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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 652/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-09/1718 
Датум: 15.03.2018. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 84 32 45 1 42 204 

 Кворум за ННВ – 1/2А      103 

Б присутно 72 27 38 1 38 176 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 84 116 161 162 204  

 Кворум за ИВ – 2/3В 56  78 108 108 136  

 потребно за одлуку – 1/2В 43  59                                                                                                                             81   82 103  

 Присутно 72  99      137 138 176  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 9/1718 одржана је 
15. марта 2018. 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 103 члана Већа, а да је у сали присутно 
176 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.  
 
 
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи  
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-8/1718 од 22.02.2018. год. 
2. Обавештења и информацијe. 
3. Расписивање избора за ректора и четири проректора Универзитета у Београду. 
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-8/1718 ОД 22.02.2018. год. 
 

Записник са седнице ННВ број 8/1718 од 22.02.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у понедељак 26.02.2018. године, донете су 
следеће одлуке: 

 Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Машинског факултета за 2017. годину; исказани 
дефицит у износу од 1.418.507,06 динара покриће се на терет конта 3211211 - Исказани суфицити из 
ранијих година (Одлука донета на основу Предлога ННВ од 22.02.2018.), 

 Одлука о пренамени просторије Сендвич Клуба - пецива на Машинском факултету: пренамена 
просторије Сендвич Клуба - пецива ће се извршити на начин да 2/5 просторије задржава досадашњу 
намену, а 3/5 просторије ће се одвојити преградним зидом и адаптирати у ИТ учионицу за потребе 
обављања наставе из предмета ИТ, као и других предмета који захтевају употребу рачунара; овом 
Одлуком одобрена је и набавка неопходног броја рачунара за ову ИТ учионицу (Одлука донета на 
основу Предлога Деканског колегијума). 
 

2. Декан је прочитао обавештење које је припремила секретар Факултета, г-ђа Весна Симић: 
„Обавештавамо вас да је Статут Универзитета у Београду донет 28.02.2018. године, а ступио на снагу 
08.03.2018. године.  
У складу са чланом 178. Статута Универзитета Факултет је дужан да усагласи своја општа акта са 
Законом и Статутом Универзита у року од три месеца од дана ступања на снагу Статута Универзитета. 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), чланом 144, став 2 наводи се да се 
поступак за избор органа пословођења у складу са овим законом покреће најкасније шест месеци пре 
истека манадата. У ставу 3 истог члана наведено је да се у укупан број мандата органа 
пословођења не рачунају мандати до ступања на снагу овог Закона.  
У Прелазним и завршним одредбама Статута Универзитета у Београду, у члану 176. наведено је да се 
број мандата ректора и декана рачуна тако што се не узимају у обзир мандати до ступања на 
снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17). 
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У складу са наведеним, код избора декана на Машинском факултету примењиваће се напред наведене 
одредбе Закона о високом образовању и Статута Универзитета у Београду, а до доношења Статута 
Машинског факултета.“ 
 

3. У вези са усаглашавањем општих аката Факултета са Статутом Универзитета, Декан је истакао да је 
најважније усаглашавање Статута Факултета са Статутом Универзитета, које мора бити завршено до 
08.06.2018. С друге стране, Факултет има изузетно кратак рок да до 26.03.2018. усклади радна места на 
Факултету са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору 
(који обухвата и просвету), који је ступио на снагу 01.01.2018. Нагласио је да ово подразумева, условно 
речено, компликовану процедуру, због генеричких радних места (ово се не доноси на наставу) и због 
модела организације - модел организације за који се Факултет определи, имаће касније утицаја на 
средства која ће моћи да добије из буџета Државе. Декан је објаснио идеју Управе Факултета да се до 
26.03.2018. уради усклађивање радних места са Каталогом радних места што је могуће боље а да се, 
кроз измену Статута, доради ова систематизација уз евентуалну промену у организационој структури 
Факултета.  
На тему усклађивања радних места са Каталогом радних места у јавном сектору одржано је неколико 
скупова на Универзитету на којима је, осим Секретара Факултета, учествовала и проф. др Весна 
Спасојевић Бркић, као представник Катедре која се, између осталог, бави научном организацијом рада.   
Проф. др Весна Спасојевић Бркић је, као члан комисије за израду акта о систематизацији, информисала 
чланове ННВ о резултатима спроведене SWOT анализе, где се као претње из окружења препознају  
реформа јавне управе (високог образовања), промена начина финансирања, увођење платних група и 
разреда, неопходност доношења новог Правилника о организацији и систематизацији послова уз избор 
места задатих у каталогу у врло кратком року, успостављање система вредновања радне успешности и 
друге сличне мере. Све претње захтевају кретање у задатом оквиру са великим бројем непознатих, јер 
је дозвољена само функционална структура у смислу поделе рада, непознати су начин категоризације  
рада и коефицијенти радних места, непозната је могућност попуне слободних места и сл. Осим великог 
броја фактора снаге наше институције, препознате су и слабости као што су неповољна расподела 
ненаставног и наставног особља (блиска односу „пола-пола“), потреба за подизањем нивоа 
организације, неопходност увођења нових центара у складу са новим Законом о високом образовању и 
др. Као могућност се предлаже стратегија бриге о сваком запосленом и сваком динару уз унапређење 
организације и коришћење могућности Закона о запосленима у јавној управи и подзаконских аката да 
број руководећих места буде до 20% што може бити основ увећања плата уз минимум организационих 
промена. Тако се предлаже повећање броја руководећих места укупно, а посебно у корист наставе као 
носиоца примарних процеса, уз груписање постојећих организационих целина у вишенивоиску 
функционалну структуру, и препознавање што већег броја различитих места као мера против 
рационализације, а у циљу боље координације и већег задовољства запослених. Проф. др Весна 
Спасојевић Бркић је апеловала на запослене да дају предлоге и што хитније и агилније узму учешће у 
потенцијалној даљој разради стратегије прилагођавању новонасталим условима окружења. Такође, 
захвалила се руководству на прилици да упозна чланове ННВ са личним ставом, као и на њиховој 
спремности за организационе промене у циљу привлачења већих финансијских средстава и 
унапређења организације рада. 
 

4. Подсећајући чланове ННВ да Савет Факултета доноси одлуку о покретању избора за декана, Декан је 
дао реч председнику Савета Факултета, проф. др Александру Јововићу. 
Председник Савета Факултета, проф. др Александар Јововић, подсетио је чланове ННВ да Савет 
доноси одлуку о покретању избора за декана, одлуку о расписивању избора за чланове Савета 
Факултета из редова наставног и ненаставног особља, и одлуку о избору продекана. Према 
досадашњем Статуту Факултета, Савет доноси одлуку о покретању поступка за избор декана најкасније 
пет месеци пре истека мандата декана, а по новом Закону о високом образовању неопходно је да се 
ова одлука донесе шест месеци пре истека мандата декана. То значи да одлука о покретању поступка 
да избор декана мора бити донета до 01.04.2018. Председник Савета је изнео члановима ННВ 
предлоге календара у поступку избора декана који за Преткандидациону седницу ННВ (на којој се врши 
евидентирање кандидата за декана) и Кандидациону седницу ННВ (на којој се врши утврђивање 
предлога кандидата за декана) предвиђају термине средом: 11.април и 25.април и термине четвртком: 
12.април и 26.април. и замолио их да се изјасне који термини им више одговарају. 
Проф. др Бранко Васић је предложио да се Преткандидациона и Кандидациона седница одрже 
четвртком.  
Других предлога није било, па је Председник Јововић закључио да је прихваћен предлог да се 
Преткандидациона седница ННВ одржи 12.04.2018., евидентирани кандидати за декана ће имати рок да 
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до 19.04.2018. доставе ННВ-у писану сагласност на кандидатуру и програм рада заведен у Архиви 
факултета, а Кандидациона седница ће се одржати 26.04.2018. год. 
 

5. Декан је прочитао Обавештење о изреченој мери јавне осуде, које су декани факултета и директори 
института у саставу Универзитета у Београду, у складу са чланом 16. став 4. Правилника о раду етичких 
комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду, добили од Секретара 
Универзитета ради објављивања на седницама наставно-научних већа, односно научних већа: на 
основу члана 16. став 4. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у 
изради писаних радова, проф. др Лидији Раденовић, редовном професору Биолошког факултета, 
изречена је мера јавне осуде за повреде из чл. 22. и 25. Кодекса професионалне етике (плагирање и 
аутоплагирање), односно за утврђено неакадемско понашање у изради писаних радова из области 
Физиологија животиња. Ова објава упућена је и Сенату и Савету Универзитета и објављена у „Гласнику 
Универзитета у Београду“ и на интернет страни Универзитета. 
Декан је истакао да се на седници Сената о овоме дуго разговарало. Скренуо пажњу члановима ННВ на 
аутоплагијат као посебан проблем: аутори не смеју користити сопствене текстове у новим радовима без 
правилног навођења онога што су сами пре тога написали, јер у противном следе овакви проблеми. 
Часопис Факултета FME Transactions је више пута екстерно скениран и уочени су аутоплагијати. 
 

6. У среду, 14. марта  у Свечаној сали МФ, одржано је предавање др Салахудин Ахмеда (директор за 
научно-истраживачку делатност Глобалне агенције за морнаричка истраживања САД  (ОNR Global) , са 
седиштем у Лондону) на тему: “Programmatic Support of Scientific Research by the US Office of Naval 
Research Global”, 
 

7. У организацији Удружењa студената технике Европе – БЕСТ Београд, на Машинском факултету од   
08.-12.03.2018.г.,  одржано је EBEC Challange takmičenje, локална рунда Европског БЕСТ инжењерског 
такмичења. Више екипа студената техничко-технолошких и природно-математичких факултета 
тaкмичили су се у две категорије такмичења Тимски дизајн и Студија случаја.  
 

8. Пројекат “Друмска стрела”, који већ 7 година веома успешно промовише Машински факултет, 
Универзитет у Београду и Србију на престижном међународном такмичењу  „Формула Студент,“ 
представљен је на МФ представницима Societe Generale Srbija и компаније EdePro, који су члановима 
овог пројекта упутили само речи хвале за постигнуте резултате.  

9. Промоција регионалног такмичења  из аутоматике – PLC+ Challange 2018, одржана је 7. марта, у Заводу 
за аутоматско управљање Машинског факултета у Београду. PLC+ је бесплатна стручна радионица 
кроз коју се стиче детаљнији увид у проблематику с којом се инжењери сусрећу у индустријској 
аутоматизацији како кроз теоријску надоградњу, тако и кроз усавршавање на практичном задатку. 

10. Машински факултет у Београду представио је своје образовне капацитете и студијске програме 
будућим бруцошима на другом по реду Сајму Образовања у Лесковцу. Штанд МФ био је један од 
најпосећенијих, а матуранти лесковачких гимназија показали су велико интересовање за студије 
машинства. 
 

11. Један од водећих информатичара у свету, аутор осам патената у области IT, проф. др Александар 
Кавџић са Карнеги Мелон Универзитета, гостовао је на Машинском факултету у Београду, где је 
говорио о важности патентне заштите, односно како и када треба патентирати свој изум. Скуп је 
организовало Друштво за информатику Србије у сарадњи са МФ.  
 

12. Изашао је први број новог часописа Машинског факултета под именом Ingeniosus (лат. реч: надарен, 
способан да пронађе и креира ново решење, од које је изведена реч инжењер - неко ко је практичан у 
решавању проблема), намењен студентима, научностручној, али и широј јавности, с основним циљем 
да читаоце информише о најважнијим догађањима на Факултету и актуелним истраживањима у 
области машинства у земљи и свету. 
 

13. Машински факултет у Београду је, као и претходних година, учествовао на 15. међународном сајму 
образовања EDUfair 2018, 9. i 10. марта у Београду. Интересовање за постојеће академске студије је 
било веће него ранијих година, а велику пажњу је изазвала најава новог програма основних академских 
студија Информационе технологије у машинству. 
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Обавештења Продекана за НИД: 
 

У вези конкурса за укључење младих истраживача на научноистраживачке пројекте у текућем циклусу, 
Продекан је обавестила ННВ да је сутра, 16.03.2018., задњи рок за пријаву. Укупно 13 младих истраживача 
испуњава услове конкурса и њихове пријаве Факултет ће доставити Министарству. За 8 истраживача који су 
поднели документацију, а који не испуњавају услове, документација остаје на Факултету – Факултет ће пратити 
шта ће се даље дешавати по овом питању: уколико Министарство после овог првог конкурса, евентуално 
измени услове (минимални услови – укупна просечна оцена 9 и рођени 1988. год. и касније), у зависности од 
испуњености нових услова, Факултет ће укључити и некога од истраживача из те групе.  
 

Поново је од 13. марта отворен Програм Европске банке за обнову и развој - Програм зелених иновационих 
ваучера: овим програмом омогућено је предузећима која заједно са научно-истраживачким организацијама 
прикажу иновацију предузећа у области ефикасног управљања ресурсима, да добију одговарајућа средства. 
Заинтересовани све информације могу добити у Канцеларији Продекана за НИД. Затим је обавестила ННВ да 
је, у првом циклусу који је затворен, иновациони ваучер добило предузеће NS Koncept d.o.o. из Новог Сада 
заједно са проф. др Мирком Коматином, и упутила му честитке. (Презентација резултата првог позива и 
свечана додела првих зелених иновационих ваучера одржана је 13.03.2018. год.). 
 

Продекан је затим обавестила ННВ да се данас отвара конкурс за иновације студената који организује Societe 
Generale банка – то је наставак тзв. Generator програма. Студенти су већ обавештени, а Продекан је замолила 
чланове ННВ да ово обавештење пренесу својим студентима који имају иновације. Студенти могу добити 
додатне информације о учешћу на овом конкурсу у Канцеларији Продекана за НИД. Продекан је нагласила да 
се не ради само о награди коју ће Societe Generale банка доделити најбољој иновацији, већ и о томе да ће 
најбоље иновације бити медијски промовисане и представљене потенцијалним инвеститорима. 
 

Продекан за НИД је, подсећајући на Закључак Владе Србије којим је Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, као орган који врши надзор над законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузело 
извршење поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за издавање лиценци, 
обавестила чланове ННВ да су, у том смислу, формиране нове комисије: за машинску струку, у Комисију за 
лиценце које се односе на одговорног пројектанта укључени су ред. проф. др Александар Петровић, ред. проф. 
др Дејан Радић и доц. др Влада Гашић, а у Комисији за лиценце за одговорног извођача радова су др Титослав 
Живановић ред. проф. М.Ф. у пензији, ред. проф. др Александар Петровић, ред. проф. др Дејан Радић и доц.   
др Влада Гашић. 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

Продекан за финасије је обавестио чланове ННВ о суштинским елементима одредби Закона о изменама и 
допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, које се односе на 
регистровање фактура и других захтева за исплату издатих од стране поверилаца у комерцијалним 
трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима 
су дужници субјекти јавног сектора, који плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор; ове 
одредбе се примењују од 01. марта ове године а Факултет је, као корисник јавних средстава, у обавези да их се 
придржава: 
Сви повериоци у Србији, чији су дужници корисници јавних средстава, дужни су да своје фактуре и профактуре 
региструју даном издавања у Централном регистру фактура. 
Централни регистар фактура је систем (база података) који је успоставило Министарство финансија – Управа 
за трезор, у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату, издати од стране поверилаца у 
комецијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног 
сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници. 
Дакле, Машински факултет неће моћи да изврши плаћање било какве обавезе ако претходно добављач није 
регистровао фактуру у Централном регистру фактура. 
С обзиром да је овим Законом дефинисан рок плаћања, потпуно је непотребно да се плаћања добављачима 
врше преко профактура и понуда. Плаћања ће се вршити само на основу оригиналне фактуре. Факултет са 
сајта Управе за трезор преузима позив на број за фактуру регистровану у Централном регистру фактура, и тек 
тада врши плаћање.  
Истовремено, Факултет је дужан да изврши регистрацију свих фактура издатих корисницима јавних средстава 
(министарствима, општинама, судовима, итд.). 
Продекан је замолио чланове ННВ да имају разумевања и да поступају у складу са овим Законом. 
 
 



 

6 

 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

Дана 7. марта 2018. године др Еичи Тосаки са Универзитета у Мелбурну боравио је на Машинском факултету и 
при томе су вођени разговори на тему могуће међународне сарадње.  
 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. Ред. проф. др Видосав Мајсторовић, поднео је извештај са службеног пута у Париз, Француска, где је 
у периоду од 19. до 24. фебруара 2018. године присуствовао годишњем састанку CIRP-a (Међународна 
академија за производно инжењерство) и на њему имао следеће активности: Подношење извештаја о 
одржаној 9th IWC TQM 2017, 5th – 7th june 2017, Belgrade, и 5th Manufucture Conference – Serbia 2017; 
Презентација рада на STC O – Spare part logistic network design for maintenance services in a system of 
geographically dispersed assets; Презентација конференција – USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing 
Summit, INDUSTRY 4.0 Model for SMEs, Belgrade, 5th – 7th 2018, SERBIA; Активно учествовање у раду 
CIRP Научно –техничких комитета (STCs); Активно учествовање у раду CIRP радних група/подношење 
извештаја о раду на пројектима (WG/T). 
 

2. Др Зоран Миљковић, ред. проф. поднео је извештај са службеног пута у Мадрид, Шпанија, где је у 
периоду од 5.3. до 9.3.2018. године, у оквиру активности на пројекту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја „Информационе технологије у производном машинству“, у домену „Развоја високог 
образовања“ одржао са доц. др Милицом Петровић семинар под називом „Intelligent Robotic Systems – 
Status of the research at the Laboratory for Robotics and Artificial Intelligence within the Department of 
Production Engineering“. 

 

- тачка 3. РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА ЗА РЕКТОРА И ЧЕТИРИ ПРОРЕКТОРА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Декан је обавестио чланове ННВ да је Савет Универзитета у Београду донео Одлуку о расписивању избора за 
ректора и четири проректора Универзитета у Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину 
(Одлука донета на седници одржаној 28.02.2018.год. – прослеђена члановима ННВ у оквиру радног материјала 
за ову седницу).  
Од Одлуком утврђених рокова за обављање изборних радњи у поступку избора ректора и проректора, први је 
30.03.2018. – до овог датума потребно је да Изборно веће Факултета евидентира највише по једног кандидата 
за ректора и једног кандидата за проректора и да Факултет образложене предлоге за евидентираног кандидата 
за ректора и проректора, са потребном документацијом, достави Комисији Универзитета за спровођење избора 
ректора и проректора. Предлагање кандидата за ректора и проректора ће се обавити на следећој седници 
ННВ која ће се одржати 29.03.2018. Декан је скренуо пажњу на то да је потребно да кандидат за ректора 
достави: биографију, библиографију, изборни програм, писмену сагласност и изјаву да испуњава услове из 
члана 28. став 3. Статута Универзитета и потврде из члана 28. став 2. Статута Универзитета. 
Следећи рок је 05.04.2018.: Комисија за спровођење избора ректора и проректора ће до овог датума саставити 
Листу евидентираних кандидата за ректора и проследити је факултетима и институтима у саставу 
Универзитета, са образложеним предлогом факултета, биографијом и библиографијом евидентираних 
кандидата, њиховом писменом сагласношћу и изјавом о испуњености услова из члана 28. став 3. Статута 
Универзитета и изборним програмом евидентираног кандидата за ректора. 
Изборна већа факултета и научна већа института Универзитета изјашњавају се о кандидатима за ректора 
евидентираним на факултетима и извештај о давању подршке евидентираним кандидатима достављају 
Универзитету, односно Комисији, до 04.05.2018. год. 
Седница Савета Универзитета на којој ће се обавити избор ректора одржаће се 29.05.2018. године. 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

Продекан за наставу је обавестио чланове ННВ да је субота 17.03.2018. наставна – одрађиваће се настава 
према распореду за четвртак, 05.04.2018. год. 
 

4.1. Eвалуација студија. 
Продекан за наставу је информисао чланове ННВ да је одржан Проширени декански колегијум 06.03.2018. 
год. и да су на њему разматрана наставна питања из домена: Анализа наставног процеса у шк. 2016/2017. 
год., наставни кадар, квалитет наставног процеса и анализа јануарско-фебруарског испитног рока              
шк. 2017/2018. године. 
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Продекан је изложио квалитет наставног процеса – евалуацију студија, и указао да она није контрола рада 
наставника и сарадника, нити да анкета сама за себе може побољшати квалитет, већ служи као 
дијагностика добрих и слабијих видова наставног процеса из перспективе свршених студената. Замолио је 
катедре да погледају најслабије оцењене елементе наставе и исте подигну на квалитативно виши ниво, 
односно елементе: садржај студијског програма, присуство практичних знања у оквиру предавања и вежби 
и употреба савремених приступа у настави. 

 
4.2. Нови студијски програм - Информационе технологије у машинству, реализација активности. 

Продекан за наставу је информисао чланове ННВ о реализованим активностима у домену акредитације 
новог студијског програма ОАС - Информационе технологије у машинству и нагласио да је материјал готов 
и да ће, у за то предвиђеном року, бити прослеђен Агенцији за акредитацију високошколских установа РС. 
Наглашено је да су два предмета претворена у изборне ради стандарда, у форми како је достављено у 
материјалу за ову седницу ННВ.   

 

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 

5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност ИВ)  
 
5.1. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције 
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну 

област Опште машинске конструкције. 
Комисија за припрему реферата: др Радивоје Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др Божидар Росић, 

ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Милосав Огњановић, 
проф. емеритус и др Синиша Кузмановић, ред. проф. ФТН Нови Сад у пензији.  

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Татјани Лазовић-Капор. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 

5.2. Предлагач: Катедра за механику 
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну 

област Механика. 
Комисија за припрему реферата: др Никола Младеновић, ред. проф. - председник Комисије, др Мирко Павишић 

ред. проф., др Зоран Голубовић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Ташко Манески, 
ред. проф. и др Драгослав Шумарац, ред. проф., Грађевински факултет.  

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Наташи Тришовић. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 

5.3. Предлагач: Катедра за механику 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Механика. 
Комисија за припрему реферата: др Александар Обрадовић, ред. проф. – председник Комисије, др Зоран 

Митровић, ред. проф, др Никола Младеновић, ред. проф., др Драгомир 
Зековић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Драгослав Кузмановић, ред. проф. 
Саобраћајног факултета у пензији. 

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Зорану Стокићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 

5.4. Предлагач: Катедра за механику 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Механика. 
Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др Никола 

Младеновић, ред. проф., др Александар Обрадовић, ред. проф.,               
др Драгомир Зековић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Срђан Русов, ред. 
проф., Саобраћајни факултет.  

Разлог: истицање изборног периода доценту др Немањи Зорићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
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5.5. Предлагач: Катедра за механику флуида 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Механика флуида. 
Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф. – председник Комисије, др Цветко Црнојевић, 

ред. проф., др Невена Стевановић, ред. проф., др Светислав Чантрак, ред. 
проф. М.Ф. у пензији и др Душан Продановић, ред. проф., Грађевински 
факултет Универзитета у Београду. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Александру Ћоћићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 

5.6. Предлагач: Катедра за моторе 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Мотори. 
Комисија за припрему реферата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. – председник Комисије, др Мирољуб 

Томић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Радивоје Пешић, ред. проф., Факултет 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.  

Разлог: истицање изборног периода доценту др Слободану Поповићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

 

5.7. Предлагач: Катедра за теорију механизама и машина 
Конкурс за избор: једног 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 Љубомир Миладиновић, ред. проф. – председник Комисије, др Драган 
Петровић, ред. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф.,            
др Срђан Бошњак, ред. проф. и др Стеван Станковски, ред. проф., Факултет 
техничких  наука, Нови Сад. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Горану Шиниковићу. 
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о образовању 
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 
 

5.8. Предлагач: Катедра за бродоградњу 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Бродоградња. 
Комисија за припрему реферата: др Игор Бачкалов, ванр. проф., др Милорад Моток, ред. проф. и                     

др Милан Хофман, ред. проф. М.Ф. у пензији. 
Разлог: истицање изборног периода асистенту Стефану Рудаковићу. 
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) 
 

5.2.1. 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 
уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство - конструкције и 
логистика. 

Предложени кандидат: др Влада Гашић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Ненад Зрнић, ред. проф., др Срђан Бошњак, ред. проф. и                            

др Миле Савковић, ред. проф., Универзитет у Крагујевцу - Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву. 

 

5.2.2. Конкурс за избор:  једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 
научну област Термомеханика. 

Предложени кандидат: др Ружица Тодоровић, дипл. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Милош Бањац, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и                          

др Богосав Васиљевић, ванр. проф. М.Ф. у пензији. 
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5.2.3. Конкурс за избор:  једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 
научну област Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Оливера Костић, дипл. маш. инж., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф.,               

др Александар Симоновић, ред. проф., др Александар Грбовић, ванр. 
проф. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет. 

 

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

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) 
Није било материјала. 
 

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)  
Није било материјала. 
 

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 
Није било материјала. 
 

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. 
 

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: Ђорђе Новковић, дипл. инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић,  др Светислав 
Чантрак, ред. проф. у пензији. 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.б.1.б. Подносилац захтева: Лазар Матијашевић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић,                          
др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин.  
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
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5.б.1.в. Подносилац захтева: Милош Миливојевић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић,                        
др Александар Родић, научни саветник,  Институт Михајло Пупин. 
ННВ је једногласно донело одлуку о именовању Комисије у наведеном саставу. 
 

5.б.1.г. Подносилац захтева: Марија Милановић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Мирјана Мисита,               
ванр. проф. др Драгослав Словић, Универзитет у Београду - Факултет организационих 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: Никола Воркапић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира се у звање 
истраживач приправник 
Комисија: ванр. проф. др Саша Живановић, доц. др Бранко Кокотовић, ван. проф. др Слободан Табаковић, 
Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука. 
 

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

5.б.3.а. Кандидат: Дарко Јоцић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ  бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 12.02.2018.год.) 
Комисија: проф. др Драган Алексендић, ванр. проф. др Драган Милковић, др Велимир Ћировић, научни 
сарадник, Иновациони центар МФ. 

Изборно веће МФ изабрало је Дарка Јоцића у звање истраживача приправника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 176. За одлуку потребно 103 гласа, а гласало је: „за“ – 176; 
„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 
Није било материјала. 
 

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

5.в.2.а Након позитивног мишљења проф. др Оливере Поповић, 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 „Репаратура наваривањем оштећеног бата ковачког чекића 
Huta Zigmunt 5000“ чији су аутори: 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. 
Наставно-научно веће је једногласно прихватило пријаву Техничког решења наведених 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 
 

5.д.1. Др Александар Жуњић, ред. проф., поднео је захтев за добијањем сагласности ради учешћа у Јавном 
позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава за учешће 
истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова, са сврхом излагања 
научног рада “Readability as a component of the usability of a web presentation – a case study from the banking 
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sector”  на “20
th
 Congress – International Ergonomics Association” који ће се одржати од 26-30.08.2018. год. у 

Фиренци, Италија. 
ННВ је једногласно донело одлуку да се ред. проф. др Александру Жуњићу одобрава конкурисање код 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РC, с циљем доделе новчаних средстава у сврху 
излагања научног рада на наведеном конгресу. 
   
- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 

6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 

6.1.1. Кандидат: Дејан Јевтић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Анализа утицајних параметара на динамику аутоматског топа при опаљењу метка 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Дејан Мицковић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за системе наоружања). 
 
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: Димитрије Манић, дипл. инж. маш., 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 Катедре за термомеханику: др Мирко Коматина, ред. проф.       
Комисија предложена од стране Катедре за термомеханику: 
                                 др Мирко Коматина, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Бранислав Живковић,  
                                 ред. проф., др Неџад Рудоња, доц. и др Биљана Вучићевић, научни саветник, ИНН Винча 
                                 Београд.  
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о теми   
докторске дисертације. 
 

6.1.а.2. 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 Катедре за термомеханику: др Мирко Коматина, ред. проф.       
Комисија предложена од стране Катедре за термомеханику: 
                                 др Мирко Коматина, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Бранислав Живковић,  
                                 ред. проф., др Марко Милош, ред. проф. и др Вукман Бакић, научни саветник, ИНН Винча  
                                 Београд.   
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: Миодраг Животић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког  
                          разлагања  
Комисија: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., др Драгана Животић, 

ванр. проф., др Небојша Манић, доц. и др Марта Трнинић, научни сарадник, МФ Београд.   
Потенцијални ментори: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Александар Јововић, ред. проф.  
Изборно веће МФ једногласно је усвојило реферат о испуњености услова кандидата за израду 
докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 

6.2.2. Кандидат: Ивана Чековић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Процес гасификације дрвне сечке у постројењу за комбиновану 
                          производњу топлотне и електричне енергије 
Комисија: др Александар Јововић, ред. проф., др Марта Трнинић, научни сарадник, МФ. Београд, др Душан    
                  Тодоровић, доц., др Небојша Манић, ванр.проф. и др Раде Карамарковић, ванр. проф., Универзитет  
                  у Крагујевцу,Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 
Потенцијални ментори: др Александар Јововић, ред. проф. и др Марта Трнинић, научни сарадник МФ Београд. 
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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.  Никола Миловановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Процена интегритета 
ротационе опреме применом параметара механике лома», ментор др Александар Седмак, ред. проф.    
 

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

6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Није било материјала. 
 

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 
 

6.6.1. Кандидат: Mustafa Makhzoum Ali Mahjoub, dipl.ing., студент Докторских студија. 
Наслов: Утицај увођења водоника у природни гас на процес сагоревања    
               The effect of blending hydrogen into natural gas on combustion 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Мирољуб Аџић, проф. емеритус, ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф.,           

др Васко Фотев, ред. проф., др Марија Живковић, ванр. проф., РГФ Београд и                        
др Александар Миливојевић, доц.  

Изборно веће МФ једногласно донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 
 

6.6.2. Кандидат: Shwetank Pandey, dipl.ing., студент Докторских студија. 
Наслов: Procedure for calibration of material constitutive models for powder compaction through inverse analysis 
  Метода за калибрисање конститутивних модела за симулирање процеса пресовања керамичког праха  
              коришћењем инверзних анализа 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Владимир Буљак, ванр. проф., ментор, др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Игор 

Балаћ, ред. проф., др Нина Обрадовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ,    
dr Гiuseppe Cocchetti, vanr. prof. na Politecnico di Milano.  

Изборно веће МФ једногласно донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 
 

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: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Нелинеарна динамика сатних механизама 
Комисијa: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., ментор, др Љубомир Миладиновић, ред. проф., 

ментор,  др Драган Петровић, ред. проф., др Зорана Јели, доц. и др Ратко Обрадовић, ред. проф., 
Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука.    

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

6.7.2. Кандидат: Mustafa Mohamed Ali Aldarwish, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Фактори интензитета напона вишеструких прслина на дуралуминијумским панелима 
              Stress Intensity Factors Evaluation at Tips of Multiple Site Cracks in 2024-T3 Aluminum Panels 
Комисијa: др Александар Грбовић, ванр. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Данило 

Петрашиновић, ванр. проф., др Драган Милковић, ванр. проф. и др Гордана Кастратовић, ванр. 
проф., Саобраћајни факултет Београд.   

Изборно веће МФ  једногласно је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. 
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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.  Гiuma Ali Гiuma Shneba, dipl.ing.mas., студент Докторских студија «Мерна линеарност специјалног 
деформетра (Linearity of the close loop deformeter)», ментор др Љубомир Миладиновић, 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. 
 

- тачка 9. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 

У вези са информацијом о ступању на снагу Статута Универзитета у Београду (датом под Тачком 2. Дневног 
реда), роком до 08.06.2018. за усаглашавање Статута Факултета са Статутом Универзитета, и избору за декана 
који ће бити покренут до 01.04.2018., Декан је објаснио следеће:  
Према претходном и новом Закону о високом образовању, декан се бира на три године са могућношћу једног 
узастопног избора (дакле редовни професор изабран на функцију декана може имати 2 узастопна мандата) 
али, према новом Закону о високом образовању у укупан број мандата декана се не рачунају мандати до 
ступања на снагу овог Закона, односно до 07.10.2017. год. Ово заправо значи да би проф. др Милош 
Недељковић и проф. др Милорад Милованчевић имали право да се кандидују на избору за декана који ће бити 
покренут до 01.04.2018. 
Према Статуту Факултета који је на снази док не буде донет Статут Факутета који ће бити усаглашен са 
Статутом Универзитета, декан се бира на три године са могућношћу једног узастопног избора. 
С обзиром да је Закон о високом образовању по важности изнад Статута Факултета, Декан је замолио чланове 
ННВ да се изјасне да ли су сагласни да, иако још није усвојен нови Статут Факултета усаглашен са Статутом 
Универзитета, у новом Статуту Факултета буде садржан став да се број мандата декана рачуна тако што се не 
узимају у обзир мандати до ступања на снагу Закона о високом образовању (односно до 07.10.2017. год.).  
Наставно-научно веће се, са 3 гласа „уздржан“ и свим осталим гласовима „за“, сагласило са Декановим 
предлогом да у новом Статуту Факултета усаглашеним са Статутом Универзитета, буде садржан став да се 
број мандата декана рачуна тако што се не узимају у обзир мандати до ступања на снагу Закона о високом 
образовању (односно до 07.10.2017. год.) 

 
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
(у складу са Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у 
другој високошколској установи)  

Настава 
 

1. Ивана Цветковић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на предмету  
Инжењерска графика на ОАС у летњем семестру 2017/2018. године, фонд 6 часова недељно, на 
Катедри за теорију механизама и машина Машинског факултета у Београду.  
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2. Александра Јоксимовић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на 
предмету  Инжењерска графика на ОАС у летњем семестру 2017/2018. године, фонд 6 часова недељно, 
на Катедри за теорију механизама и машина Машинског факултета у Београду.  

 

3. Ђорђе Гавриловић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на предмету  
Инжењерска графика на ОАС у летњем семестру 2017/2018. године, фонд 6 часова недељно, на 
Катедри за теорију механизама и машина Машинског факултета у Београду.  

 

4. Борис Косић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на предмету  
Инжењерска графика на ОАС у летњем семестру 2017/2018. године, фонд 6 часова недељно, на 
Катедри за теорију механизама и машина Машинског факултета у Београду.  

 

5. Милан Травица, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на предмету 
Цевоводи и арматура (ОАС) у летњем семестру 2017/2018. године, фонд од 2 часа недељно, на Катедри 
за процесну технику Машинског факултета у Београду. 

 

6. Андрија Петровић, студент Докторских студија, ангажовање ради извођења вежби на предметима 
Индустријска логистика (МАС) и База података (МАС) у летњем семестру 2017/2018. године, фонд од 2 
часа недељно, на Катедри за индустријско инжењерство Машинског факултета у Београду. 
 

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

Комисије 
 

1. др Томислав Стојић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији у поступку за поновни избор у 
звање доцента за ужу научну област Електротехника и електроника, на Војној академији Универзитета 
одбране у Београду.  
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобрава ангажовање у наведеној Комисији. 
 
 
 

            Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 09/1718, завршена је у 13:58. 
 
 
 
 
                                                                            ДЕКАН    

          Записничар                                                                  МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

             Данијела Цаковић                                          проф. др Радивоје Митровић 

 

 

 

 

 

 

 


