
1 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
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  р.п. в.п. д. а. др  

А бројно стање ННВ 83 26 50 44 0 203 

 Кворум за ННВ – 1/2А      102 

Б присутно 68 20 36 29 0   153 
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 Кворум за ИВ – 2/3В 55 73 106 135 - 
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 Присутно 68 88  124  153 - 
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 3/1718 одржана је 
30. 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   
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

 
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-2/1718 од 09.11.2017. год. 
2. Обавештења и информацијe.   
3. Одлуке о усвајању Правилника: 

 Правилник о раду Центра за форензичко инжењерство Машинског факултета 

 Правилник о организацији, промоцији и извештавању о научно-стручним   
скуповима на Машинском факултету 

 Предлог Одлуке о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели  
прихода Машинског факултета Универзитета у Београду 

 Предлог Правилника о раду Центра за противпожарну технику Машинског факултета 
4. Нови студијски програми:  

 Разматрање предлога студијског програма ОАС-ИТ у машинству 

 Разматрање предлога студијског програма ОАС – машинско инжењерство - ваздухопловство 
5. Наставна питања. 
6. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
7. Докторске дисертације. 
8. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
9. Признавање страних високошколских исправа. 
10. Актуелна питања и разно. 

 
 
 

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-2/1718 ОД 09.11.2017. год. 
 
Записник са седнице ННВ број 2/1718 од 09.11.2017. године је једногласно усвојен. 

 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Друштво термичара Србије одржало је стручни скуп у уторак, 28. новембра у 11 часова у сали 211 на 
Машинском факултету у Београду, о економско-политичкој сарадњи Србије и Холандије, холандском 
искуству и технологији у области обновљивих извора енергије, а учесницима се обратила госпођа 
Marielle Van Miltenburg, заменица амбасадора Краљевине Холандије  у Србији. 

2. Маура Свини, успешни амерички адвокат, новинар и интернационални мотивациони говорник, је 
гостовала на Машинском факултету у Београду, у среду 22. новембра у 13 часова, у Свечаној сали 211. 

3. Студенти треће године основних академских студија, који слушају изборни предмет  Основе парних 
котлова, боравили су у среду у једнодневној посети ТЕ „Косталац“ Б, недалеко од Костолца, и обишли 
су командну и машинску салу, постројење за припрему угљеног праха, електрофилтере и парни котао. 
Након посете термоенергетског постројења, студенти су обишли и арехолошки парк “Виминацијум” који 
се налази недалеко од ТЕ “Костолац” Б. 

4. Студенти друге године мастер студија Машинског факултета у Београду, који слушају предмет 
“Технички прописи и стандарди”, посетили су Завод за интелектуалну својину Републике Србије, где су 
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добили све потребне информације о важности заштите ауторских и других сродних права, као и 
заштите патената. 

5. Студенти прве и друге године мастер академских студија модула за Термотехнику, у пратњи 
предметних наставника, боравили су у једнодневној посети ТЕ „Морава“ код Свилајнца.  

6. Следећа седница Наставно-научног већа ће бити одржана 21.12.2017. године, са почетком у 13 часова. 
7. Последња информација из Министарства је да су из Министарства финансија обећали средства из 

буџетских резерви за остатак ДМТ-а2  за све истраживаче до 5.12.2017. године, односно до краја 
децембра. 

 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Дана 17.11.2017.године одржан је састанак Проширеног колегијума декана Машинског факултета на 
теме: 
-  обавезе које катедре треба да реализују у наредном периоду, и  
-  изборни предмети на студијском програму  Информационе технологије у машинству ( позиције 5.5,  
5.6 и 6.5 ). 
 

2. Дана 23.11.2017. године одржан је састанак са студентима прве године ОАС на тему- Aнализa 
наставног  процеса, на коме  су студенти изнели своје оцене и предлоге у циљу подизања квалитета. 
На основу повратних информација из домена уводних предавања из математике и физике, студенти 
имају позитивне ставове уз напомену да је неопходно више часова из предмета физике. Када је реч о 
оптерећености, студенти су указали на велики број предиспитних обавеза у току семестра које утичу на 
њих да одустају од даљег праћења наставног процеса на појединим предметима, односно нису у 
могућности да у континуитету прате наставни процес. 

 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. Имајући у виду да се приближава крај финансијске године, потребно је да сви учесници на пројектима 
Министарства до краја календарске године наменски потроше сва буџетска средства (ауторски 
хонорари и материјални трошкови). 

 
2. По сугестији проф. др Зорана Митровића о неопходности тонера, Колегијум је размотрио и одлучио да 

ће се свим катедрама за катедарске потребе купити по један тонер. Потребно је да секретари и 
шефови катедара доставе Продекану за финансије назив тонера. 

 
3. 30.11.2017. године је последњи дан за пријављивање коришћења нових конта. 

 
 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
  

1 Лабораторија за топлотне турбомашине је после 2 периода (2009-2013, 2013-2017) поново   
акредитована за испитивање парних турбина и парних турбопостројења за наредни 
четворогодишњи период: 2017-2021. Обим акредитације је проширен новом методом (испитивање 
постројења за комбиновану производњу ел. енергије и топлоте). 

 
2 Потписан је Уговор о осигурању лица од незгоде при обављању и ван обављања редовних 

занимања, опреме (комбиновано осигурање електронских рачунара и комбиновано осигурање 
преносивих уређаја) и одговорност за штету која се причини трећим лицима (професионална 
одговорност) у Иновационом центру МФ за период од годину дана. 

 
3 Промењена је процедура за подношење пријаве за техничка решења и усаглашена је са 

Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017). Све процедуре су 
подложне променама. 

 
      4.   База истраживача МПНТР РИС – званичан рок за попуњавање базе је 06.12.2017. – 23:59, али   због   
        великог броја недоумица и нејасноћа представници Министарства су продужили рок за још додатних 5 
       дана. 
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5. ORCID – Подсећају се сви чланови ННВ да доставе линк са свог ORCID профила. 
6. 27.11.2017. био је рок да се доставе све комплетиране пописне листе, али с обзиром да половина 

Катедри није доставила своје листе, потребно их је доставити до краја ове недеље.  
 

 

 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Продекан за међународну сарадњу проф. Н. Зрнић присуствовао је семинару ХЕРЕ тима који је, 

заједно са Еразмус канцеларијом у Србији, организован 7. новембра у Ректорату УБ. Тема семинара 

била је везана за глобално рангирање универзитета и утицај рангирања. Главни предавач била је 

проф. Елен Хазелкорн, са Техничког универзитета у Даблину и експерт у овој области. Сутрадан је са 

гошћом из Ирске организован округли сто, такође у Ректорату, где је вођена изузетно занимљива 

дискусија. 

Извештаји са службених путовања: 
 
 

1. Доц. др Ђорђе Чантрак поднео је извештај са службеног пута у Трсту, Италија, где је у периоду од 23. 
до 25.10.2017. године  у Међународном центру за теоријску физику, у оквиру скупа „Second Workshop 
on Science Dissemination for the Disabled“, одржао предавање под називом: „Scientific FabLab at the 
Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade – Support for Еxperimental Fluid Flow Research“. 
На скупу су учествовали представници тринаест земаља. 

 
2. Проф. др Зоран Миљковић поднео је извештај са службеног пута у Ерлангену, Немачка, где је у 

периоду од 08.11.2017. до 11.11.2017. године као изабрани експерт-рецензент агенције „REA - Research 
Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, учествовао у реализацији мониторинга 
после 25 месеци рада (укупно је одобрено 48 месеци) активног пројекта „Еuropean Training Network on 
Full Parallax Imaging-ETN-FPI“ одобреног у оквиру „H2020-MSCA-ITN2015“ програма – ENG Panel. Поред 
оствареног задатка мониторинга, следи и експертска рецензија проф. др Зорана Миљковића досад 
остварена на пројекту, и то после више од две године рада Конзорцијума са докторандима, као и 
реализација важног Извештаја, на основу кога се одлучује о наставку финансирања пројекта ETN-FPI 
до одобрених 48 месеци. 
 

- тачка 3. ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА 
 

 Правилник о раду Центра за форензичко инжењерство Машинског факултета 
 
Овим Правилником се регулише рад и пословање Центра за форензичко инжењерство Машинског 
факултета у Београду, а у свему у складу са законом који регулише област вештачења. Основни циљ 
ЦФИ је вршење и унапређење  послова вештачења и давања стручних налаза у областима за које је 
Машински факултет матичан, а у складу са Статутом Факултета, и у областима за које Факултет није 
матичан, уз сарадњу са факултетима, институтима и сарадницима – вештацима и експертима из 
захтеваних области. 
ННВ је једногласно усвојило Правилник о раду Центра за форензичко инжењерство Машинског 
факултета. 

 

 Правилник о организацији, промоцији и извештавању о научно-стручним   
скуповима на Машинском факултету 
 
Овим Правилником се уређују процедура пријаве, организације, промоције и извештавања о научно-
стручним скуповима чији је организатор или суорганизатор Машински факултет у Београду, а који се 
одржавају на Факултету или изван Факултета. Правилник има за циљ обезбеђење и унапређење 
квалитета Скупова који се одржавају у организацији, односно суорганизацији Факултета. 
ННВ је једногласно усвојило Правилник о организацији, промоцији и извештавању о научно-стручним 
скуповима на Машинском факултету. 
 

 Предлог Одлуке о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели  
прихода Машинског факултета Универзитета у Београду 
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ННВ једногласно усвојило Предлог Одлуке о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели 
прихода Машинског факултета Универзитета у Београду. 
Предлог Одлуке се доставља Савету Машинског факултета на доношење Одлуке о изменама и 
допунама Правилника. 
 

 Предлог Правилника о раду Центра за противпожарну технику Машинског факултета 
 
Центар за противпожарну технику Машинског факултета постоји низ година и успешно ради. У 
договору са  Генић Србиславом, који руководи овим Центром, остварила се понуда да се направи 
Правилник о раду овог Центра. Најбитније ствари које се дефинишу овим Правилником односе се на 
организацију, рад и функционисање Центра за противпожарну технику Машинског факултета. 

             Овај Правилник се доставља на увид и биће предмет разматрања на одговарајућем Колегијуму, као и      
          некој од наредних седница Наставно-научног већа. 
 

 
- тачка 4. НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 
          У дискусији у којој се расправљало о оба студијска програма, учествовали су: проф. др                   

Александар Обрадовић, проф. др Горан Симић, проф. др Игор Балаћ, проф. др Александар Седмак,       
проф. др Иван Костић, проф. др Часлав Митровић, проф. др Небојша Петровић и доц. др Влада Гашић. 
 

 Разматрање предлога студијског програма ОАС-ИТ у машинству 
 
ННВ се већински сложило да су се стекли услови за изјашњавање о овом студијском програму, и то 
гласањем прозивком. 
 

Резултат гласања: Кворум 102, укупно гласало 146. „За“ – 114; „Против“ – 4; „Уздржани“ - 28. 
На предлог проф. др Зорана Митровића у Записник  је унесено како су чланови ННВ гласали. 
 
Чланови ННВ-а који су гласали «за»: Аранђеловић Иван, Бабић Бојан, Бенгин Александар, Бошњак Срђан, 
Бугарић Угљеша, Бучевац Зоран, Венцл Александар, Генић Србислав, Дондур Никола, Живковић Бранислав, 
Зрнић Ненад, Јовановић Јасмина, Коматина Мирко, Костић Иван, Лазић Драган, Лечић Милан, Лучанин Војкан, 
Миладиновић Љубомир, Милиновић Момчило, Милош Марко, Миљковић Зоран, Мисита Мирјана, Митровић 
Радивоје, Митровић Часлав, Мицковић Дејан, Обрадовић Александар, Петровић Милан, Петровић Душан, 
Петровић Небојша, Попконстантиновић Бранислав, Поповић Оливера, Прокић-Цветковић Радица, Пузовић 
Радован, Радаковић Зоран, Радојевић Слободан, Ракићевић Бранислав, Ристивојевић Милета, Росић 
Божидар, Седмак Александар, Симоновић Александар, Спасојевић-Бркић Весна, Стевановић Невена, 
Стојиљковић Драгослава, Тановић Љубодраг, Тодоровић Маја, Трифковић Зоран, Туцаковић Драган, Фотев 
Васко, Цветковић Александар, Црнојевић Цветко, Вељковић Зорица, Гојак Милан, Динуловић Мирко, Елек 
Предраг, Јаковљевић Живана, Јовановић Радиша, Лазовић Татјана, Маринковић Александар, Милићев 
Снежана, Павловић Вера, Стаменић Зоран, Тришовић Наташа, Андрејевић Раша, Божић Иван, Вег Емил, 
Весић-Павловић Тијана, Воротовић Горан, Гашић Влада, Јели Зорана, Калајџић Милан, Кнежевић Драган, 
Кокотовић Бранко, Лазовић Горан, Миливојевић Александар, Миливојевић Сања, Милковић Драган, 
Милованчевић Урош, Миљић Ненад, Митровић Ненад, Младеновић Горан, Пековић Огњен, Поповић Михајло, 
Поповић Слободан, Рудоња Неџад, Симоновић Војислав, Славковић Никола, Сретеновић Александра, 
Стојадиновић Славенко, Танасковић Јован, Ћоћић Александар, Шиниковић Горан, Бајц Тамара, Васић Милош, 
Димић Александар, Зарић Владимир, Иванов Тони, Јевтић Дејан, Коларевић Дејан, Костић Оливера, Марковић 
Милош, Марковић Ивана, Милојевић Горан, Милошевић Ненад, Отовић Срђан, Пјевић Милош, Рајичић 
Братислав, Регодић Младен, Росић Маја, Седак Милош, Станојевић Дарко, Стојићевић Миша, Тодоровић 
Ружица, Томовић Александар.  
 
Чланови ННВ-а који су гласали «против»: Балаћ Игор, Милованчевић Милорад, Митровић Зоран, Милан 
Бањац.  
 
Чланови ННВ-а који су «уздржано» гласали: Анђелић Нина, Васић-Миловановић Александра, Илић Јелена, 
Јеремић Оливера, Лазаревић Михајло, Манески Ташко, Милановић Драган, Милошевић-Митић Весна, 
Младеновић Никола, Павишић Мирко, Симић Горан, Благојевић Иван, Бојовић Божица, Буљак Владимир, 
Митић Саша, Зорић Немања, Илић Дејан, Момчиловић Никола, Петрашиновић Данило, Петровић Милица, 
Радуловић Радослав, Ступар Горан, Јеремић Бојан, Мандић Петар, Петровић Горан, Рудаковић Стефан, 
Стаменковић Драган, Стаменковић Огњен. 
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Усвојен је предлог студијског програма ОАС-ИТ у машинству. 
 
Такође је усвојен став да: 
Свршени студенти овог студијског програма при упису на МАС на МФ могу имати и обавезу полагања 
додатних испита на појединим модулима, о чему ће самостално одлучивати катедре које су носиоци 
истих. 

 
 

 Разматрање предлога студијског програма ОАС – машинско инжењерство – ваздухопловство 
 
Пошто се за овај студијски програм још увек нису стекли услови за изјашњавање, о њему ће се 
расправљати на проширеном Колегијуму, а чланови ННВ ће се о њему изјаснити на следећој седници 
ННВ, која ће бити одржана 21.12.2017. године. 

 

 

- тачка 5. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
1.Настава на ДАС је почела 17.11.2017. године и одвија се према утврђеном распореду. 
 
2. Формирање Комисије за вредновање ваннаставних активности студената, у складу са Правилником о 
вредновању ваннаставних активности студената Б.У.  
Предлог: др Љубодраг Тановић, ред. проф., продекан за наставу; др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф.; др 
Бранислав Ракићевић, ред. проф.; Милош Ђоковић, студент друге године МАС, студент продекан и Јагош 
Стојановић, студент треће године ОАС. 
ННВ је једногласно усвојило  предлог чланова за састав Комисије за вредновање ваннаставних активности 
студената. 
 
 

- тачка 6. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 
6.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)  
 
6.1.1. Предлагач: Катедра за теорију механизама и машина 
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 уже научне 
области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном геометријом. 

Комисија за припрему реферата: др Драган Петровић, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. 
проф., др Љубомир Миладиновић, ред. проф., др Наташа Тришовић, ванр. 
проф. и Љубица Миловић, ванр. проф., Технолошко-металуршки факултет, 
Београд. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Зорани Јели. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
6.1.2. Предлагач: Катедра за термотехнику 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну 

област Термотехника. 
Комисија за припрему реферата: др Маја Тодоровић, ред. проф., др Драган Туцаковић, ред. проф. и  
                                                         др Франц Коси, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Разлог: унапређење асистента др Тамаре Бајц. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
6.1.3. Предлагач: Катедра за термоенергетику 
Конкурс за избор: два асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и термоенергетска 
постројења. 

Комисија за припрему реферата: др Милан Петровић, ред. проф., др Драган Туцаковић, ред. проф. и                   
др Никола Ћук, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

Разлог: истицање изборног периода асистентима Срђану Милићу и Срећку Недељковићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
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Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 
6.2. 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) 
 
6.2.1. 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 Бродоградња. 

Предложени кандидат: др Александaр Симић, дипл. инж. маш., доцент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Милорад Моток, ред. проф., др Милорад Милованчевић, ред. проф. и      

др Дејан Радојчић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
6.2.2. 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 Бродоградња. 

Предложени кандидат: др Игор Бачкалов, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Милорад Моток, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф. и            др 

Милан Хофман, ред. проф. М.Ф. у пензији.  
 
6.2.3. Конкурс за избор: једног асистента са докторатом на одређено време од 3 године са пуним радним 

временом за ужу научну област Отпорност конструкција. 
Предложени кандидат: др Ана Петровић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента са докторатом. 
Комисија за припрему реферата: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Игор Балаћ, ред. проф. и              

др Владимир Буљак, ванр. проф. 
 
6.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 

научну област Аутоматско управљање. 
Предложени кандидат: Горан Петровић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Зоран Рибар, ред. проф., др Радиша Јовановић, ванр. проф. и др Новак 

Недић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
 
6.2.5. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 

научну област Опште машинске конструкције. 
Предложени кандидат: Александaр Димић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф. и              

др Милосав Огњановић, проф. емеритус. 
 
6.2.6. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 

научну област Производно машинство. 
Предложени кандидат: Душан Недељковић, маст. инж. маш.,  
                                        студент Докторских студија за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Бојан Бабић, ред. проф., др Саша Живановић, ванр. проф. и 
                                                          др Драган Милутиновић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
 
6.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
6.3.1. 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 Технологија материјала – погонски материјали и сагоревање. 

Предложени кандидат: др Небојшa Манић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., 

др Мирко Коматина, ред. проф., др Милан Радовановић, ред. проф. М.Ф. у 
пензији и др Петар Гверо, ред. проф., Машински факултет, Универзитет у 
Бањој Луци. 

Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 87. За одлуку потребно 55 гласова, а гласало је: „за“-87, 
„против“-0, „уздржани“-0. 

Изборно веће МФ је утврдило предлог да се др Небојша Манић изабере у звање ванредног професора. 
 
6.3.2. 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 Информационе технологије у машинству. 

Предложени кандидат: др Горан Лазовић, дипл. математичар, доцент за звање ванредног професора. 
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Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф., др Слободан Радојевић, ред. проф.,          др 
Александар Цветковић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и др 
Драган Вукмировић, ред. проф., ФОН у Београду. 

Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 87. За одлуку потребно 55 гласова, а гласало је: „за“-87, 
„против“-0, „уздржани“-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Горан Лазовић изабере у звање ванредног професора. 
 
6.3.3. 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 Шинска возила. 

Предложени кандидат: др Драган Милковић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Горан Симић, ред. проф., др Војкан Лучанин, ред. проф., и др Драган 

Петровић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
Универзитет у Крагујевцу. 

Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 87. За одлуку потребно 55 гласова, а гласало је: „за“-87, 
„против“-0, „уздржани“-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Драган Милковић изабере у звање ванредног 
професора. 
 
6.3.4. 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 Хидрауличне машине и енергетски системи. 

Предложени кандидат: др Ђорђe Чантрак, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
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. 

Резултат гласања: : Потребан кворум 73, а гласало је 87. За одлуку потребно 55 гласова, а гласало је: „за“-87, 
„против“-0, „уздржани“-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ђорђе Чантрак изабере у звање ванредног професора. 
 
6.3.5. 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 Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Данилo Петрашиновић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Александар Грбовић, ванр. проф., др Мирко Динуловић, ванр. проф. и     

др Бошко Рашуо, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Резултат гласања: Потребан кворум 73, а гласало је 87. За одлуку потребно 55 гласова, а гласало је: „за“-87, 

„против“-0, „уздржани“-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Данило Петрашиновић изабере у звање ванредног    
професора. 
  
6.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Није било материјала.  
 
6.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)  
Није било материјала.  
 
6.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Није било материјала.  
 
6.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука Универзитета у 
Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)  
Није било материјала.  
 
6.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
Није било материјала.  
 
6.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање  
Комисије (ИВ) 
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6.5.1. Кандидат: др Мира Мирић - Милосављевић, стручни сарадник на Катедри за машине и уређаје у 
преради дрвета, за звање доцента, за ужу научну област Техничка механика на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду. 

Комисијa: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Нина Анђелић, ред. проф. и  
                  др Весна Милошевић-Митић, ред. проф. 
Изборно веће једногласно донело одлуку о образовању Комисије за давање мишљења МФ као матичног 
факултета за избор кандидата у звање доцента. 
 
6.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - реферат 
Комисије (ИВ) 
Није било материјала.  
 

 
тачка 6.а ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 

6.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 
6.а.1.а Подносилац захтева:  др Мирјана Филиповић, дипл. инж., виши научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Петар Петровић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др 
Михаило Лазаревић,  др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, проф. др Бранислав 
Боровец, Факултет техничких наука у Новом Саду. 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање. 
 
6.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”) 
Није било материјала. 
 
6.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
Није било материјала. 
 
 
тачка 6.б  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
6.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
 
6.б.1.а Подносилац захтева: Милован Паунић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Игор Балаћ, проф. др Марко 
Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у истраживачко звање. 
 
6.б.1.б Подносилац захтева: Ивана Цветковић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Бранислав Попконстатиновић, доц. др Зорана Јели, ван. 
проф. др Љубица Миловић, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у истраживачко звање. 
 
6.б.1.в Подносилац захтева: Александра Јоксимовић, мастер инж. маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: доц. др Емил Вег, доц. др Горан Шиниковић, проф. др Стеван 
Станковски, Факултет техничких наука у Новом Саду 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у истраживачко звање. 
 
6.б.1.г Подносилац захтева: Милош Маљковић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Бранислав Ракићевић, ван.проф. др Саша Митић, проф. др 
Слободан Јанковић, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин,  Универзитет у Новом Саду 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у истраживачко звање. 
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6.б.1.д Подносилац захтева: Микица Јовановић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Владимир Поповић, ван.проф.др Иван Благојевић, др 
Ненад Јанићијевић, ред.проф. у пензији 
Изборно веће М.Ф. једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у истраживачко звање. 
 
 
6.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”) 
 
6.б.2.а Кандидат: Михајло Аранђеловић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник 
Kомисијa: проф. др Александар Седмак, проф. др  Зоран Радаковић,  проф. др Марко Ракин, Технолошко-
металуршки факултет у Београду 
 
6.б.2.б Кандидат: Милан Травица, дипл.инж.маш.,  студент докторских  студија МФ бира се у истраживачко 
звање истраживач  приправник 
Kомисијa: проф. др Александар Петровић, доц. др Ненад Митровић, др Предраг Поповић, научни саветник, 
Институт за нуклеарне науке Винча 
 
 
6.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Није било материјала. 
 
 
тачка 6.в ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
6.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете документације и 
подношење Мишљења о техничком решењу 
 
6.в.1.а Подносилац захтева:  др Катарина Чолић, дипл.инж.маш., научни сарадник, доц. др Ненад 
Митровић, дипл.инж.маш., др Милош Милошевић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, др Жарко 
Мишковић, дипл.инж.маш., др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник 
Назив техничког решења: „Експериментална инсталација и методологија за тродимензионално бесконтактно 
испитивање померања и деформација биомедицинских импланата“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Игор Балаћ 
Изборно веће М.Ф. је једногласно усвојило захтев за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за 
преглед поднете документације и подношење Мишљења о техничком решењу. 
 
6.в.1.б Подносилац захтева:  др Катарина Чолић, дипл.инж.маш., научни сарадник, др Мери Бурзић, 
дипл.инж.технол., научни саветник, др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, доц. др 
Ненад Митровић, дипл.инж.маш., др Зорана Голубовић, дипл.инж.маш., научни сарадник 
Назив техничког решења: „Методологија примене оптичке експерименталне методе за праћење ширења 
прслине и одређивање параметара механике лома биоматеријала“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Александар Седмак 
Изборно веће М.Ф. је једногласно усвојило захтев за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за 
преглед поднете документације и подношење Мишљења о техничком решењу. 
 
 
6.в.2 Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Није било материјала. 
 
 

тачка 6.г   МОНОГРАФИЈЕ 
 
6.г.1 Именовање рецензената 
Није било материјала.  
 
6.г.2 Прихватање монографије за штампање 
Није било материјала.  
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тачка 6.д   ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Није било материјала.  
      
  

- тачка 7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
7.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
7.1.1. Кандидат: Андрија Петровић, маст. инж. маш., мастер екон., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентном  
                        млазницом промењивог попречног пресека 
                        The process performances of supersonic gas ejector with variable area nozzle 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Србислав Генић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за процесну технику). 
 
7.1.2. Кандидат: Никола Миловановић, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија. 
Радни наслов: Процена интегритета ротационе опреме применом параметара механике лома 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала). 

 

7.1.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)  
Није било материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 
7.2.1. Кандидат: Ahmed Ali Irhayim Abubaker, MSc., dipl.ing.mas., студент Докторских студија  
Радни наслов: Нумеричка и експериментална симулација утицаја атмосферског граничног слоја на струјно  
                        поље око грађевинских објеката 
  Numerical and experimental simulation of atmospheric boundary layer influence on flow patterns  
                        around building structures 
Комисија: 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.  
Потенцијални ментор: др Иван Костић, ред. проф.  
Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат о испуњености услова кандидата за израду докторске 
дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 
7.2.2. Кандидат: мр Миодраг Лисов, дипл.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Натпритисак барутних гасова при опаљењу из минобацача 
Комисија: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр. проф. и др 

Мирко Козић, научни саветник, Министарство одбране, Војнотехнички институт.  
Потенцијални ментор: др Слободан Јарамаз, ред. проф. М.Ф. у пензији 
Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат о испуњености услова кандидата за израду докторске 
дисертације, одобравање теме и именовање ментора. 
 
7.2.3. Кандидат: Дарко Раденковић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Утицај храпавости зидова канала при струјању мешавине гаса и честица у унутрашњим  
                        турбулентним струјањима 
Комисија: др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Милан Лечић, ред. проф., др Невена Стевановић, ред. проф., др 

Никола Младеновић, ред. проф. и др Горан Живковић, виши научни сарадник, ИНН Винча Београд.   
Потенцијални ментор: др Цветко Црнојевић, ред. проф. 
Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат о испуњености услова кандидата за израду докторске 
дисертације, одобравање теме и именовање ментора. 
 
7.2.4. 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 
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Комисија: др Михаило Лазаревић, ред. проф., др Немања Зорић, доц. и др Томислав Шекара, ред. проф., ЕТФ 
Београд.    

Потенцијални ментор: др Михаило Лазаревић, ред. проф. 
Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат о испуњености услова кандидата за израду докторске 
дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 
7.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора 
Није било материјала.  
 
7.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Није било материјала.  
 
7.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Није било материјала.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
 
Није било материјала.  
 
7.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
Није било материјала.  
 
7.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30 
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета 
 
7.7.1. Кандидат: Abubakr M. A. Kraedegh, dipl. Ing. mas., студент Докторских студија 
Наслов: Fatigue crack growth in T welded joints of aluminum alloy 
              Раст заморне прслине у Т завареном споју легуре алуминијума 
Комисијa: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд, др 

Александар Грбовић, ванр. проф., др Срђан Тадић, научни сарадник, И.Ц. М.Ф. Београд и др Зоран 
Радаковић, ред. проф. 

Изборно веће М.Ф. једногласно је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.     
 
7.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
       реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 
Није било материјала.  
   
7.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала.      
                                
 

- тачка 8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
8.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала.  
 
8.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала.  
 
8.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Није било материјала.  
 
8.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала.  
     

 
 
 



 

13 

 

- тачка 9. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
9.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Није било материјала.  
 
9.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Није било материјала. 

                                                                                                        
 

- тачка 10. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у 
другој високошколској установи)  
 

Настава 
 

 
1. др Петaр Лукић, ред. проф. ангажовање за извођење наставе на Докторским академским студијама из 

предмета Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа, са укупним фондом 6+0+0  
часова недељно, у школској 2017/2018 години, на Катедри за микроелектронику и техничку физику на 
Електротехничком факултету у Београду.  
 
ННВ је једногласно дало сагласност за ангажовањем др Петра Лукића, према наведеним захтевима. 

 
Комисије 
 

 
1. др  Радивоје Митровић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја за избор 

једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Машинске конструкције на Машинском 
факултету у Нишу. 
 

2. др  Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за припрему извештаја за 
избор наставника у звање ванредни професор или доцент, за ужу научну област Конструкционо 
машинство, на Факултету техничких наука у Чачку. 
 

3. др Дејан Радић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја о оцени 
подобности кандидата теме и ментора, за израду докторске дисертације под називом: „Оптимизација 
термичких и хидрауличних параметара транспорта сирове нафте цевима“ кандидата Јасне Толмач, 
маст. инж. маш., на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду,. 
 

4. др  Весна Спасојевић Бркић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја по 
расписаном конкурсу за избор наставника за ужу научну област Индустријски менаџмент, на Техничком 
факултету у Бору. 
 
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобравају сва ангажовања у наведеним Комисијама. 
 

 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 03/1718, завршена је у 15:05 часова. 

 
 
 

 
                        за РЕФЕРЕНТ-а                         ДЕКАН 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА       МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
   
  
       Данијела Цаковић                                                          проф. др Радивоје Митровић 

 

 
  


