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ред.проф. – 66 (83)
1. Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н
3. Аранђеловић И.
4. Бабић Б.
5. Балаћ И.
6.- Бањац М. (о)
7. Бенгин А.
8. Бошњак С.
9. Бугарић У.
10. Бучевац З.
11. Васић Б.
12.  Васић-Миловановић
А.
13. Венцл А.
14.- Генић С. (о)
15.- Дондур Н. (о)
16. Живковић Б.
17. Жуњић А.
18. Зрнић Н.
19. Илић Ј.
20. Јеремић О.
21. Јовановић Ј.
22. Јововић А.
23. Коматина М.
24. Костић И.
25. Лазаревић М.
26. Лазић Д.
27. Лечић М.
28.- Лукић П. (о)
29. Лучанин В.
30.- Мајсторовић В.(о)
31.- Манески Т.(о)
32. Марковић Д.
33. Матија Л.
34. Миладиновић Љ.
35. Милановић Д. Д.
36.- Милиновић М. (о)
37. Милованчевић М.
38. Милош М.
39. Милошевић-Митић В.
40.- Миљковић З.(о)
41. Мисита М.
42. Митровић Ч.
43. Митровић Р.
44. Митровић З.
45. Мицковић Д.
46.- Младеновић Н. (о)
47.- Моток М. (о)
48. Недељковић М.
49. Обрадовић А.
50. Павишић М.
51. Петровић А.
52.- Петровић Н. (о)
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53  Петровић М.
54. Петровић Ду.
55.- Петровић П. (о)
56. Петровић Др.
57. Попконстантиновић Б.
58. Поповић О.
59. Прокић-Цветковић Р.
60. Пузовић Р.
61. Радаковић З.
62.- Радић Д. (о)
63.- Радојевић С.(о)
64. Ракићевић Б.
65. Рибар З.
66. Ристивојевић М.
67. Росић Б.
68.- Седмак А. (о)
69. Симић Г.
70. Спалевић М.
71.- Спасојевић Бркић В.
(о)
72. Симоновић А.
73. Стевановић Н.
74. Стевановић В.
75. Стојиљковић Д.
76. Тановић Љ.
77. Тодоровић М.
78. Трифковић З.
79. Туцаковић Д.
80. Фотев В.
81 - Цветковић А. (о)
82. Црнојевић Ц.
83. Шкатарић Д.
ван.проф. – 18 (26)
1. Бакић Г.
2. Благојевић И.
3. Бојовић Б.
4. Буљак В.
5. Вељковић З.
6.- Гојак М.(о)
7. Грбовић А.
8. Динуловић М.
9. Ђукић М.
10. Елек П.
11.- Живановић С. (о)
12. Јаковљевић Ж.
13. Јовановић Р.
14. Косанић Н.
15. Лазовић Т.
16. Маринковић А.
17.- Милићев С.(о)
18. Митић С.
19. Павловић В.

20.- Поповић В. (о)
21.- Ристановић М.(о)
22.- Саљников А. (о)
23. Стаменић З.
24.- Стојић Т.(о)
25.- Стокић З. (о)
26. Тришовић Н.
доценти – 35 (50)
1.- Андрејевић Р. (о)
2. Бањац М.
3.- Бачкалов И. (о)
4. Божић И.
5. Вег Е.
6. Весић- Павловић Т.
7. Воротовић Г.
8. Гашић В.
9.- Гњатовић Н. (о)
10. Зорић Н.
11. Илић Д.
12. Јандрлић Д.
13. Јели З.
14. Јовановић В.
15. Калајџић М.
16. Кнежевић Д.
17.- Кокотовић Б.(о)
18. Лазовић Г.
19. Манић Н.
20. Миливојевић А.
21. Миливојевић С.
22.- Милковић Д. (о)
23.- Милованчевић У. (о)
24. Миљић Н.
25. Митровић Н.
26.- Младеновић Г. (о)
27. Момчиловић Н.
28.- Обрадовић М.(о)
29. Пејчев А.
30. Пековић О.
31.- Петрашиновић Д. (о)
32. Петровић М.
33. Поповић М.
34.- Поповић С.(о)
35. Радуловић Р.
36.- Рудоња Н.(о)
37. Сворцан Ј.
38.- Симић А.(о)
39. Симоновић В.
40. Славковић Н.
41. Сретеновић А.
42.- Стаменић М. (о)
43. Стојадиновић С.
44. Ступар Г.
45. Танасковић Ј.

46.- Тодић И. (о)
47. Тодоровић Д.
48. Ћоћић А.
49. Чантрак Ђ.
50.- Шиниковић Г. (о)
асистенти – 34 (44)
1. Бајц. Т.
2. Васић М.
3. Вучић М.
4. Голубовић Т.
5.- Димић А. (о)
6. Зарић В.
7. Иванов Т.
8.- Ивошевић М. (о)
9.- Јевтић Д.(о)
10. Јеремић Б.
11. Јосиповић С.
12. Карличић Н.
13. Китановић М.
14.- Ковачевић У.(о)
15. Коларевић Н.
16. Костић О.
17. Мандић П.
18. Марковић М.
19. Марковић И.
20.- Милић С.(о)
21. Милојевић Г.
22. Милошевић Н.
23. Мрђа П.
24.- Мутавџић Р.(о)
25. Недељковић С.
26.- Отовић С. (о)
27.- Отовић М. (о)
28.- Пантелић С. (о)
29. Петровић А.
30. Петровић Г.
31. Пјевић М.
32. Раденковић Д.
33. Рајичић Б.
34. Регодић М.
35. Росић М.
36. Рудаковић С.
37  Седак М.
38. Стаменковић Д.
39. Стаменковић О.
40. Станојевић Д.
41. Стојићевић М.
42.- Тодоровић Р.(о)
43. Томановић Ј.
44. Томовић А.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 2/1718 одржана је
09. новембра 2017. 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
НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић, Продекана за финансије, проф. др Цветка Црнојевића и Продекана за
међународну сарадњу, проф. др Ненада Зрнића.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 102 члана Већа, а да је у сали присутно
153 члана, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.

Потом је предложен и једногласно усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

0. Разматрање предлога студијског програма ОАС- ИТ у машинству
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-1/1718 од 19.10.2017. год. и Записника са тематске
седнице од 02.11.2017. године
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. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОАС- ИТ У МАШИНСТВУ
Декан је обавестио чланове ННВ да овај материјал има потребу за допунама и да он мора да се комплетира
првентствено због Комисије за акредитацију. Такође је обавестио да је понуђени материјал био повод да неке
Катедре доставе своје ставове у вези са увођењем новог студијског програма, као што је између осталог
учинила и Катедра за отпорност конструкција.
О овој теми дискутовали су: Декан, проф. др Зорица Вељковић и проф. др Часлав Митровић.
Након дискусија декан је предложио да се уз још један покушај финализације овог студијског програма,
чланови ННВ изјасне на некој од наредних седница о овом програму. ННВ је једногласно усвојило овај
предлог.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-1/1718 ОД 19.10.2017. год. И
ЗАПИСНИКА СА ТЕМАТСКЕ СЕДНИЦЕ ОД 02.11.2017. ГОДИНЕ
Записник са седнице ННВ број 1/1718 од 19.10.2017. год. усвојен је уз примедбу проф. др Зорана Митровића,
да се овај Записник усагласи са списком додељених плакета и захвалница поводом Дана Факултета.
Коначан списак плакета и захвалница:
ПЛАКЕТЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА:
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Bureau Veritas Marine
VAHALI PRODUCTION SERVICES DOO ZASAVICA
ЗАХВАЛНИЦЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА:
г-дин ГОРАН ВЕСИЋ, менаџер Града Београда
ENEL DOO VALJEVO
проф. др СТЕВАН СТАНКОВСКИ
DANFOSS DOO
г-дин ДРАГОЉУБ ГАВРИЛОВИЋ
директор продаје GRUNDFOS SRBIJA DOO г-дин ДУШАН ДУРКОВИЋ, дипл. инж. маш.
MILANOVIĆ INŽENJERING DOO CEROVAC
AD GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA
DOO SLOVAS ČAČAK
JP EPS – Ogranak TENT
JP EPS – Ogranak TENT – TENT B
Лабораторија ЦИАХ
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JKP Parking servis Beograd
PPT-NAMENSKA AD
ARGO NAVIS
BG PLAST DOO BEOGRAD
NAUTEC DOO BEOGRAD
IKA-Werke GmbH & Co. KG
g-din BOŽIDAR NIKIĆ, директор продаје IKA-Werke GmbH & Co. KG
г-дин ПЕТАР ПЕЈАК, дипл. маш. инж.
г-дин Вук Рашовић
г-дин Драгољуб Кочовић, дипл. маш. инж.
г-дин Миливоје Милетић, дипл. маш. инж., председник Привредне коморе Београда
Центар за квалитет наставе и акредитацију Машинског факултета

Записник са тематске седнице од 02.11.2017. године усвојен је једногласно.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Свечаном академијом, Машински факултет Универзитета у Београду, обележио је 69 година постојања
и 144 године високог образовања у области машинства у Србији. Поводом Дана Факултета на Свечаној
седници Савета МФ приређен је свечани испраћај у пензију угледних професора, стручних сарадника и
службеника. Запосленима који прослављају 40, 35, 30, 25, 20 и 10 година рада на Факултету уручени су
пригодни поклони и признања за сталност у раду. Професорима који су стварали традицију МФ уручене
су посебне захвалнице, а инжењерима који су дипломирали давне 1967. године – Златне дипломе. За
постигнуте резултате на основним и мастер студијама и просечну оцену изнад 9 у школској 2016/2017.
години, похвале и пригодне награде добило је 195 студената.
2. Поводом обележавања Дана Факултета, одржан је и панел Индустрија 4.0 – Дигитализација индустрије
као императив за бржи економски развој Србије и региона, у којем су учествовали: министар за
иновације и технолошки развој у Влади РС - др Ненад Поповић, државни секретар за науку – проф. др
Владимир Поповић, проректор за међународну сарадњу Универзитета у Београду, проф. др Иванка
Поповић, као и декани Машинских факултета из Србије, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине,
Хрватске и Словеније.
3. У петак, 10. новембра, у 11 сати у Амфитеатру ЦЕНТ, биће одржан панел - стручни скуп:
Биомедицинско инжењерство у националном оквиру квалификација и класификација занимања у
Србији - постојеће стање и правци даљег развоја. Основни циљ скупа је унапређење полoжaja
биoмeдицинскoг инжeњeрствa и срoдних тeхничких дисциплинa у здрaвствeнoм систeму Србиjе. С
обзиром на значај теме, најављено је усаглашавање и усвајање предлога да се у Националну
класификацију занимања уврсте и два нова занимања: биомедицински инжењер и клинички инжењер.
4. Научни часопис Машинског факултета у Београду, FME Transactions, од јула ове године, налази се на
Web of Science (WoS), Emerging Sources Citation Index (ESCI) листи, најпрестижније институције за
индексирање научних часописа у свету: Clarivate Analytics, накадашњег Thomson Reuters-a.
5. JobFair17- Креирај своју будућност!“ – сајам послова и стручних пракси за студенте и дипломце
техничко-технолошких и природно-математичких факултета одржава се од 6. до 7. новембра у згради
Техничких факултета у Београду. Организатори пројекта су две студентске организације Истек —
Локални комитет Београд и Бест — Локална група Београд.
6. Машински факултет у Београду и Студентски парламент МФ били су домаћини студентима и
професорима Машинског факултета из Федералног Сарајева. Они су боравили у дводневној посети
Београду и том приликом су изразили жељу да посете Машински факултет као, како су навели,
најстарију и највећу високошколску институцију за образовање машинских инжењера у региону.
7. Проф. др Александар Седмак изабран је за почасног члана Мађарске инжењерске академије.
8. У петак, 10. новембра у 19 часова традиционално се одржава 12. „Светозар Глигорић Трансатлантски
шаховски меч“ између Универзитета у Београду и Универзитета Тексас из Даласа, у Свечаној сали 211
9. Замолио је доц. др Емила Вега са Катедре за теорију механизама и машина, да представи новог
асистента Младена Регодића. ННВ је ову вест пропратило аплаузом.
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10. Захвалио се свим члановима ННВ, као и свим службама Машинског факултета што је Дан факултета
протекао у сјајној атмосфери.

Обавештења Продекана за НИД:
1. На званичном сајту МПНТР објављена је листа вредновања и рангирања пројеката пријављених на Јавни
конкурс за избор пројеката за суфинансирање пројеката у оквиру програмске активности Министарства
„Развој високог образовања.“
Прихваћени су следећи предлози пројеката:
проф. др Татјана Лазовић-Капор - Практични развој креативности и предузетничких вештина студената
Дизајна у машинству
проф. др Михаило Лазаревић - Иновирање предмета Мехатронска роботика у оквиру Модула Механике
проф. др Бојан Бабић - Информационе технологије у производном машинству
доц. др Ненад Миљић - Иновација наставе у области информационих технологија за ауто-мото индустрију
проф. др Војкан Лучанин- Унапређење наставе на модулу за Шинска возила Машинског факултета у
Београду у области безбедности - процес кочења шинских возила увођењем савременог мехатронског
симулатора
2. Моле се сви чланови ННВ да доставе линк свог ORCID профила на мејл адресу pronid@mas.bg.ac.rs да би
наставници и сарадници били препознати по својим научним радовима и на сајту МФ.

3. Први састанак Комисије за попис одржан је у петак, 03.11.2017.год. на којем је представљен начин вршења
пописа и документација која ће бити коришћена.

4. Одржана је седница Већа научних области техничких наука 30.10.2017.год. на којој је изабран нови
председник Већа проф. др Јован Филиповић, ред.проф. Факултета организационих наука, а за заменика
председника проф. др Милица Калић, ред. проф. Саобраћајног факулета.

5. Проректор Универзитета у Београду, проф. др Нада Ковачевић је упозорила чланове Већа научних области
техничких наука да поред предаторских часописа постоје и предаторски сајтови и да о томе треба да
поведу рачуна ментори и чланови за докторске дисертације и изборе у звања и да због тога може доћи до
измена одговарајућих Правилника.
Обавештења Продекана за финасије:
1. Да секретари Катедри преузму из магацина по један рис папира за сваког члана Катедре.

Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1. У петак 03.11.2017. је реализована посета колега са Машинског факултета Политехничког
Универзитета из Темишвара, у оквиру међународног програма ERASMUS+. Укупно је било 17
студената и 4 наставника, а посету је у име факултета из Темишвара организовао и предводио проф.
Дорин Лелеа. Госте из Румуније је поздравио продекан за међународну сарадњу проф. Н. Зрнић, а
обављена је посета Лабораторији за обуку енергетских менаџера, где су доц. Ђ. Чантрак, асист. Н.
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Јанковић и сар. Т. Симоновић одржали пригодне презентације рада пумпног и котловског постројења.
Колеге из Темишвара су накратко обишли и Лабораторију за процесну технику где их је дочекао проф.
Д. Радић. Гости су у пратњи проф. С. Генића, асист. М. Ивошевића обавили посету ТО Церак, као једој
од већих топлана у Београду. У току посете на организацији самог боравка гостију ангажовани су још
били и докторанд М. Михаиловић и колега М. Антић.

Извештаји са службених путовања:

1. др Мирко Коматина, ред. проф. поднео је извештај о обављеном службеном путу у Бон, где је у
периоду од 11. до 15.10.2017. године, кao председник Хумболтовог клуба Србије, на позив председника
"Alexander von Humboldt" Фондације, prof. dr Helmuta Schwarza, учестовао у раду “7th Bonn Humboldt
Award Winners' Forum”, на коме су уводна предавања држали добитници награде "Alexander von
Humboldt". Током боравка у Бону обавио је разговоре у седишту Хумболтове Фондације о унапређењу
сарадње у циљу даљег повећања успешности апликација из Србије, која ће се огледати у помоћи
Хумболтовом клубу Србије у организацији предавања и тематских трибина. Након периода застоја,
последњих година најуспешнији постдокторанти, свих научних области, из Србије, освоје и 2-3
стипендије годишње, што је велики успех за научну заједницу ове величине. Разговарано је и о
могућностима поновних боравака у Немачкој по окончању стипендије, добијању опреме за
истраживачки рад у Србији, у апликацији са Немачким институцијама у linkage" пројектима ради даљег
усавршавања корисника стипендије заједно са младим сарадницима. Договорено је и организовање
међународног скупа "Humboldt Kolleg" наредне године у Београду, као и активности које ће Хумболтов
клуб Србије спроводити у сарадњи са Фондацијом и амбасадом Немачке.
2. Доц. др Милан Калајџић поднео је извештај са службеног пута у Напуљ, Италија, где је у периоду
од 24. до 28.10.2017. године учествовао на међународној конференцији 11 th SYMPOSIUM ON HIGH
SPEED MARINE VEHICLES – HMSV 2017, која је међу најзначајнијим међународним скуповима у
области кретања брзих бродова. На скупу је изложио најновије резултате истраживања везане за
процену отпора и динамичког трима глисерске серије испитиване на Универзитету у Напуљу.
3. Проф. др Живана Јаковљевић поднела је извештај са службеног пута у Луксембург, где је у периоду
од 16. до 18.10.2017. године за потребе Европске комисије учествовала у рецензији пројекта у оквиру
ICT позива за Horizon 2020.

4. Доц. др Урош Милованчевић поднео је извештај са службеног пута у Маинталу, Немачка, где је
присуствовао теоријској и практичној обуци везаној за примену природних расхладних флуида
(амонијак, пропан и угљендиоксид). Такође је посетио фабрику расхладних компресора „Bitzer“, где је
обишао производни погон и лабораторије за испитивање перформанси расхладних компресора.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
За студенте докторских студија уписане почев од школске 2016/2017. године, поступак припреме и услови за
одбрану докторске дисертације се врши у складу са Правилником о докторским студијама на Универзитету у
Београду ( бр.191. од 24.05.2016.г. ).То се односи и на студенте који су као магистри наука уписани у трећу
годину докторских студија. Новина је да ментор не може да буде члан Комисије за научну заснованост теме
докторске дисертације, Комисије за оцену докторске дисертације и Комисије за одбрану. Постоји могућност да
ментор буде члан наведене две последње комисије, али о томе доноси коначну одлуку Сенат на предлог
Факултета и Већа научних области.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)
4.1.1. Катедра за моторе
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 Мотори.
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Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Милан Петровић, ред. проф. и
др Мирољуб Томић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Ненаду Миљићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.1.2. Предлагач: Катедра за термомеханику
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну
област Термомеханика.
Комисија за припрему реферата: др Милош Бањац, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и
др Мирјана Лаковић Пауновић, ванр. проф., Машински факултет у Нишу.
Разлог: истицање изборног периода асистенту Срђану Отовићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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 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 Зоран Бучевац, ред. проф., др Радиша Јовановић, ванр. проф. и др Новак
Недић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу.
4.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу
научну област Опште машинске конструкције.
Предложени кандидат: др Жарко Мишковић, дипл. инж. маш., стручни сарадник у Лабораторији за
испитивање машинских елемената и система за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Радивоје Митровић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф. и
др Синиша Кузмановић, ред. проф. ФТН Нови Сад у пензији.
4.2.3. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Механика.
Предложени кандидат: Александар Томовић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента
Комисија за припрему реферата: др Александар Обрадовић, ред. проф., др Оливера Јеремић, ред. проф.,
др Наташа Тришовић, ванр. проф., др Немања Зорић, доцент и др Зоран
Голубовић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
4.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу
научну област Механика флуида.
Предложени кандидат: Милан Раковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф. и др Душан
Продановић, ред. проф., Грађевински факултет.
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 Моторна возила.
Предложени кандидат: др Владимир Поповић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Бранко Васић, ред. проф., др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Ненад
Јанићијевић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Чедомир Дубока, ред. проф. М.Ф. у
пензији, др Небојша Бојовић, ред. проф., Универзитет у Београду Саобраћајни факултет.
Резултат гласања: Потребан кворум 55, а гласало је 68. Потребно гласова «за» 42, а гласало је: за-68,
против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Владимир Поповић изабере у звање редовног
професора.
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
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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)
На основу одлука Већа научних области техничких наука од 30.10.2017. године, др Саша Митић изабран је у
звање ванредног професора, а др Радослав Радуловић изабран је у звање доцента.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре)
На основу Одлуке Сената Универзитета од 25.10.2017. године, др Маја Тодоровић изабрана 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)
4.6.1. Кандидат: др Александар Дедић, ванредни професор за звање редовног професора за ужу научну
област Машинско инжењерство – процесна техника на Шумарском факултету
Универзитета у Београду.
Комисијa: др Србислав Генић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф. и
др Александар Петровић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

тачка 4.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
4.а.1.а Подносилац захтева: др Јела Буразер, дипл. инж. маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав
Чантрак, ред. проф. у пензији.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.а.1.б Подносилац захтева: др Зорана Голубовић, дипл. инж. маш.,научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Лидија Матија, др Милка
Видовић, научни саветник Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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 Владимир Квргић, дипл. инж. маш, виши научни сарадник бира се у звање научни
саветник
Комисија: проф. др Видосав Мајсторовић, проф. др Зоран Бучевац, проф. др Михаило Лазаревић, проф. др
Мирослав Трајановић, Машински факултет у Нишу, проф. др Бошко Николић, Електротехнички факултет у
Београду
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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: Михајло Аранђеловић, мастер инж. маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Венцл, доц. др Александар Миливојевић, доц.
др Блажа Стојановић, Факултет инжењерских наука,Универзитет у Крагујевцу
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.б.1.б Подносилац захтева: Милан Травица, дипл.инж.маш., студент докторских студија МФ
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Петровић, доц. др Ненад Митровић, др
Предраг Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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: Вељко Шљивић, мастер инж. маш., студент докторских студија МФ бира се у
истраживачко звање истраживач приправник
Kомисијa: проф. др Александар Венцл, доц. др Александар Миливојевић, доц. др Блажа Стојановић, Факултет
инжењерских наука,Универзитет у Крагујевцу
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ)
Нема материјала.

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.
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- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
Нема материјала.
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: Бошко Цветковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Пројектовање савремених система управљања робота применом развојних програмабилних
система и савремене теорије рачуна нецелог реда
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за механику: др Михаило Лазаревић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за механику:
др Михаило Лазаревић, ред. проф., др Немања Зорић, доц. и др Томислав Шекара, ред.
проф., ЕТФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.а.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 Катедре за системе наоружања: др Слободан Јарамаз, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за системе наоружања:
др Дејан Мицковић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр.
проф. и др Мирко Козић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд.
Проф. др Љубодраг Тановић је објаснио да овај материјал подлеже новој процедури и да је због тога морао да
буде поново уврштен у радни материјал.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.а.3. Кандидат: Дарко Раденковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Утицај храпавости зидова канала при струјању мешавине гаса и честица у унутрашњим
турбулентним струјањима
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за механику флуида: др Цветко Црнојевић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за механику флуида:
др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Милан Лечић, ред. проф., др Невена Стевановић, ред.
проф., др Никола Младеновић, ред. проф. и др Горан Живковић, научни саветник, ИНН
Винча.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.a.4. Кандидат: Ahmed Ali Irhayim Abubaker, MSc., студент Докторских студија
Радни наслов: Нумеричко и експериментално истраживање утицаја атмосферског граничног слоја на струјно
поље око грађевинских објеката
Numerical and experimental investigation of atmospheric boundary layer influence on flow patterns
around building structures
Предложен потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије: др Иван Костић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије : др Иван Костић, ред. проф., др Часлав
Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. проф. и др
Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.a.5. Кандидат: Shwetank Pandey, маст. инж. технологије и мех. мат, студент Докторских студија
Радни наслов: Развој методе за калибрисање конститутивних модела за симулирање процеса пресовања
керамичког праха коришћењем инверзних анализа
Development of procedure for calibration of material constitutive models for powder compaction
through inverse analysis
Предложен потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије: др Владимир Буљак, ванр. проф.
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије : др Владимир Буљак, ванр. проф., др Милорад
Милованчевић, ред. проф., др Игор Балаћ, ред. проф., др Нина Обрадовић, научни саветник, Институт
техничких наука САНУ, dr Giuseppe Cocchetti, vanredni professor na Politecnico di Milano.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање
теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Петар Мандић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Напредно моделовање сложених роботских система и механизама и примена модерних закона
управљања
Комисија: др Михаило Лазаревић, ред. проф., др Александар Обрадовић, ред. проф. и др Томислав Шекара,
ред. проф., ЕТФ Београд.
Потенцијални ментор: др Михаило Лазаревић, 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. Ђорђе Новковић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија «Моделирање и нумерички прорачуни
струјања нестишљивог флуида у правим конусним дифузорима», ментори др Милан Лечић, ред. проф. и др
Александар Ћоћић, доц.
5.3.2. Ивана Марковић, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Оптимизација параметара
управљачког дела система колор сортера за недеструктивно сортирање пољопривредних производа»,
ментори др Драган Марковић, ред. проф. и др Јелена Илић, ред. проф.
5.3.3. Тони Иванов, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Оптимизација и интеграција
електровентилаторског система пропулзора», ментори др Небојша Петровић, ред. проф. и др Васко Фотев,
ред. проф.
5.3.4. Mustafa Mohamed Ali Aldarwish, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Фактори интензитета
напона вишеструких прслина на дуралуминијумским панелима (Stress intensity factors evaluation at tips of
multiple site cracks in 2024-T3 aluminum panels)», ментор др Александар Грбовић, ред. проф.
5.3.5. Abulgasem Musa Saeed Sghayer, маст.инж.маш., студент Докторских студија «Процена заморног
века оштећених интегралних оплата-уздужници панела (Fatigue life assessment of damaged integral skin-stringer
panels)», ментор др Александар Грбовић, ред. 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: Душан Шарац, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Развој методологије за испитивање утицаја денталног импланта на носећу структуру
Рок за завршетак докторских студија је био: 30.09.2017. године.
Молба за продужење до: 30.09.2018. године.
Сагласност: ментора др Ненада Митровића, доц. 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
5.6.1. Кандидат: Abubakr M. A. Kraedegh, dipl.ing., студент Докторских студија.
Наслов: Раст заморне прслине у Т завареном споју легуре алуминијума
Fatigue crack growth in T welded joints of aluminum alloy
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику.
Предлог Комисије: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Зоран Радаковић, ред. проф., др Александар
Грбовић, ванр. проф., др Емил Вег, доц. и др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд.

Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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5.6.2. Кандидат: Guima Ali Guima Shneba, MSc., студент Докторских студија.
Наслов: Испитивање мерне линеарности специјалног деформетра
Linearity of the close loop deformeter
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику.
Предлог Комисије: др Љубомир Миладиновић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Горан
Шиниковић, доц., др Емил Вег, доц. и др Стеван Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад.

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: mr Mostafa H.S. Abobaker, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Аеропрофили за мале Рејнолдсове бројеве
Low Reynolds Number Airfoils
Комисијa: др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф. у
пензији, др Александар Симоновић, ред. проф., др Мирко Динуловић, ванр. проф. и др Иван Костић,
ред. проф.
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. сц Момчило Ђорђевић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија «Системски приступ
одлучивању у избору локације и садржаја складишта убојних средстава», ментор др Ненад Зрнић, ред. проф.
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- 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)

Настава
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1. др Александар Петровић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета:
Систем заштите на раду, 2 часа наставе недељно, у зимском семестру, у школској 2017/2018 години, на
Факултету организационих наука у Београду.
2. др Михајло Лазаревић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе за изборне предмете:
Аналитичка механика, фонд 35 часова, у јесењем семестру и Нелинеарне осцилације механичких
система, фонд 35 часова, у пролећном семестру на Докторским студијама за машинско инжењерство, у
школској 2017/2018 години, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.
3. др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији ангажовање за одржавање наставе на енглеском
језику, у школској 2017/18. години на Докторским академским студијама за предмете: Advanced
Numerical Methods, Computational Fluid Dynamics, Inviscid Airfoil Design, Low Reynolds Number Airfoil
Design, Research and Development Methodology and Selected Topics in Fluid Mechanics на Машинском
факултету у Београду.
4. др Милосав Огњановић, проф. емеритус ангажовање за одржавање наставе на предметима Катедре
за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру школске 2017/2018. Године и то:
Мастер студије: Иновативни дизајн техничких система , ак шифра 0964, Методе у инжењерском дизајну
ак шифра 0965, Поузданост преносника ак шифра 0556, на Докторским студијама: Методе испитивања
структура ак шифра 3198, Развој производа у машинству ак шифра 3200 и Поузданост и динамика
преносника ак шифра 3199 на Машинском факултету у Београду.
5. Томислав Симоновић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија ангажовање за одржавање
наставе на Модулу за процесну технику и заштиту животне средине на предметима: Процесни
феномени (МАС), јесењи семестар, фонд од 15 часова, Пећи и котлови у индустрији (МАС), пролећни
семестар, фонд од 30 часова и Процесна енергетика (МАС), пролећни семестар, фонд од 9 часова, у
школској 2017/2018. Години на Машинском факултету у Београду.
6. Наташа Солдат, студент Докторских студија ангажовање за одржавање наставе на предметима
Катедре за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру: Машински елементи 1 и 2 (3. и
4. семестар ОАС), фонд од 4 часа, у школској 2017/2018. години на Машинском факултету у Београду.
7. Небојша Матић, студент Докторских студија ангажовање за одржавање наставе на предметима
Катедре за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру: Машински елементи 1 и 2 (3. и
4. семестар ОАС), фонд од 4 часа, у школској 2017/2018. години на Машинском факултету у Београду.
8. Милош Станковић, студент Докторских студија ангажовање за одржавање наставе на предметима
Катедре за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру: Машински елементи 1 и 2 (3. и
4. семестар ОАС) и Софтверски алати у дизајну (МАС-ОМК -0963), фонд од 4 часа, у школској
2017/2018. години на Машинском факултету у Београду.
9. Весна Јелић, студент Докторских студија ангажовање за одржавање наставе на предметима Катедре
за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру: Машински елементи 1, 2 и 3 (3., 4. и 6.
семестар ОАС), фонд од 4 часа, у школској 2017/2018. години на Машинском факултету у Београду.
10. Филип Вучетић, студент Докторских студија ангажовање за одржавање наставе на предметима
Катедре за опште машинске конструкције, у зимском и летњем семестру: Машински елементи 1 и 2 (3. и
4. семестар ОАС), фонд од 4 часа, у школској 2017/2018. години на Машинском факултету у Београду.
ННВ је једногласно усвојило сва ангажовања.

Комисије

1. др Александар Маринковић, ванр. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену и одбрану
докторске дисертације под називом „Effect of temperature on the preload variation of double nut ball
screws“ кандидата Aitor Oyanguren на Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Шпанија.

12

2. др Татјана Лазовић, ванр. проф., ангажовање за учешће у комисији за оцену докторске дисертације
под називом „Effect of temperature on the preload variation of double nut ball screws“ кандидата Aitor
Oyanguren Garcia на Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Шпанија.
ННВ је Комисије једногласно усвојило.

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 2/1718, завршена је у 14:00 часова.

Записничар

Данијела Фатић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

проф. др Радивоје Митровић
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