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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 7/1718 одржана је 
02. фебруара 2018. 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 
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 
162 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-5/1718 од 18.01.2018. год. 
- ННВ-6/1718 од 30.01.2018. год. 

2. Обавештења и информацијe. 
3. -  Доношење Предлога Одлуке о усвајању Финансијског плана МФ за 2018. год. 

-  Доношење Предлога Одлуке о усвајању Плана набавки МФ за 2018. год. 
4. Наставна питања. 
5. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
6. Докторске дисертације. 
7. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
8. Признавање страних високошколских исправа. 
9. Актуелна питања и разно. 

 
 

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-5/1718 И ННВ-6/1718 
 

- Записник са седнице ННВ број 5/1718 од 18.01.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- Записник са седнице ННВ број 6/1718 од 30.01.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Обавештења Декана: 
 

1. Наредна седница Савета одржаће се 12.02.2018. год. у 12 часова, а следећа после ње биће 26.02.2018. 
године. 

 

2. Следећа седница Наставно-научног већа одржаће се 22.02.2018. године у 13 часова.  
 

3. Доц. др Урош Милованчевић обезбедио је Факултету донацију у опреми. Лабораторија за термотехнику 
је од фирме „Соко инжињеринг“ добила каскадни расхладни агрегат. 

 

4. У уторак 06.02.2018. год., захваљујући проф. др Драгану Милановићу, Амбасадор НР Кине у Србији, Ли 
Манчанг, посетио је Машински факултет у Београду. Разговарало се о већ постојећој сарадњи кроз низ 
пројеката, као и о будућој сарадњи МФ са научним институцијама и универзитетима у Кини. 

 

5. 05.02.2018. на Факултету је боравио Министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић и 
градски менаџер Горан Весић. Обећано је да ће се пројекат уређења дела зграде старе топлане 
разматрати као један од приоритетнијих за финансирање у овој и наредној години. Тиме би тај објекат 
могао да се уподоби за потребе лабораторија, центара МФ. 
Током ове године ће почети реконструкција улице Краљице Марије, 27. Марта, Џорџа Вашингтона, 
Цара Душана. У склопу реконструкције улице Краљице Марије уредиће се и простор испред Машинског 
факултета. МФ би финансирао део средстава, док је од градске управе дато обећање за преостали део 
средстава. 

 

6. Молба неколицини катедри које нису доставиле представнике у Радну књигу за израду ISO 9001 нека то 
ураде. Чланови ННВ су подсећени да је стандард ISO 9001 промењен, и да после успешне примене 
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серитификованог система квалитета усаглашеним са стандардом ISO 9001:2008, Машински факултет 
Универзитета у Београду прелази на нову верзију стандарда ISO 9001:2015 и прилагођава се том 
стандарду.  

 

7. Сви шефови и секретари катедри замољени су да редовно и ажурно достављају извештаје о 
присутности запослених на катедрама на послу. Ову врсту евиденције потребно је достављати једном 
месечно. 

 

8. Катедра за ваздухопловство се обратила Декану с иницијативом о формирању студијског програма на 
ОАС на Универзитету у Београду као мултидисциплинарних студија за подизање академског нивоа 
знања ваздухопловног особља. Ректор и Проректор Универзитета подржавају иницијативу да се при 
Универзитету формира један овакав  мултидисциплинарни студијски програм. У реализацији овог 
програма учествовали би: Саобраћајни, Шумарски, Медицински, Географски и Правни факултет. 
Наведеним факултетима је достављена радна, иницијална верзија академских мултидисциплинарних 
студија.  
ННВ се једногласно изјаснило да Машински факултет, као један од факултета учесника, подржава ову 
иницијативу. 

 

9. 07.02.2018. год. одржана је друга седница проширеног Ректорског колегијума са основном темом: 
израда Статута Универзитета у Београду (израда новог Статута Универзитета је последица доношења 
новог Закона о Универзитету). Статут је начелно усвојен, формално ће га усвојити Сенат на седници 
21.02.2018., а онда коначно и Савет Универзитета у Београду 20.02.2018. године. Тада ће се стећи 
услови да и МФ, на бази познатог Статута Универзитета, усвоји и сопствени Статут. 

 

10. У години обележавања 145 година наставе машинства и 70 година самосталног функционисања 
Факултета, катедрама је послат Допис са молбом о предлозима за чланове Одбора за обележавање 
ових јубилеја (предложити до понедељка, 12.02.2018.). Затим ће се направити Одбор за обележавање 
који ће чинити људи који могу помоћи да са што мање факултетских средстава обележе наведени 
јубилеји. 

 

11. Редовни професор др Бојан Бабић са Катедре за производно машинство, представио је новог члана 
ННВ, асистента Душана Недељковића. 
 

12. На Већу научних области техничких наука Универзитета у Београду, др Игор Бачкалов и др Срђан 
Рибар изабрани су у звање ванредног професора, а др Жарко Мишковић и др Александар Симић у 
звање доцента. 

 

13. Проф. др Душан П. Секулић, са Универзитета Кентаки у САД, одржао је 6. фебруара у 12:00, на 
Машинском факултету, предавање на тему „Кретање течне алуминијумске легуре преко површина 
карактерисаних добрим или лошим квашењем”. Током предавања, проф. Секулић је представио 
фундаменталну студију о распростирању микро слојева течних алуминијумских легура, која је део 
програма вишегодишњег пројекта под покровитељством Националне Аеронаутичке и Свемирске 
Администрације USA (NASA). 
 

14. Поводом Дана Светог Саве, Машински факултет сваке године додељује награду за најбољу књигу у 
протеклој календарској години, чији су аутори са МФ. Годишња награда Машинског факултета за 
најбољу књигу у  2017. години, свечано је уручена аутору, др Ивану Божићу за књигу  „Хидрауличне 
турбине – Практични примери са изводима из теорије“.  Награду је уручио декан МФ, проф. др Радивоје 
Митровић, a o књизи је говорио један од рецензената, проф. др Милош Недељковић. Први и основни 
значај је, да се књига са овом тематиком, на српском говорном подручју, појавила, први пут, након више 
од седам деценија и да аутор, на потпупно савремен начин, обрађује тему, о којој, дуги низ година, нико 
није писао. О томе колико је стручној јавности недостајала литература из ове области најбоље говори 
податак, да се књига увелико налази у наставном процесу на другим универзитетима у Србији и 
региону.  
 

15. Прослава Дана Светог Саве одржана је 25. Јануара 2018. у Свечаној сали. Декан Факултета, проф. др 
Митровић је честитао студентима и запосленима школску славу, при чему се осврнуо, не само на 
просветитељску, него и на државотворну улогу Св. Саве, првог српског архиепископа, утемељивача 
српске дипломатије и законодавства. Присутне је поздравила и проф. др Милица Мојовић, редовни 
професор МФ у пензији, која традиционално, већ деценијама уназад, тачније од 1956. године, за  Дан 
Свeтог Саве спрема и доноси жито на МФ.  
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16. У Београду је одржана међународна Конференција на тему ”Јачање културе академског интегритета: 
изазови и решења”. Догађај је реализован у оквиру пројекта „Јачање интегритета и борба против 
корупције у високом образовању у Србији“. Основни циљ пројекта је јачање интегритета и борба против 
корупције у високом образовању применом превентивних механизама који почивају на стандардима и 
пракси Савета Европе. Специфични циљеви пројекта обухватају подршку релевантним високошколским 
установама у изради етичких стандарда, борби против корупције и промовисању добрих пракси за 
осигурање квалитета и интегритета у високом образовању и подизање свести и унапређење знања 
главних актера у образовању о етичким стандардима и начинима решавања проблема корупције. 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Дана 25. јануара 2018., на Машинском факултету у Београду је одржана Свечана промоција инжењера 
машинства и мастер инжењера машинства, који су завршили студије у претходном периоду. На 
свечаности je промовисано 158 дипломираних инжењера машинства и 238 мастер инжењера 
машинства. При томе је спроведена евалуација студија и каријерног успеха студената. 

 

2. Савез студената Машинског факултета у сарадњи са Савезом студената Рударско-геолошког 
факултета пету годину за редом организује Конгрес студената технике који ће се одржати од 15. до 18. 
марта 2018. године. Тема овогодишњег конгреса је „Потенцијал савремених информационих 
технологија“. 

 

Обавештења Продекана за НИД: 
 

1. Банка Societe General покреће акцију која је наставак прошлогодишњег Generator пројекта, да сви 
студенти који имају иновације и идеје могу да аплицирају у оквиру овог конкурса Generator; рокови за 
пријављивање су до краја фебруара. Они студенти који одлуче да конкуришу треба да се обрате 
студенту Продекану. Десет најбољих идеја, које не морају бити реализоване, имаће наградно путовање 
за Париз, где централа Societe General банке има Истраживачки центар који је подршка иновацијама. 

 

2. Сви професори који имају истраживаче који се спремају за избор у више звање; у тренутку када покрећу 
процедуру за избор у више звање морају имати све неопходне захтеве у складу са одговарајућим 
Правилником. Уколико нису испуњени сви захтеви, обуставља се поступак, тј. предлаже се да се иде у 
реизбор. 

 

3. Централна комисија за попис је известила да је урађен попис. Ове године је попис имовине урађен на 
нов, ефикаснији начин. У попису су, осим чланова Комисије за попис, учествовале и друге колеге. 
Изражена им је захвалност на труду и на новој бази података. 

 

4. Молимо све чланове ННВ који на пројектима имају укључене истраживаче у истраживачким и научним 
звањима да провере трајање својих звања и да приликом покретања поступака за избор у виша звања 
поступају по важећем Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник  РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017) и 
Правилнику о поступку за избор у истраживачка и научна звања на Универзитету у Београду-
Машинском факултету. 
У тренутку покретања поступка за избор-реизбор у истраживачко и научно звање истраживачи треба да 
задовољавају све услове који су прописани Правилником о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник  РС", бр. 
24/2016, 21/2017 и 38/2017). 
 

5. Централна пописна комисија је завршила попис у складу са Правилником о начину и роковима вршења 
пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава републике србије и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. Гласник РС", бр. 33/2015).  

 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Продекан за међународну сарадњу примио је 18. јануара 2018. године директора немачке компаније 
Кепфер г. Бернда Ангста, који је у пратњи колега из Развојне Агенције Србије посетио Машински 
факултет. Циљ посете био је увид у капацитете МФ и квалитет наставе и дипломаца нашег Факултета, 
а имајући у виду да ова компанија интентивно размишља о отварању производног погона у некој од 
земаља региона и жели да се информише о потенцијалима инжењерског кадра који би могли да 
запосле у новоотвореном погону. Гости су после разговора обишли лабораторију при Катедри за 
производно машинство где их је примио проф. Петар Петровић.  
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2. Продекан за међународну сарадњу боравио је у периоду 28.-31. јануара у Бриселу на састанку 
координатора Еразмус+ пројеката у области изградње капацитета у високом образовању, а у својству 
координатора пројекта ДуалЕду. 

Информације из колектива:   

1. ред. проф. др Игор Балаћ, подсетио је све наставнике да су две каросерије компаније AUDI 
које стоје на улазу у зграду МФ као и у пролазу ка CIAH, дониране са циљем да послуже као наставно 
учило, и апеловао на наставнике са катедри за моторна возила, производно машинство, опште 
машинске конструкције као и остале заинтересоване наставнике да на неки прикладан начин укључе 
ова учила у наставни програм. 

- тачка 3. -  ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ      
                   ПЛАНА МФ ЗА 2018. ГОД. 
                -  ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ           
                   МФ ЗА 2018. ГОД. 
       

            Продекан за финансије, проф. др Цветко Црнојевић, информисао је ННВ да су оба документа, План 
јавних набавки и Финансијски план, урађени на основу реализованих података од прошле године, као и 
на основу захтева професора и захтева руководства. Такође је замолио све оне који имају захтев за 
неком набавком, да то до 9.02.2018. уђе у План за јавне набавке и Финансијски план. 

 

ННВ је једногласно усвојило Предлог Одлуке о усвајању Финансијског Плана МФ за 2018. год.  
ННВ је једногласно усвојило Предлог Одлуке о усвајању Плана набавки МФ за 2018. год. 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

1. Продекан за наставу је информисао ННВ да је фебруарски испитни рок у току и да се реализује према 
плану. Од ове школске године раздвојена је пријава за сваки испитни рок, што би требало да резултира 
већој излазности студената на испитима.     

     

2. Настава у летњем семестру школске 2017/2018.г. на ОАС и МАС почиње 19.02.2018.г., а завршава се 
30.05.2018.г. 

      Према календару наставе ненаставни дани су у периоду од 4.04. до 10.04. и од 30.04. до    3.05.2018.г. 
           Јунски испитни рок је предвиђен у периоду 04.06.- 17.06.2018.г. 
           Јулски испитни рок је предвиђен у периоду 25.06.- 08.07.2018.г. 
 

3. У складу са Правилником о настави на Мастер академским студијама, ментор доставља  Служби за 
студентске послове податке о кандидату, називу рада, времену и месту одбране најмање два радна 
дана пре одбране, ради објаве на огласној табли Факултета. 

 

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 

5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)  
 

5.1.1. Предлагач: Катедра за механизацију 

Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за уже научне 
области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и логистика. 

Комисија за припрему реферата: др Ненад Косанић, ванр. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф. и                         
др Срђан Бошњак, ред. проф.                          . 

Разлог: истицање изборног периода асистенту Горану Милојевићу. 

Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о  

Образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

5.2. 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) 
Није било материјала. 
 

5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
Није било материјала. 
 



 

6 

 

5.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Није било материјала. 
 

5.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у Београду (ИВ)  
Није било материјала. 
 

5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 

5.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
научну област Аутоматско управљање. 

Предложени кандидат: Владимир Зарић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
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. 
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Владимир Зарић изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

5.3.в.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
научну област Технологија материјала – машински материјали и заваривање и 
сродни поступци. 

Предложени кандидат: Ненад Милошевић   асистент за звање асистента. 
Комисија за припрему реферата: др Александар Седмак, ред. проф., др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., 

др Ненад Радовић, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет, Београд. 
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Ненад Милошевић изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

5.4.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 29.01.2018. године, др Игор Бачкалов и др Срђан 
Рибар изабрани су у звање ванредног професора, а др Жарко Мишковић и др Александар Симић у звање 
доцента. 
 

5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. професоре) 
Није било материјала. 
 

5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - именовање 
Комисије (ИВ) 
Није било материјала. 
 

5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета – реферат 
Комисије (ИВ) 
Није било материјала. 
 

- тачка 5.а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 

5.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 

5.а.1.а Подносилац захтева: др Велимир Ћировић,  научни сарадник  
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Драган Алексендрић, проф. др Бранко Васић, проф. др 
Бранислав Ракићевић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Петар Ускоковић, Технолошко-металуршки 
факултет у Београду 
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање. 
 

5.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. 
 

5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја) 
Није било материјала. 



 

7 

 

 

тачка 5.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 

5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
 

5.б.1.а Подносилац захтева: Симон Седмак, мастер инж.грађ., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Оливера Поповић, проф. др Зоран Радаковић, проф. др 
Љубица Миловић, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.б.1.б Подносилац захтева: Стефан Ђинић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Слободан Поповић, др 
Мирољуб Томић, ред.проф. у пензији 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.б.1.в Подносилац захтева: Владимир Петровић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Ненад Миљић, др 
Мирољуб Томић, ред.проф. у пензији 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.б.1.г  Подносилац захтева: Никола Воркапић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Саша Живановић, доц. др Бранко Кокотовић, ван. 
проф. др Слободан Табаковић, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.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”) 
 

5.б.2.а Кандидат: Дарко Јоцић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  бира се у звање 
истраживач приправник 
Комисија: проф. др Драган Алексендић, ван. проф. др Драган Милковић, др Велимир Ћировић, научни 
сарадник, Иновациони центар МФ. 
 

5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
 

5.б.3.а Кандидат: Милован Паунић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник (Политика од 25.12.2017.год.) 
Kомисијa: проф. др Александар Седмак, проф. др Игор Балаћ, проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки 
факултет у Београду 
Изборно веће МФ изабрало је Милована Паунића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

5.б.3.б Кандидат: Ивана Цветковић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник (Политика од 25.12.2017.год.) 
Kомисијa: проф. др Бранислав Попконстатиновић, доц. др Зорана Јели, ван. проф. др Љубица Миловић, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Изборно веће МФ изабрало је Ивану Цветковић у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

5.б.3.в Кандидат: Александра Јоксимовић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник (Политика од 25.12.2017.год.) 
Kомисијa: доц. др Емил Вег, доц. др Горан Шиниковић, проф. др Стеван Станковски, Факултет техничких наука 
у Новом Саду 
Изборно веће МФ изабрало је Александру Јоксимовић у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
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5.б.3.г Кандидат: Милош Маљковић,  мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник (Политика од 25.12.2017.год.) 
Kомисијa: проф. др Бранислав Ракићевић, ван.проф. др Саша Митић, проф. др Слободан Јанковић, Технички 
факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин,  Универзитет у Новом Саду 
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Маљковића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

5.б.3.д Кандидат: Микица Јовановић, мастер инж. маш.,  студент докторских  студија МФ  бира се у 
истраживачко звање истраживач  приправник (Политика од 25.12.2017.год.) 
Kомисијa: проф. др Владимир Поповић, ван.проф.др Иван Благојевић, др Ненад Јанићијевић, ред.проф. у 
пензији 
Изборно веће МФ изабрало је Микицу Јовановића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 162. Потребно гласова ''за'' 102, а гласало је: за – 162; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

тачка 5.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 

5.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете документације и 
подношење Мишљења о техничком решењу 
 

5.в.1.а Подносилац захтева:  проф. др Александар Седмак 
Аутори техничког решења: проф. др Александар Седмак, проф. др Вукић Лазић, Факултет инжењерских 
наука, Универзитет у Крагујевцу, Душан Арсић мастер инж.маш., Факултет инжењерских наука, 
Универзитет у Крагујевцу, др Ивана Ивановић, научни сарадник, Иновациони центар МФ, др Срђан 
Тадић, научни сарадник, Иновациони центар МФ. 
Назив техничког решења: „Репаратура наваривањем оштећеног бата ковачког чекића Huta Zigmunt 5000“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Оливера Поповић 
ННВ једногласно је донело одлуку да се проф. др Оливера Поповић именује за члана ННВ за преглед 
поднете документације и подношење Мишљења о пријави наведеног Техничког решења. 
 

5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 

5.в.2.а Након позитивног мишљења проф. др Браниславa Ракићевића,  именованог члана ННВ,  о пријави 
техничког решења и сагласности Комисије за НИД на мишљење члана ННВ, предлаже се Наставно-научном 
већу да прихвати Пријаву Техничког решења под називом  „Пробни сто за увођење и одређивање силе 
одбрављивања склопивих транспортних контејнера,“ чији су аутори: проф. др Ташко Манески, др Зорана 
Голубовић, дипл.инж.маш., научни сарадник, проф. др Александар Седмак,  др Катарина Чолић, 
дипл.инж.маш., научни сарадник. 
Наставно-научно веће је једногласно прихватило пријаву Техничког решења поменутих аутора. 
 

- тачка 5.г. МОНОГРАФИЈЕ 
 

5.г.1. Именовање рецензената 
Није било материјала. 
  

5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Није било материјала. 
 

- тачка 5.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Није било материјала. 
 

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ    
 

6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 

6.1.1. Кандидат: Марија Лалошевић, дипл. инж. архитектуре, студент Докторских студија. 
Радни наслов: Снижење температуре ваздуха и концентрације CO2 у урбаним срединама  применом 

вегетационих кровова 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Мирко Коматина, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за термомеханику). 
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6.1.2. Кандидат: Димитрије Манић, дипл. маш. инж., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Термодинамичка анализа, моделирање и оптимизација динамичког понашања система за 

климатизацију, грејање и хлађење у јавним објектима 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Мирко Коматина, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за термомеханику). 
 

6.1.3. Кандидат: Ивана Чековић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Процес гасификације дрвне сечке у постројењу за комбиновану производњу топлотне и 

електричне енергије 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Јововић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за процесну технику). 
 

6.1.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)  
 

6.1.а.1. Кандидат: Андрија Петровић, маст. инж. маш., мастер екон., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентно 
                        млазницом са профилисаним вретеном  
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за процесну технику: 

др Србислав Генић, ред.проф.      
Комисија предложена од стране Катедре за процесну технику: 
                               др Србислав Генић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Мирјана Стаменић, доц., др 

Бранислав Јаћимовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и dr.ing. Dorin Lelea, ред. проф.,Машински 
факултет Универзитета Политехника из Темишвара, Румунија.  

Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о теми 
докторске дисертације. 
 

6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, одобравање 
теме и именовање ментора 
 

6.2.1. Кандидат: Никола Миловановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Процена интегритета ротационе опреме применом параметара механике лома 
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Гордана Бакић, ванр. проф., др Емил Вег, доц., др Зијах 

Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд и др Миодраг Арсић, научни саветник, Институт за 
испитивање материјала Србије, Београд.    

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.  
Изборно веће МФ  једногласно је усвојило реферат о испуњености услова кандидата за  
израду докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора. 
 

6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у    Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора 
 

6.3.1.  Hamad Alkaabi, MSc., студент Докторских студија «Аеродинамичке карактеристике осносиметричних 
тела у несиметричном струјном пољу (Aerodynamic characteristics of axi-symmetric bodies in non-symmetric flow 
fields)», ментор др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији.    
  
6.3.2.  Shwetank Pandey, мастер инжењер металургије и материјала, студент Докторских студија 
«Метода за калибрисање конститутивних модела за симулирање процеса пресовања керамичког праха 
коришћењем инверзних анализа (Procedure for calibration of material constitutive models for powder compaction 
through inverse analysis)», ментор др Владимир Буљак, ванр. проф. 
 

6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Није било материјала. 
 

6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
 

6.5.1. Кандидат: мр Бојан Ивљанин, дипл.инж.маш. 
Наслов: Двофазно струјање при повратном хидрауличком удару 
Рок за завршетак докторске дисертације је: 27.02.2018. 
Молба за продужење до: 30.09.2018. 
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Сагласност: Ментора др Владимира Стевановића, ред. проф., Шефа Катедре за Хидрауличне машине и 
енергетске системе, др Милоша Недељковића, ред. проф. и Продекана за наставу. 
ННВ једногласно је одобрило кандидату продужење рока за израду докторске дисертације до 
30.09.2018. године. 
 

6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Није било материјала. 
 

6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације 
 

Није било материјала. 
 

6.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати ће бити 30 
дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета 
 

6.7.1. Кандидат: Тамара Голубовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Интеграција људских и организационих фактора у модел процене ризика и интегритета опреме под 

притиском 
Комисијa: др Весна Спасојевић – Бркић, ред. проф., ментор, др Угљеша Бугарић, ред. проф., др Зорица 

Вељковић, ванр. проф., др Александар Петровић, ред. проф. и др Марко Ракин, ред. проф., ТМФ 
Београд. 

 Изборно веће МФ  једногласно је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске  
 дисертације. 
  
6.7.2. Кандидат: Сузана Линић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Биомимикрија као метод аеродинамичког дизајнирања воза великих брзина 
Комисијa: др Војкан Лучанин, ред. проф., ментор, др Мирко Козић, научни саветник, Војнотехнички институт у 

Жаркову, ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др Марко Милош, ванр. проф. и др Јован 
Танасковић, доц.  

Изборно веће МФ  једногласно је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске  
дисертације. 
 

6.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду на 
реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 

6.8.1.  Abubakr M. A. Kraedegh, dipl.ing.mas.., студент Докторских студија «Раст заморне прслине у Т 
завареном споју легуре алуминијума (Fatigue crack growth in T welded joints of aluminium alloy)», ментор др 
Александар Седмак, ред. проф.     
 

6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала. 
 

- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 

7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала. 
 

7.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Није било материјала. 
 

7.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Није било материјала. 
 

7.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала. 
     

- тачка 8. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 

8.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Није било материјала. 
 

8.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Није било материјала. 
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- тачка 9. 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 Горан Младеновић, доц. ангажовање за извођење наставе из предмета Флексибилни производни 
системи, на Основним академским студијама у летњем семестру школске 2017/2018. год., са фондом од 
2 (два) часа недељно, на Високој техничкој школи струковних студија Нови Београд.  

 

2. Новица Јанковић, студент Докторских студија, истраживач сарадник, ангажовање ради извођења 
вежби у летњем семестру школске 2017/2018. год., на предметима Основе технике мерења (ОАС) и 
Вентилатори и турбокомпресори (МАС) са по 3 (три) часа недељно на оба предмета, на Катедри за 
хидрауличне машине и енергетске системе Машинског факултета у Београду. 

 

3. Јован Илић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби у летњем семестру 
школске 2017/2018. год., на предметима Основе турбомашина (ОАС) и Хидрауличне турбине (МАС) са 
по 3 (три) часа недељно на оба предмета, на Катедри за хидрауличне машине и енергетске системе 
Машинског факултета у Београду. 

 

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

Комисије 
 

1. др Драган Марковић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за одбрану и оцену докторске 
дисертације под називом: „Развој и оптимизација новог електронског уређаја за аутоматску контролу 
уношења течног стартног ђубрива у сетви кукуруза“, кандидата Милана Дражића, на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Београду. 
 

2. др Александар Маринковић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, на Факултету 
инжењерских наука у Крагујевцу. 
 

3. др Гордана Кастратовић, ванр. проф.,са Саобраћајног факултета у Београду, ангажовање за учешће 
у Комисији за одбрану мастер рада под називом „Пројектовање симулираног управљања летелицом“, 
кандидата Милоша Петрашиновића, на Машинском факултету, Катедра за ваздухопловство. 
 

            ННВ је једногласно донело одлуку да се одобравају сва ангажовања у наведеним         
            Комисијама. 
 
            Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 07/1718, завршена је у 12:50       
            часова. 
 
 
 
 
                    за РЕФЕРЕНТА-а          ДЕКАН 

               ЗА НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ      МАШИНСКОГ ФАКУЛТETA 

   

             Данијела Цаковић                                          проф. др Радивоје Митровић 


