 
 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 21/1415, завршена је у 13:35 часова. 
 
 
              РЕФЕРЕНТ                           ДЕКАН 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА       МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
    
            Данијела Фатић                                проф. др Милорад Милованчевић 


