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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 928/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-11/1516 
Датум: 21. 04. 2016. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. мр  

А бројно стање ННВ 84 33 47 56 1 221 

 Кворум за ННВ – 1/2А      111 

Б присутно 74 26 39 52 0 191 
 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 84 117 164       221 - 
 Кворум за ИВ – 2/3В 56 78 110 147 - 

 потребно за одлуку – 1/2В 42    59                                                                                                  83   111 - 

 Присутно 74 100 139 191 - 
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61. Пешић С. 
62. Покрајац С. 
63. Попконстантиновић Б. 
64.- Прокић-Цветковић Р. 
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66. Ракићевић Б. 
67. Радаковић З. 
68. Рибар З. 
69. Ристивојевић  М. 
70. Росић Б. 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 11/1516 одржана 
је 21. априла 2016. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом је председавао проф. др 
Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф. др Љубодрага Тановића, Продекана за 
финансије, проф. др Цветка Црнојевића, Продекана за НИД, проф. др Слободана Ступара, Продекана за 
сарадњу са привредом, проф. др Бранка Васића и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада 
Зрнића. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 111 чланова Већа, а да је у сали присутан 
191 члан, 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 
 
 

0. а) Гласање ННВ о утврђивању предлога за продужење радног односа редовном професору који 
у овој школској години навршава 65 година живота, 
б) Гласање за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора.  

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-10/1516 од 07.04.2016. 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 0. а) ГЛАСАЊЕ ННВ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ 
ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ НАВРШАВА 65 
ГОДИНА ЖИВОТА. 
 
За утврђивање предлога за продужење радног односа од стране Катедре за аутоматско управљање 
предложен је: 
 

- проф. др Драгутин Дебељковић 
 

 
Декан, проф. др Радивоје Митровић предложио је да ННВ гласа да ли ће се о овој тачки дневног реда 
изјашњавати јавно или тајно. Већином гласова «за» чланови ННВ одлучили су да гласање буде тајно. 
Декан је затим предложио да Веће именује Комисију за спровођење потупка гласања. Предложени су:  
 

- проф. др Слободан Јарамаз, 
- проф. др Драган Лазић, 
- проф. др Игор Балаћ, 
- доц. др Ђорђе Чантрак, 
- доц. др Никола Славковић. 

 
Чланови ННВ усвојили су предлжену Комисију једногласно. 
Након обављеног тајног гласања Комисија је констатовала следеће: 
Гласао је 181 члан ННВ. За утврђивање предлога за продужење радног односа за проф. др Драгутина 
Дебељковића позитивно се изјаснило 49 чланова ННВ. Констатовано је да кандидат није добио потребан број 
гласова за продужење радног односа. 
 
Чланом 78. Закона о високом образовању регулисано је да се наставнику коме престаје радни однос на крају 
школске године у којој је навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања може продужити 
радни однос до 3 школске године, под условима и на начин предвиђен Статутом Универзитета. 
 
У члану 140, тачка 4. Статута Универзитета наведено је да се одлука којом се утврђује предлог за продужење 
радног односа доноси већином гласова укупног броја чланова Наставно-научног већа факултета. 
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У Статуту Машинског факултета, у члану 129, став 4. наведено је да се предлог за продужење радног односа 
наставника у звању редовног професора може утврдити у складу са општим актима Универзитета. 
 

- тачка 0. б) ГЛАСАЊЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ МАТИЧНИХ 
НАУЧНИХ ОДБОРА. 
 
Предлог кандидата Машинског факултета за чланове матичних научних одбора достављен Комисији за НИД 
до 20.04.2016. год. 
 
 
 
-  У ОБЛАСТИ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику 
1. проф. др Александар Обрадовић 
 
Матични научни одбор за право, економију и политичке и организационе науке 
1. проф. др Никола Дондур 
 
-  У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 
Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе технологије 
1. проф. др Часлав Митровић 
 
Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност 
1. проф. др Милош Недељковић 
2. проф. др Мирко Коматина 
 
Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије 
1. проф. др Александар Седмак 
 
Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер 
1. проф. др Срђан Бошњак 
2. проф. др Србислав Генић 
3. проф. др Зоран Миљковић 
 
Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство 
1. проф. др Слободан Ступар 
 
Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха 
1. проф. др Александар Јововић 
 
Декан, проф. др Радивоје Митровић предложио је да се ННВ изјасни јавним гласањем за матичне одборе за 
које је предложен само један кандидат, а да гласање буде тајно за оне одборе за које је предложено више од 
једног кандидата. Овај предлог декана усвојен је једногласно. Такође, једногласно су усвојени и предлози за 
оне матичне одборе за које је предложен по један кандидат. 
Декан је затим предложио да Веће именује Комисију за спровођење потупка тајног гласања. Предложени су:  
 

- проф. др Драган Туцаковић, 
- проф. др Бранислав Ракићевић, 
- доц. др Влада Гашић. 

 
Чланови ННВ усвојили су предлжену Комисију једногласно. 
 
Резултат гласања: 
 
Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност 
1. проф. др Милош Недељковић 94 гласа «за» 
2. проф. др Мирко Коматина  64 гласа «за» 
 
Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер 
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1. проф. др Срђан Бошњак  89 гласова «за» 
2. проф. др Зоран Миљковић  56 гласова «за» 
3. проф. др Србислав Генић  26 гласова «за» 
 
За Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност предложен је проф. др Милош 
Недељковић. За Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер предложен је проф. др Срђан 
Бошњак. 
Осим тога, декан је Министарству просвете, науке и технолошког развоја због величине и значаја Факултета 
предложио и да проф. др Мирко Коматина, проф. др Зоран Миљковић и проф. др Србислав Генић буду 
чланови одговарајућих матичних одбора. 
 
 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-10/1516 ОД 07.04.2016. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 10/1516 од 07.04.2016. године је једногласно усвојен уз сугестију проф. др 
Милоша Недељковића да се у Записник унесе критеријум гласања за утврђивање предлога за продужење 
радног односа редовним професорима који у овој школској години навршавају 65 година живота. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. У среду, 13. априла 2016.г. на Машинском факултету је одржано Обласно такмичење ученика 
машинских школа из техничког цртања, моделирања и статике на коме је учествовало преко 50 
такмичара из 10 машинских школа из региона. Најбољи ђаци машинских школа из региона, поред 
знања из статике, показали су и у којој мери су овладали софтверским алатима: Catia, Solid 
Works, Solid Edge, Creo i AutoCad.  
Вести о протеклом такмичењу, заједно са мноштвом интересантних слика, објављене су на нашој 
званичној Интернет старници. Организовањем овог такмичења, још једном смо потврдили у којој 
мери смо посвећени подстицању средњошколаца да своју позитивну енергију усмере ка 
креативном раду и стицању знања, а како су године које су иза нас потврдиле - то је улагање и у 
нашу будућност. 
 

2. 14. априла 2016. године на Машинском факултету у Београду гостовао је проф. др Станислав 
Пејовић, редовни професор Машинског факултета у пензији, који живи и ради у Канади. Професор 
Пејовић одржао је предавање под насловом „Недостатак континуираног образовања – 
Комерцијални рачунарски програми најопаснији за кориснике“. 

 
3. Руководилац Центра за противпожарну технику проф. др Србислав Генић упутио је обавештење да 

је МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације – Управа за превентивну заштиту, издао 
11.04.2016. године Машинском факултету Универзитета у Београду овлашћење под бројем 09-217-
318/16 за обављање послова израде Главног пројекта заштите од пожара. 

 
4. У уторак 19. априла 2016. године у сали 211 одржан је први састанак Проширеног деканског 

колегијума и потенцијалних руководилаца Пројеката, у припреми Јавног позива за нови циклус 
Пројеката. Тема састанка био је и јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора. 

 
5. Проф. др Маја Тодоровић представила је новог асистента на Катедри за термотехнику, колегиницу 

Тамару Бајц. 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Дана 06.04.2016. године одржани су избори за будући сазив Студентског парламента Машинског 
факултета и за делегата Машинског факултета у Студентском парламенту Универзитета у 
Београду. 
 

2. У периоду 07.-10.04.2016. године на Златибору је одржан Конгрес студената технике уз запажено 
учешће са рефератима наставника и сарадника Машинског факултета: проф. др Слободана 
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Ступара, доц. др Зоране Јели, доц. др Емила Вега, доц. др Огњена Пековићa и мр Бојана 
Ивљанинa. 

 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. Извршена је једнократна исплата ауторског хонорара запосленима у настави у износу од 5.000,00 
динара, за помоћ на унапређењу рада сајта Машинског факултета. 

 
Обавештења Продекана за НИД: 
  

1. Поводом захтева за обнављање лиценце за обављање послова прегледа и провере опреме за рад 
Машинског факултета у Београду, дана 18.04.2016. год. у просторијама Факултета обављен је 
преглед у присуству шефа Одсека за припрему прописа и стручно-оперативних послова и 
саветника Одсека за припрему прописа и стручно-оперативних послова. Констатовано је да 
Машински факултет поседује документацију о радном односу и уређаје, опрему и прибор за 
проверу, опрему и прибор која се користи за преглед и проверу опреме за рад са приложеним 
доказима о баждарењу опреме. 

 
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у среду, 13.04.2016. године расписало 

Конкурс за предлагање пројеката у оквиру Програма основних истраживања и основних усмерених 
истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког 
развоја за период од 2016. до 2019. године. Детаљније информације и упутства за нови циклус 
националних пројеката налазе се на званичном сајту МПНТР-а.  Рок за подношење пријаве 
пројеката је тридесет дана од дана објављивања Конкурса. Декан и продекан за НИД су у уторак, 
19.04.2016. године одржали први састанак Проширеног деканског колегијума и потенцијалних 
руководилаца пројеката. 

 
3. Факултет ће као учесник у међународном пројекту „Савска иницијатива за иновативни развој“ 

(18_PA08-C2 SRIID) који је суфинансиран кроз програм START – Danube Region Project Fund, 
организовати представљање овог пројекта у  петак, 22.04.2016. год. Циљ овог пројекта је стварање 
предуслова за повезивање и сарадњу субјеката из привредног сектора, научне заједнице и 
регионалне самоуправе на иновативном развоју из регија са подручја четири државе у сливу реке 
Саве (Р. Словенија, Р. Хрватска, Р. БиХ и Р. Србија). 

 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:  
 

1. Продекан за међународну сарању је присуствовао семинару Challenges of Serbian Participation in 

ERA, који је одржан у Ректорату УБ 12. априла. На Семинару су представљена искуства појединих 

универзитета (Грац, Гент, Аликанте) у ојачавању административне подршке при аплицирању за 

међународне пројекте. 

  

2. Продекан за међународну сарадњу је 13. априла примио двочлану делегацију са Монтан 

Универзитета из Леобена у Аустрији, коју је предводио проф. др Рајнхард Захсенхофер, шеф 

Катедре за нафтну геологију. Колеге из Леобена су биле заинтересоване за успостављање 

сарадње са МФ и евентуално заједничко аплицирање на међународним пројектима. На састанку су 

биле присутне колеге са Катедре за технологију материјала и Процесне технике и заштите животне 

средине. По завршетку састанка гости су обишли лабораторије поменутих катедри. 

 

3. 14. и 15. априла одржан је на МФ састанак пројекта GREENCAREER: Green career Guide for Young 

People, на коме учествује Машински факултет (професор Бранислав Живковић и асистент 

Александра Сретеновић) у оквиру програма Еразмус КА2. Састанку су поред домаћина 

присуствовали чланови конзорцијума пројекта из Турске, Италије и Португала. Продекан за 

међународну сарадњу је поздравио учеснике скупа.  

 

4. Доцент Александар Миливојевић је обавестио продекана за међународну сарадњу да је МФ 

укључен у конзорцијум пројекта који је недавно пријављен у оквиру позива H2020-LCE-2016-

2017 (COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY). Назив пројекта је "Smart distribution grid integration for 

regional players in Europe – mobilising affordable balancing assets with ICT to secure renewables-rich 
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supply to all" (INTERGRID), координатор целог пројеката је немачка фирма Empirica Gesellschaft für 

Kommunikations- und Technologieforschung, а координатор са МФ је колега Миливојевић. 

 

5. Продекан за међународну сарадњу је 18. априла присуствовао једнодневном семинару који је 

организовао Француски Институт у Београду. Састанак је отворила госпођа Виржини Манфрони, 

аташе за универзитетску, научну и институционалну сарадњу, а предавчи су били са Универзитета 

у Лиону. Семинар се бавио питањима студентске мобилности и презентацији високог школства и 

научног истраживања у Француској. 

Обавештења из колектива: 
 

1. Доц. др Александар Пејчев изложио је проблем солидарног пореза а декан је предложио да се сви 
заинтересовани јаве, како би се евентуално удружили и заједнички решили овај проблем. 
 

2. Владимир Миковић, руководилац ЦИТ-а обавестио је Наставно-научно веће о изменама интернет 
презентације Факултета. Замолио је чланове ННВ да све евентуалне предлоге за побољшање рада 
сајта Факултета доставе ЦИТ-у. Такође је указао на значај квалитетног фото и видео материјала 
који треба да илуструје рад Машинског факултета, а који се објављује на сајту Факултета. 

 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Владимир Поповић, ванредни професор на Катедри за моторна возила, поднео је извештај о 
обављеном службеном путовању у Праг (Чешка Република), где је боравио у периоду од 
12.04.2016. до 15.04.2016. године, и учествовао у раду „IIR Sub-Commission D2 – CERTE Meeting”.  

2. мр Бојан Ивљанин, сарадник  у Лабораторији за хидрауличне машине и енергетске системе, 
поднео је извештај о обављеном службеном путовању на Златибор (Република Србија), где је 
боравио у периоду од 07.04.2016. до 10.04.2016. године, у циљу излагања научног рада под 
називом „Енергетски ресурси Републике Србије“. 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
 

- 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 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 Љубодраг Тановић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф., др Драган 

Милутиновић, ред. проф., др Радован Пузовић, ванр. проф. и др Милош 
Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Разлог: унапређење стручног сарадника на Катедри за производно машинство др Михајла Поповића. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 

научну област Пољопривредно машинство. 
Предложени кандидат: др Војислав Симоновић, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Марковић, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф. др 

Никола Младеновић, ред. проф. др Милета Ристивојевић, ред. проф. и др 
Милан Мартинов, ред. проф., ФТН Нови Сад.        

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
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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 Производно машинство. 

Предложени кандидат: др Радован Пузовић, дипл. маш. инж.,  
  ванредни професор за звање редовног професора. 

Комисија за припрему реферата: др Љубодраг Тановић, ред. проф., др Драган Милутиновић, ред. проф.,        
др Бојан Бабић, ред. проф., др Павао Бојанић, ред. проф. М.Ф. у пензији и 
др Милан Зељковић, ред. проф. ФТН, Нови Сад. 

Резултат гласања: Потребан кворум 56, а гласало је 72. Потребно гласова «за» 42, а гласало је: за-72, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Радован Пузовић изабере у звање редовног професора. 
 
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)  
Нема 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 Информационе технологије у машинству за предмете на модулу за 
Машинство и информационе технологије. 

Предложени кандидат: Милош Васић, маст. инж. маш, студент Докторских студија за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Ступар, ред. проф., др Часлав Митровић, ред. проф. и              

др Небојша Бојовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Универзитета у 
Београду. 

Напомена:  
На састанку Комисије за изборе у звања наставника и сарадника одржаном 19.04.2016. разматран је Приговор 
др Зорана Митровића, редовног професора Машинског факултета, и Одговор Комисије за припрему реферата 
на приговор, а на крају је Комисија са 7 гласова „за“ и 1 гласом „уздржан“ (1 члан Комисије био је оправдано 
одсутан) донела одлуку да Изборном већу Машинског факултета предложи да прихвати Одговор Комисије за 
припрему реферата на приговор.  
 

Пре гласања за избор у звање Изборно веће се изјаснило о Одговору Комисије за припрему реферата на 
приговор.  
Изборно веће је се 59 гласова „за“, 2 гласа „против“ и 51 глас „уздржан“ усвојило Одговор Комисије за 
припрему реферата на приговор.  
Након тога, Изборно веће се изјаснило о избору у звања кандидата Милоша Васића. 
Резултат гласања: Потребан кворум 147, а гласало је 181. Потребно гласова «за» 111, а гласало је: за-124, 
                                 против-2, уздржаних-55. 
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Васића 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) 
 
На основу одлуке Сената Универзитета од 13.04.2016. године, др Александар Жуњић изабран је у звање 
редовног професора. 
 
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  
 
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат 
Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  
 

тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
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4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 
4.а.1.а Подносилац захтева: др Ненад Капор, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Слободан Ступар, ван. проф. др Александар Симоновић, 

проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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”) 
Нема материјала. 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
Нема 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 
 
4.б.1.а Подносилац захтева: Александра Митровић, дипл. инж. технол. студент докторских студија МФ. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Лидија Матија, проф. др Александар Седмак, др Лато 
Пезо, виши научни сарадник, Институт за физичку хемију у Београду.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.б Подносилац захтева: Новица Јанковић, дипл. инж. маш., студент докторских студија МФ. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Лечић, доц.  др Ђорђе Чантрак, др Славица Ристић, 
научни саветник Институт  “Гоша,“ у Београду.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.в Подносилац захтева: Александар Масларевић, мастер инж. маш., студент докторских студија МФ. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: доц. др Гордана Бакић, доц. др Милош Ђукић, др Весна Максимовић, 
виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча,“ Универзитет у Београду.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.г Подносилац захтева: Ивана Вучетић, мастер инж. арх., студент докторских студија УБ. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф.  др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, ван. 
проф. др Александра Ступар, Архитектонски факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.д Подносилац захтева: Јована Шакота Росић, мастер инж. маш., студент докторских студија МФ. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф.  др Лидија Матија, проф. др Александра Васић 
Миловановић, др Ђуро Коруга, ред. проф. Машинског факулета у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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”) 
 
4.б.2.а Кандидат: Игор Хут, мастер инж. маш. бира се у истраживачко звање истраживач сарадник. 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Лидија Матија, др Катарина Чолић, научни сарадник 
Иновационог центра Машинског факултета у Београду д.о.о. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.б Кандидат: Симон Седмак, мастер инж. грађ., бира се у истраживачко звање истраживач приправник. 
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Комисија: проф. др Ташко Манески, проф. др Зоран Радаковић, ван. проф. др Љубица Миловић, Технолошко-
металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.в Кандидат: Бранислав Ђорђевић, мастер инж. маш., бира се у истраживачко звање истраживач 

приправник. 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, ван. проф. др Љубица Миловић, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.г Кандидат: Емина Џиндо, дипл. инж. маш., бира се у истраживачко звање истраживач сарадник. 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, ван. проф. др Љубица Миловић, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.д Кандидат: Вељко Ћирић, мастер инж. арх., бира се у истраживачко звање истраживач приправник. 
Комисија: проф. др Маја Тодоровић, проф. др Војкан Лучанин,  ван. проф. др Ненад Ћупрић, Шумарски 
факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Нема материјала. 
 

тачка 4.в ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
4.в.1 Захтеви за именовање рецензената 
 
4.в.1.а Асистент др Горан Младеновић, дипл.инж.маш., проф. др Љубодраг Тановић, проф. др Радован 
Пузовић, проф. др Биљана Марковић, дипл.инж.маш., Машински факултет Источно Сарајево, др Михајло 
Поповић, дипл.инж.маш. и асистент Милош Пјевић, мастер инж.маш., поднели су предлог за избор 
рецензената Техничког решења „Софтверско решење за оптимизацију путање алата при обради сложених 
површина глодањем.“ За рецензенте су предложени: проф. др Милан Зељковић, Факултет техничких наука, 
Нови Сад и проф. др Слободан Табаковић, Факултет техничких наука, Нови Сад. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.в.2 Прихватање техничког решења 
Нема материјала. 
 

тачка 4.г   МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1 Именовање рецензената 
 
4.г.1.а Шеф катедре за аутоматско управљање, проф. др Зоран Рибар поднео је захтев за именовање 
рецензената за монографију под насловом „Динамика производних процеса и енергетских постројења“ чији су 
аутори доц. др Милан А. Мишић и проф. др Драгутин Дебељковић.За рецензенте се предлажу проф. др 
Михаило Лазаревић, проф. др Дејан Ивезић, Рударско-геолошки факултет у Београду и проф. др Милан 
Матијевић, Факултет инжењерских наука у  Крагујевцу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.г.2 Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 

тачка 4.д   ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
4.д.1. Доц. др Никола Момчиловић поднео је захтев за добијање сагласности ради учешћа у Јавном позиву 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за суфинансирање учешћа истраживача на научним 
скуповима и радним састанцима Радних тела научних скупова у иностранству. Научни рад под називом  
“Simplified Numerical Analyses of Stiffened Panels“ прихваћен је за објављивање у оквиру конференције “11

th
 

HSTAM International Congress on Mechanics,” који ће се одржати у Атини, Грчка, у периоду од 27.05 – 
30.05.2016. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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4.д.2. Доц. др Игор Бачкалов поднео је захтев за добијање сагласности ради учешћа у Јавном позиву 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за суфинансирање учешћа истраживача на научним 
скуповима и радним састанцима Радних тела научних скупова у иностранству. Као члан Координационог 
одбора научног комитета Stability R&D Committee (SRDC) позван је да присуствује годишњем састанку 
комитета који се одржава у склопу научног скупа “15

th
 International Ship Stability Workshop,” који ће се одржати у 

Стокхолму, Шведска, у периоду од 13.06 – 15.06.2016. године. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
                                
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Душан Смиљанић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Оптимизација функционалних карактеристика фрикционих материјала кочница моторних возила 

применом вештачке интелигенције 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Драган Алексендрић, ванр. проф.   
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за моторна 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)  
Нема материјала.  
                                                                                              
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
5.2.1. Кандидат: Марија Томић, дипл. инж. технологије и маст. инж. маш.,студент Докторских студија 
Радни наслов: Опто-магнетне карактеристике полимерних материјала за контактна сочива са различитим  
                        концентрацијама наноматеријала 
Комисија:         др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Лидија Матија, ванр. проф., др Александар 

Седмак, ред. проф., др Петар Лукић, ред. проф. и др Драгомир Стаменковић, доц., Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Београд.   

Потенцијални ментор: др Александра Васић-Миловановић, ред. проф. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора   
 
5.3.1. Сања Васин, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија «Интегрисани дизајн зупчастих 
преносника са континуалном варијацијом преносног односа - CVT», ментор др Милосав Огњановић, ред. 
проф.   
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
 
5.5.1. Кандидат: мр Јелена Лазић, дипл. маш.инж. 
Наслов: Контингенција информационог система и управљања квалитетом у производним предузећима 
Рок за завршетак докторске дисертације је био: 14.03.2016. 
Молба за продужење до: 30.09.2016. 
Сагласност: ментора др Весне Спасојевић-Бркић, ванр. проф. и шефа Катедре за индустријско инжењерство.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала. 
                                                                                                                                                                                                                                             
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
 
5.6.1. Кандидат: мр Горан Цвијовић, дипл. инж. маш.  



 

11 
 

Наслов: Истраживање утицаја локалног оптерећења точкова колица на напонска стања једношинских носача  
              машина за механизацију 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за механизацију 
Предлог Комисије:  др Срђан Бошњак, ред. проф., ментор, др Ненад Зрнић, ред. проф., др Слободан Ступар, 

ред. проф., др Миломир Гашић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство – 
Краљевo, Универзитет у Крагујевцу и др Драган Милковић, доцент.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.2. Кандидат: мр Оливера Костић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Нумеричка симулација струјног поља ваздуха у надзвучном млазнику са препреком на излазу 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије:  др Зоран Стефановић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Слободан Ступар, ред. проф., 

др Александар Симоновић, ванр. проф., др Марко Милош, ванр. проф. и др Слободан 
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6.3. Кандидат: Владимир Јазаревић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Оптимизација аероакустичних феномена код узгонских површина 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије:  др Бошко Рашуо, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др 

Александар Вег, ред. проф., др Марко Милош, ванр. проф. и др Жарко Стевановић, 
научни саветник, Институт Винча.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 
 
5.7.1. Кандидат: мр Андрија Вујичић, дипл. инж. маш.,  
Наслов: Еколошки ефекти фаза животног циклуса лучке-контејнерске механизације 
Комисијa: др Ненад Зрнић, ред. проф., ментор, др Милосав Огњановић, ред. проф., др Срђан Бошњак, ред. 

проф., др Влада Гашић, доц. и др Бранислав Драговић, ред. проф., Универзитет Црне Горе, 
Факултет за поморство.    

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.2. Кандидат: Милица Петровић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система 
Комисијa: др Зоран Миљковић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др Милош Главоњић, ред. 

проф. М.Ф. у пензији, др Милан Зељковић, ред. проф., Универзитет у Новом Саду – Факултет 
техничких наука и др Миодраг Манић, ред. проф., Универзитет у Нишу -  Машински факултет.     

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.3. Кандидат: Зоран Димић, дипл. инж. ел., студент Докторских студија 
Наслов: Управљачки систем отворене архитектуре реконфигурабилних роботских ћелија за обраду 
Комисијa: др Драган Милутиновић, ред. проф., ментор, др Љубодраг Тановић, ред. проф., др Милош 

Главоњић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Вељко Поткоњак, ред. проф., ЕТФ Београд и др Владимир 
Квргић, виши научни сарадник, Лола институт, Београд.      

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7.4. Кандидат: мр Ивана Илић, дипл. инж. маш.,  
Наслов: Нумеричко моделирање делова структуре летелице од вишеслојних композитних материјала у 

подручју геометријске нелинеарности 
Комисијa: др Златко Петровић, ред. проф., ментор, др Слободан Ступар, ред. проф., др Мирко Динуловић, 

ванр. проф., др Александар Симоновић, ванр. проф. и др Зоран Стефановић, ред. проф. М.Ф. у 
пензији.     

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
       реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 
5.8.1. мр Драгана Велимировић, дипл. инж. маш. «Модел управљања квалитетом услуге», ментор др 
Владимир Поповић, ванр. проф.   
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5.8.2. Небојша Гњатовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај конструкционих 
параметара и параметара побуде на одзив двопорталног роторног багера у ванрезонанцијској 
области», ментор др Срђан Бошњак, ред. проф.   
 
5.8.3. Славенко Стојадиновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Интелигентни концепт 
планирања инспекције призматичних делова на мерној машини», ментор др Видосав Мајсторовић, ред. 
проф.   
 
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
5.9.1. Кандидат: Бојан Шекутковски, дипл.инж.маш.- мастер, студент Докторских студија 
Наслов: Развој напредне методе прорачуна интеракције ваздушне струје и структуре ваздухоплова у домену 

трансоничних брзина 
Датум одбране: 28.03.2016. године. 
Комисија: др Иван Костић, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ванр. проф., ментор, др Зоран  
               Стефановић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Мирко Динуловић, ванр. проф. и др Слободан  
               Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.  
 
5.9.2. Кандидат: мр Радомир Тодоровић, дипл. инж. електротехнике  
Наслов: Предикција карактеристика диелектрике вакуумских прекидача на основу испитивања претпробојних 

феномена 
Датум одбране: 08.04.2016. године. 
Комисија: др Добрила  Шкатарић, ред. проф., ментор, др Зоран Трифковић, ред. проф., ментор, др Александра 

Васић-Миловановић, ред. проф., др Томислав Стојић, ванр. проф. и др Предраг Осмокровић, ред. 
проф., Државни универзитет у Новом Пазару.  

 

- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
  
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. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  
 

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата 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 сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у 
другој високошколској установи)  
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Комисије 
 

1. др Божидар Росић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за реизбор једног наставника у звање 
ванредног професора, др Војислава Батинића, дипл. инж. маш. на Катедри за војномашинско 
инжењерство на Војној академији Универзитета одбране у Београду.  
 

2. др Милeта Ристивојевић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за реизбор једног наставника у 
звање ванредног професора, др Војислава Батинића, дипл. инж. маш. на Катедри за војномашинско 
инжењерство на Војној академији Универзитета одбране у Београду.  
 

3. др Михаило Лазаревић, ред. проф. ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата Немање Ковинчића, дипл. инж. маш. под насловом „Механички модел средњег 
уха са фракционим типом дисипације“ на Факултету техничких наука у Новом Саду. 
 

4. др Бранислав Живковић, ред. проф. ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата мр Наташе Ћуковић Игњатовић, дипл. инж.арх. под насловом „Оптимизација 
мера обнове стамбених зграда у циљу побољшања енергетске ефикасности“ на Архитектонском 
факултету у Београду. 

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

 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 11/1516, завршена је у 14:50 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА       МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
   
  
  Љубица Сладојевић Вершеги                                        проф. др Радивоје Митровић 


