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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 1807/1               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-14/1617 
Датум: 31. 08. 2017. год.  
 

  р.п. в.п. д. а. др  

А бројно стање ННВ 85 28 52 42 1 208 

 Кворум за ННВ – 1/2А      105 
Б присутно 78 22 48 37 1 186 
 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 85 113 165       208 - 
 Кворум за ИВ – 2/3В 57 75 110 139 - 
 потребно за одлуку – 1/2В 43 57   83   105 - 
 Присутно 78 100 148 186 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 14/1617 одржана 
је 31. августа 2017. године у амфитеатру А, са почетком у 12:00 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 Драгославе Стојиљковић и Продекана за 
међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића. 
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.  
 
 
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи   
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

 
 

0. Часопис „FME Transactions“. 
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-13/1617 од 13.07.2017. 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. ЧАСОПИС „FME TRANSACTIONS“ 
 
Проф. др Бошко Рашуо, главни и одговорни уредник нашег часописа FME Transactions представио је 
постигнуте резултате у реализацији часописа у периоду у коме је он водио часопис: јануар 2008 – децембар 
2017. године. Том приликом је упознао чланове Наставно - научног већа са уласком часописа на листу: 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science (WoS), најпрестижније институције за индексирање 
научних часописа: Clarivate Analytics (бивши Thomson Reuters). Такође, упознао је колеге и са стратегијом коју 
треба применити за даље напредовање часописа у наредном периоду. 
 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-13/1617 ОД 13.07.2017. год.  
 
Записник са седнице ННВ број 13/1617 од 13.07.2017. год. је једногласно усвојен. 
 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. На престижној Шангајској листи, која је објављена у уторак 15. августа, Универзитет у Београду 
задржао је прошлогодишњу позцију између 201. и 300. места.  Шангајска листа, коју сваке године 
објављује Универзитет Ђао Тонг из Шангаја, једна је од најутицајнијих листа која рангира најбоље 
универзитете у свету, њих 500.  
 

2. Урош Ковачевић, асистент на Катедри за Физику и електротехнику дана 26.06.2017. године 
одбранио је докторску тезу под насловом "Изражавање мерне несигурности капацитивних 
разделника напона са концентрисаним параметрима у области високих фреквенција" на Факултету 
техничких наука у Новом Саду. 

 
 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Шефови катедара су добили преглед  реализованих  испита  у  јунско-јулском испитном року 
шк.2016/2017.г., на предметима које сервисирају катедре  на ОАС и MАС , са задатком да спроведу 
анализу и дају предлоге и сугестије како би се подигао квалитет наставног процеса.   
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Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. Према Правилнику о стицању и расподели прихода МФ у току јула месеца исплаћена су сва 
дежурства на испитима асистената и сарадника. Такође су исплаћени хонорари Комисији за 
маркетинг МФ и Комисији за акредитацију МФ. 
 

2. Окречена је читаоница на првом спрату МФ. 
 

3. Дана 20. јула пукла је спољашња хидрантска цев. Предузете су све мере да се иста поправи и 
доведе у функцију. 
 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. EACEA је прихватила предлог пројекта Еразмус+ КА2 - Capacity Building in the field of Higher 
Education, под називом Implementation of Dual Education in Higher education in Serbia (Dual Edu). 
Координатор овог пројекта је Универзитет у Београду, а МФ је укључен у пројекат. 
 

2. У периоду 24-30. августа на МФ се одржава Italian-Serbian Summer School on Human-Robot 
Coworking. Организатор ове летње школе, где поред учесника са нашег Факултета учествују колеге 
са Универзитета Св. Ана из Пизе у Италији предвођени професором Одом, је професор др Петар 
Петровић. У име МФ учеснике летње школе је проздравио продекан за међународну сарадњу. 

  
3. Продекан за међународну сарадњу проф. Зрнић одржао је 28. августа састанак са госпођом Лиздек, 

представницом компаније MAHLE Filtersysteme Austria GmbH. Циљ посете представнице ове 
компаније био је успостављање сарадње са нашим факултетом, а везано за планове овог 
реномираног произвођача компоненти за ауто индустрију да отвори производни погон у Србији.  

 
 
Извештаји са службених путовања: 
 
 

1. др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. Продекан за НИД поднела је извештај о обављеном 
службеном путовању у Истамбул (Турска), у периоду од 8. до 14.07.2017. године где је учествовала 
на 22. Светском нафтном конгресу, као члан делегације Националног нафтног комитета Србије. 
Национални нафтни комитет Србије је организовао и председавао панелом под називом: 
Перспектива нафтне индустрије у будућем енергетском миксу. Овај панел је био наставак 
Радионице Експерата Светског Нафтног Комитета одржаног 16. јуна 2016. године у Београду и 
Конференције “Перспективе нафтне индустрије – Да ли је нафтна криза завршена?”, одржане у 
Сарајеву 10. маја 2017. Национални нафтни комитет Србије је заједно са националним нафтним 
комитетитма Македоније и Босне и Херцеговине организовао и штанд на коме су приказиване 
активности и пројекти који су реализовани у последње три године. Службено путовање је 
искоришћено и за успостављање контаката и разговоре о сарадњи са представницима других 
нафтних комитета у оквиру Светског нафтног комитета и нафтним компанијама. 
У периоду од 16. до 28.07.2017. године, проф. Стојиљковић обавила је службени пут у Мадрид, 
(Шпанија). Службени пут је реализован у оквиру програма Erasmus+ мобилности за наставно 
особље који је реализован уз подршку Универзитета у Београду. Институција домаћин је био 
Политехнички Универзитет у Мадриду – Факултет за рударство и енергетику. Током боравка на 
Политехничком Универзитету у Мадриду, одржала је укупно 16 часова предавања који су се 
односили на представљање Универзитета у Београду- Машинског факултета, наставних планова и 
програма и истраживања која се реализују, са посебним освртом на активности Лабораторије за 
горива и сагоревање и Катедре за процесну технику. Посебна група предавања односила се на 
проучавање процеса самопаљења чврстих горива, како кроз експериментална истраживања, тако и 
кроз моделирање. Додатно, посета је била искоришћена и за друге активности: упознавање са 
колегама са Универзитета, односно Факултета, обилазак Лабораторије за горива и сагоревање  и 
Лабораторије за петрохемију, упознавање са организацијом процеса мобилности студената у 
оквиру Мастер програма (од пријављивања за мобилност, доношење одлуке о реализацији 
програма мобилности и превођења ЕСПБ бодова и оцена). 

 
2. др Видосав Мајсторовић, ред. проф. на Катедри за производно машинство поднео је извештај о 

обављеном службеном путовању у Лугану (Швајцарска), где је од 20. до 27. августа одржана 67 
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Генерална Скупштина међународне Академије за производно инжењерство (CIRP). Као редовни 
члан ове Академије, у коју је он примљен 1995. године, узео је учешћа у раду њених STCs, CWG 
and Joint Projects Teams. Такође, излагао је рад -  „Multistage manufacturing process control robust to 
inaccurate knowledge about process noise.“ Посебна активност се односила на промоцији наше 
Конференције AMP 2018, за коју је обезбеђено учешће 15 CIRP чланова, најпознатијих светских 
истраживача за теме Конференције. Такође са Springer publishing book, направљен је договор о 
штампању Зборника радова са AMP 2018 – in Springer edition „Advanced Manufacturing Systems“. 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

1. Упис студената на ОАС, МАС и ДАС у шк.2017/2018.години 
 

      Дат је преглед уписаних студената на ОАС по категоријама: начин финансирања буџетски, 
самофинансирајући, афирметивне мере и „Свет у Србији“ (Зеленортска Република, Ангола и Сејшели), 
пол, средња школа, територијална заступљеност и успех из средње школе. Објављен је 
Информатор о Упису студената у прву годину студијског програма МАС у шк. 2017 - 2018. г. (пријаве 
25.9. - 5.10.2017. г.) и Информатор о упису студената у прву годину студијског програма ДАС у шк. 2017 
- 2018. г (пријаве 18.9.-5.10.2017. г.) 

 
2. Усвојен је једногласно документ Водич кроз академске студије за шк. 2017/2018. г.  

 
3. У складу са Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту, предметни наставник има 

обавезу да унесе у електронску базу податке о студентима који су у овој школској години стекли услов 
за излазак на завршни испит. Рок за попуну ове базе је 18. септембар 2017. г. 

 
4. Библиографија мастер радова одбрањених на МФ у периоду 19.3.2010 - 30.9.2016. г. доступна је и 

налази се на сајту факултета. До 15. септембра се могу доставити евентуалне примедбе и сугестије 
продекану за наставу, да би се затим публикација штампала. 
 

5. У припреми је штампање публикације Зборник биографија наставног особља МФ у периоду 1948 - 
1973. г. ( извештај дат у прилогу ). Материјал ће бити на сајту од 8.9. -22.9.2017. г., када се мoгу 
доставити примедбе и сугестије на адресу продекана за наставу.  
 

6. Једногласно је усвојен предлог измене и допуне Правилника о извођењу приступног предавања при 
избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду и исти је усаглашен са 
универзитетским. 
 

 
- 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 бродоградњу 
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 Бродоградња. 

Комисија за припрему реферата: др Милорад Моток, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф. и      
др Дејан Радојчић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Александру Симићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.2. Предлагач: Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе 
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 Хидрауличне машине и енергетски системи. 

Комисија за припрему реферата: др Милош Недељковић, ред. проф., др Мирослав Бенишек, ред. проф. М.Ф. у 
пензији, др Александар Гајић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Милан 
Петровић, ред. проф. и др Милан Лечић, ред. проф. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Ивану Божићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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4.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у звање  
(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 или 

ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
за ужу научну област Моторна возила. 

Предложени кандидат: др Сашa Митић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Владимир Поповић, ванр. проф.,    

др Ненад Јанићијевић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 

научну област Механика. 
Предложени кандидат: др Радослав Радуловић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Драгомир Зековић, ред. проф., др Александар Обрадовић, ред. проф.,    др 

Никола Младеновић, ред. проф., др Зоран Стокић, ванр. проф. и            др 
Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву. 

 
4.2.3. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за уже 

научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом. 

Предложени кандидат: Младен Регодић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Петровић, ред. проф., др Горан Шиниковић, доцент и                     

др Стеван Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад. 
 
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 Термотехника. 

Предложени кандидат: др Маја Тодоровић, дипл. маш. инж.,  
                                         ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф. и др Младен 

Стојиљковић, ред. проф., Машински факултет у Нишу. 
Резултат гласања: Потребан кворум 57, а гласало је 78. Потребно гласова «за» 43, а гласало је: за-78, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Маја Тодоровић 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 Математика. 

Предложени кандидат: др Драган Додер, дипл. математичар, доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Иван Аранђеловић, ред. проф. и         

др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт САНУ у 
Београду. 

Резултат гласања: Потребан кворум 75, а гласало је 100. Потребно гласова «за» 57, а гласало је: за-100, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Драган Додер изабере у звање ванредног професора. 
 
4.3.3. 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 Аутоматско управљање. 

Предложени кандидат: др Срђан Рибар, дипл. маш. инж., сарадник у Лабораторији за аутоматско 
управљање за звање ванредног професора. 

Комисија за припрему реферата: др Драгутин Дебељковић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Радиша Јовановић, 
ванр. проф. и  др Новак Недић, ред. проф., Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. 

Резултат гласања: Потребан кворум 75, а гласало је 100. Потребно гласова «за» 57, а гласало је: за-100, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Срђан Рибар изабере у звање ванредног професора. 
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4.3.4. 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 Опште машинске конструкције. 

Предложени кандидат: др Зоран Стаменић дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора.  
Комисија за припрему реферата: др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред. проф.,      

др Божидар Росић, ред. проф., др Татјана Лазовић-Капор, ванр. проф. и                 
др Милосав Огњановић, проф. емеритус. 

Резултат гласања: Потребан кворум 75, а гласало је 100. Потребно гласова «за» 57, а гласало је: за-100, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Зоран Стаменић изабере у звање ванредног 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) 
Нема 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)  
Нема материјала.  
 
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
Нема материјала.  
 
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (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 
 
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
Нема материјала. 
 
4.а.2. Обавештење 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 Бранка Раданов, дипл.инж.маш. бира се у звање научни сарадник 
Комисија: проф. др Србислав Генић, доц. др Мирјана Стаменић, доц. др Ђорђе Чантрак, др Бранислав 
Јаћимовић, ред. проф. у пензији, др Сања Петронић, виши научни сарадник Иновационог центра Машинског 
факултета у Београду 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
 
4.а.3.а Кандидат: др Оливера Ерић Цекић, виши научни сарадник, бира се у звање виши научни сарадник 
(реизбор)  (Политика од 26.06.2017.год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак,  ван. проф. др Гордана Бакић, ван. проф. др Милош Ђукић,  др 
Лепосава Шиђанин, професор емеритус, Факултет техничких наука Нови Сад, др Јасна Стајић Трошић, научни 
саветник, Институт за хемију, технологију и металургију Београд 
Резултат гласања: Потребан кворум 75, а гласало је 100. Потребно гласова «за» 57, а гласало је: за-100, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Оливера Ерић Цекић изабере у звање виши научни 

сарадник. 
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тачка 4.б  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
Нема материјала. 
 
4.б.2. Обавештење 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:  Новица Јанковић, дипл. инж. маш.,  студент докторских  студија МФ бира се у 
истраживачко звање истраживач сарадник 
Kомисијa: проф. др Милан Лечић, доц. др Ђорђе Чантрак,  др Мирослав Бенишек, ред. проф. у пензији 
 
4.б.2.б Кандидат:  Бојан Перић, дипл. инж. маш.,  студент докторских  студија МФ бира се у истраживачко 
звање истраживач приправник 
Kомисијa: проф. др Александар Симоновић, доц.др Огњен Пековић, др Слободан Ступар, ред. проф.у пензији 
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
 
4.б.3.а Кандидат: Јела Буразер, дипл. инж.маш.,  студент докторских  студија МФ, бира се у истраживачко 
звање истраживач сарадник (Политика од 17.07.2017.год.) 
Комисија: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав Чантрак, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Потребан кворум 139, а гласало је 185. Потребно гласова «за» 105, а гласало је: за-185, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се Јела Буразер изабере у звање истраживач сарадник. 
 
4.б.3.б Кандидат: Ивана Чековић, дипл. инж.маш.,  студент докторских  студија МФ, бира се у истраживачко 
звање истраживач приправник (Политика од 26.06.2017.год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Александар Јововић, др Јасмина Лозановић Шајић, виши 
научни сарадник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 139, а гласало је 185. Потребно гласова «за» 105, а гласало је: за-185, 
                                 против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се Ивана Чековић изабере у звање истраживач приправник. 
 
тачка 4.в ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
4.в.1 Захтеви за именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.в.2 Прихватање техничког решења 
Нема материјала. 
 
тачка 4.г   МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1 Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2 Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
тачка 4.д   ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала. 
               
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  
 
 5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат:  Тони Иванов, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Оптимизација и интеграција система електровентилаторског пропулзора 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Небојша Петровић, ред. проф. и др Васко Фотев, 

ред. проф.   
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(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство). 
 
5.1.2. Кандидат: мр Миодраг Лисов, дипл. инж. маш. , студент Докторских студија.  
Радни наслов: Натпритисак барутних гасова при опаљењу из минобацача 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Слободан Јарамаз, ред. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за системе наоружања.) 
 
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.a.1. Кандидат: Abulgasem Musa Saeed Sghayer, dipl.ing.mas.,  студент Докторских студија 
Радни наслов: Процена заморног века оштећених интегралних оплата-уздужници панела 
             Fatigue life assessment of damaged integral skin-stringer panels 
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије: др Александар Грбовић, ванр. 
проф.                                                                                                                                       
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије : др Александар Грбовић, ванр. проф., др 
Александар Седмак, ред. проф., др Драган Милковић, доц., др Катарина Чолић, научни сарадник и др Гордана 
Кастратовић, ванр.проф., Саобраћајни факултет Београд.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.2. Кандидат: Ивана Марковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Оптимизација параметара управљачког дела система колор сортера за недеструктивно 

сортирање пољопривредних производа  
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за пољопривредно машинство: др Драган Марковић, ред. 

проф. и др Јелена Илић, 
ред. проф.,     

Комисија предложена од стране Катедре за пољопривредно машинство: 
                                 др Драган Марковић, ред. проф., др Јелена Илић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. 
проф., др Војислав Симоновић, доц. и др Илија Ђекић, ванр. проф., Пољопривредни факултет Београд.    
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
5.2.1. Кандидат: Mohamed Swei, dipl.ing.., студент Докторских студија  
Радни наслов: Creep crack growth in steel welded joints 
  Раст прслине услед пузања у завареним спојевима од челика 
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Александар Грбовић, ванр. проф., др Гордана Бакић, ванр. 

проф., др Зорана Голубовић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд и др Љубица Миловић, ванр. 
проф., ТМФ Београд.  

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.     
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2.2. Кандидат: Ahmed Ali Essdai, dipl.ing.., студент Докторских студија  
Радни наслов:  Мултиваријантни модел за антропометријско пројектовање унутрашњег простора возила 
                        и машина  
  Multivariate model for vehicles and machines interior space antrhropometric design 
Комисија: др Весна Спасојевић-Бркић, ред. проф., др Владимир Поповић, ванр. проф., др Зорица Вељковић, 

ванр. проф., др Снежана Кирин, виши научни сарадник, ИЦ МФ Београд и др Иван Михајловић, 
ред. проф., Технички факултет у Бору, Универзитета у Београду.  

Потенцијални ментор: др Весна Спасојевић-Бркић, 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. Срђан Милић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Систем за прорачун топлотних шема и 
анализу рада термоенергетских постројења са парним турбинама», ментор др Милан Петровић, ред. 
проф.  
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5.3.2. Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Нелинеарна динамика сатних 
механизама», ментори др Љубомир Миладиновић, ред. проф. и др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф.   
 
5.3.3. Вељко Марковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Препознавање геометријских 
примитива из тродимензионалног облака тачака», ментор др Живана Јаковљевић, ванр. проф.  
   
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала.  
                                                                                                                                                                                                                                      
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
 
5.5.1. Кандидат: Момчило Ђорђевић, спец. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Системски приступ одлучивању у избору локације и садржаја складишта убојних средстава 
Рок за завршетак докторских студија је био: 30.09.2017. године. 
Молба за продужење до: 30.09.2018. године. 
Сагласност: ментора др Ненада Зрнића, ред. проф. и Комисије за Докторске студије. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.5.2. Кандидат: Сузана Линић, дипл. маш.инж., студент Докторских студија. 
Наслов: Биомимикрија као метод аеродинамичког дизајнирања воза великих брзина  
Рок за завршетак докторских студија је био: 30.09.2017. године. 
Молба за продужење до: 30.09.2018. године. 
Сагласност: ментора др Војкана Лучанина, ред. проф., др Мирка Козића, научног саветника, ВТИ и Комисије за 
Докторске студије. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
Нема 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 
Нема материјала.  
 
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.  Ана Петровић, маст. .инж. маш, студент Докторских студија «Моделско испитивање чврстоће 
структура сложене просторне геометрије», ментор др Ташко Манески, ред. проф. 
  
5.8.2. Бранислава Јефтић, маст. инж. електротехнике и рачунарства, студент Докторских студија 
«Алгоритам за одређивање биофизичког стања епителног ткива на бази спектроскопије», ментор др 
Лидија Матија, ванр. проф. др Милена Папић-Обрадовић, научни сарадник, коментор, ГАК Народни фронт, 
Начелник одељења за научно-истраживачку и образовну делатност . 
 
5.8.3. Жарко Мишковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај концентрације 
експлоатационих честица нечистоћа на радне карактеристике котрљајних лежаја», ментор др Радивоје 
Митровић, ред. проф.  
 
5.8.4. Јована Шакота Росић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Нанофотонски 
филтри за потребе биомедицинских уређаја», ментор др Лидија Матија, ванр. проф.  
 
5.8.5. Јела Буразер, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Турбулентно стишљиво струјање у 
Ранк-Хилшовој вртложној цеви», ментор др Милан Лечић, ред. проф.  
 
5.8.6. Биљана Илић, дипл. маш.инж., студент Докторских студија « Хибридни систем 
управљања струјањем у аеротунелима великих брзина », ментори др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у 
пензији и др Марко Милош, ванр. проф.   
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5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
5.9.1. Кандидат: Урош Татић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Анализа утицаја геометрије и биоматеријала на интегритет и радни век реконструктивних ортопедских 
              плочица 
Датум одбране: 19.07.2017. године. 
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Катарина Чолић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд,  
                др Александар Грбовић, ванр. проф., др Марко Ракин, ред. проф., ТМФ Београд и др Зоран  
                Радаковић, ред. проф.    
 
5.9.2. Кандидат: мр Мирослав Пајчин, дипл. маш. инж. 
Наслов: Мултидисциплинарни оптимизациони модел ваздухопловних система посебне намене 
Датум одбране: 20.07.2017. године. 
Комисија: др Александар Симоновић, ред. проф., ментор, др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији и др  
               Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.     
       
- 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 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)  
 
Сагласност за одсуство ради усавршавања   

 
1. др Драган Додер, доцент, неплаћено одсуство у периоду 1.11.2017. – 1.11.2019.г.  ради усавршавања 

на Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, у Тулузу (Француска). 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
2. др Јелена Мунћан, доцент, неплаћено одсуство у периоду 1.10.2017. – 1.10.2019. г. ради 

усавршавања на постдокторским студијама на Кобе универзитету у Кобеу (Јапан). 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
 
Комисије 
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1. др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за спровођење поступка 
за избор др Марка Ристића, дипл. инж. у научно звање научни сарадник на Институту „Михајло Пупин“ у 
Београду.  

 
2. др Саша Живановић, ванр. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену и одбрану докторске 

дисертације кандидата Владимира Блануше под насловом: „Анализа понашања цилиндрично 
ваљкастих лежаја за специјалне намене“, на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

 
3. др Иван Аранђеловић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за избор једног наставника у 

звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Примењена математика, за наставне 
предмете: Дискретна математика и теорија алгоритама, Криптологија и Аналитика података, на 
Криминалистичко-полицијској академији у Београду. 
 

4. др Зоран Радаковић, ред. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата Sunil Kumar Sachdeva под називом „Problems in micropolar thermoelasticity“, I.K. 
Gujral Punjab Technical University, Department of mathematics, Jalandhar, Punjab, India. 
 

5. др Живана Јаковљевић, ванр. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену подобности 
кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата Марио Шокац под називом 
„Хибридни модел за сегментацију снимака генерисаних применом компјутеризоване томографије“, на 
Факултету техничких наука у Новом Саду. 

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

 
 

 Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 14/1617, завршена је у 12:50 часова. 
 
 
            за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

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


