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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 797/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-10/1718 
Датум: 29.03.2018. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 84 34 44 1 41 204 

 Кворум за ННВ – 1/2А      103 

Б присутно 76 29 40 1 39 185 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 84 118 162 163 204  

 Кворум за ИВ – 2/3В 56  79 108 109 136  

 потребно за одлуку – 1/2В 43  60                                                                                                                             82   83 103  

 Присутно 76  105     145 146 185  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 10/1718 
одржана је 29. 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 чланa Већа, а да је у сали 
присутно 185 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-9/1718 од 15.03.2018. год. 
2. Обавештења и информацијe. 
3. Евидентирање кандидата за Ректора Б.У. 
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-9/1718 ОД 15.03.2018.год. 
 

Записник са седнице ННВ број 9/1718 од 15.03.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Следећа седница ННВ-а одржаће се 12.04.2018. године у 13 часова. 

 

2. Наставе неће бити у периоду од среде, 04.04. – 09.04.2018. год. Први наставни дан је 10.04.2018.год. 

 

3. Висока делегација ЦЕРН-а је 20.03.2018. год. боравила у посети МФ, где је са руководством 
Факултета разговарала о научноистраживачким капацитетима МФ и могућностима конкретне 
сарадње. ЦЕРН, тј. Европска организација за нуклеарна истраживања, представља највећу научну 
организацију на свету, која броји 22 државе чланице. Професори МФ, др Ненад Зрнић, др Марко 
Милош и др Драгослава Стојиљковић, били су домаћини овој делегацији. 

Продекан за међународну сарадњу, проф. др Ненад Зрнић, додао је да су састанку на МФ 
присуствовали и представници других техничких факултета. Гости су после разговора обишли 
лабораторије Машинског факултета, Центар за енергетску ефикасност, радионицу студентског тима 
„Друмска стрела“, демонстриран им је и рад Аеротунела МФ. Гости су истакли велико задовољство 
посетом. 
Проф. др Ненад Зрнић такође је рекао да је висока делегација ЦЕРН-а била у посети коју је 
организовала држава Србија, с циљем да Србија као земља добије позитиван извештај да би могла 
да приступи ЦЕРН-у, тј. програмима ЦЕРН-а. Јуче их је у ректорату Универзитета у Београду 
примила премијерка Ана Брнабић, министар Шарчевић и државни секретар Влада Поповић. 
Званично укључивање Србије у ЦЕРН, пружило би бројне финансијске могућности, омогућило и 
праксе нашим студентима, истраживање докторантима. Према незваничним информацијама, у 
септембру би требало да добијемо позитиван извештај из ЦЕРН-а. 
 

4. На основу одлука Већа научних области техничких наука од 26.03.2018. године, др Иван Божић и др 
Ненад Миљић узабрани су у звање ванредног професора, а др Тамара Бајц у звање доцента. 
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5. Џез клавириста и професор Машинског факултета у пензији, Давор Острић, већ 13 година успешно 
води Џез клуб на МФ. Професор др Драган Марковић финансијски помаже одржавање џез вечери. 
Упућена је молба и позив свима онима који су у могућности да финансијски помогну функционисање 
џез вечери на Факултету. 

 

6. Др Косара Јојић-Радосављевић, редовни професор МФ у пензији и веома цењен проф. Београдског 
универзитета, преминула је 15. марта, а сахрањена 19.03.2018. год. на Новом гробљу. Чланови ННВ-
а су јој минутом ћутања одали пошту. Датум Комеморативне седнице биће накнадно објављен. 

 
7. Машински факултет Универзитета у Београду у сарадњи са SMARTCATs Cost Акцијом  je 22. и 23. 

марта организовао дводневни Форум на тему Smart Energy Carriers for Distributed Energy 
Production-Research and Innovation Technology Perspectives. Основни циљ скупа био је окупљање 
еминентних чланова образовних и истраживачких институција из европских земаља и младих 
истраживача (MSc и PhD студенти, студенти постдокторских студија). 

 
8. Директор брендинг агенције House Eleven Ltd. са седиштем у Финској, Ивана Пешић Форбес, 

 недавно је у договору са проф. др Весном Спасојевић Бркић, одржала гостујуће предавање 
студентима друге године основних академских студија МФ који слушају изборне предмете Пословни 
менаџмент и Менаџмент производних процеса и поделила са њима своје вишегодишње искуство 
рада на пословима у области успешног развоја идентитета и стратегије бренда. 

 
9. Јубиларно, 60. Државно такмичење из математике за ученике средњих школа, одржано је у суботу, 

10. марта на Машинском факултету у Београду. Учествовало је 350 најбољих младих математичара 
из целе Србије. Такмичари су били су подељени у две категорије – категорију А (за школе које раде 
по програму Математичке гимназије) и категорију Б (школе које раде по програму за средње школе и 
гимназије свих смерова). Такмичење је званично отворио  др Војислав Андрић, председник Друштва 
математичара Србије које је и организатор такмичења. За време док су такмичари радили задатке, 
око 100 наставника математике је присуствовало стручном семинару. 

 
10. Господин Миодраг Живковић, директор постпродаје немачке компаније  Linde Hydraulics за цео свет, 

био је гост Машинског факултета у Београду од 19. до 23. марта, где је одржао низ интересантних 
предавања о развоју аксијално-клипних мотора и пумпи. Студенти модула за моторна возила, 
механизацију, дизајн у машинству, термотехнику, термоенергетику,  прехрамбено машинство и 
пољопривредно машинство имали су прилику да се „из прве руке“ информишу о најновијим 
трендовима у области мотора и  пумпи компаније  Linde Hydraulics. 

 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
 

Дана 19.03.2018.године, одржана  је шеста седница Већа за студије при Универзитету у школској 
2017/2018.г. на којој је разматран  и усвојен предлог студијског програма Основних академских студија  
Ваздухопловство ( 180 ЕСПБ). На истој седници је усвојен и Програмски савет овог студијског програма.  

 

Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. У табели која је приказана члановима ННВ на седници, дате су просечне зараде на Факултету. 
Табелом је обухваћен период од октобра 2015. год. до фебруара 2018. године. Продекан је 
скренуо пажњу на повећање зарада од 10% од стране Факултета и, за 3, па 5%, од стране Владе.  
Проценат повећања је био највећи за асистенте, укупно 22,6%. Продекан је закључио да повећање 
зараде износи од 10000-12000 хиљада динара месечно у просеку. 
 

2. Сви запослени на МФ ће за Ускрс добити минимум 5000 (пет хиљада) динара. 
 

3. Продекан за финансије је подсетио чланове ННВ на обавештење дато на претходној седници, које 
се односи на одредбе 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, а примењују се од 01. 
марта ове године а Факултет је, као корисник јавних средстава, у обавези да их се придржава. 
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Према овом Закону сви повериоци у Србији, чији су дужници корисници јавних средстава, дужни су 
да своје фактуре и профактуре региструју даном издавања у Централном регистру фактура. Тако 
је и Теленор у обавези да мартовске рачуне за све бројеве у  власништву Факултета региструје у 
Централном регистру фактура. Продекан је подсетио чланове Већа да су сви бројеви у групи, а 
сада их има 1200, у власништву Факултета, иако их користе запослени, чланови њихових породица 
и пријатељи. Због регистровња свих рачуна за бројеве мобилних телефона у Централном регистру 
фактура, Факултет ће морати да плати и рачуне и за бројеве за које су до сада рачуни стизали на 
кућне адресе корисника бројева. Факултет води интензивне преговоре са Теленором да се нађе 
неко решење да се не дође у ситуацију да, као што Теленор предлаже, запослени плате 
административном забраном рачуне за бројеве које су прикључили у групу, односно преузели на 
коришћење (а сваки запослени је потписао сагласност за стављање адм. забране приликом 
преузимања бројева на коришћење, односно прикључења бројева у групу Факултета). Факултет се 
труди да овај проблем реши на што елегантнији начин, али ако једино решење буде да запослени 
преко административне забране плати мартовске рачуне за све бројеве које је преузео на 
коришћење, Продекан је нагласио да је то решење садржано у овом Закону. Декански колегијум ће 
обавестити ННВ о начуни на који је проблем решен. 
 

Обавештења Продекана за НИД: 
 

1. 28.03.2018. године објављена је прелиминарна листа по позиву талентованим младим 
истраживачима. Поднета је документација за четрнаест младих истраживача. Реч је о две 
прелиминарне листе: 1. Листа истраживача са наведеним пројектима у које се укључују; 2. Листа 
доктораната истраживача без пројекта. 
 

2. Завршена је Књига ментора са новим подацима који су достављени. Пошто је Књига ментора 
нешто што се стално мења, листа ће се редовно ажурирати. 

 
3. Прошле недеље је на МФ одржан тзв. Форум SMARTCATs у оквиру Cost Акције. То је активност 

која се односи на Smart Energy Carriers, тј. технологије у погледу обезбеђивања енергије за 
будућност. Скуп је био организован 22. И 23. марта, било је око 30 учесника, представника из 9 
земаља; додатно су били и студенти докторских студија.Представници SMARTCATS-a су били јако 
задовољни, посебно округлим столом где се бавило темом технологија енергетике, унапређењем 
биогорива, производњом енергије из обновљивих извора. 

 
4. По Плану кад се примају ауторски хонорари, рок је 04.04.2018. год. С обзиром да је то нерадни 

дан, до 03.04. до краја радног дана све налоге за ауторске доставити канцеларији Продекана како 
би то све могли да припремимо да би у року била исплата ауторских хонорара за десети април. 
 

Извештаји са службених путовања: 
 

1. Др Милица Петровић, доц., поднела је извештај са службеног пута у Мадрид, Шпанија, где је у 
периоду од 05.03. до 09.03.2018. године у оквиру активности на актуелном пројекту 
„Информационе технологије у производном машинству“ Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у домену програмске активности “Развој високог образовања“, заједно са 
проф. др Зораном Миљковићем, одржала семинар под називом „Intelligent Robotic Systems – Status 
of the research at the Laboratory for Robotics and Artificial Inteligence within the Department of 
Production Engineering“. 
 

2. Проф. Ненад Зрнић, као координатор пројекта, в.проф. Живана Јаковљевић и доц. Жарко 
Мишковић поднели су извештај са службеног пута у Лил, Француска, где су у оквиру структурног 
Ерасмус+ пројекта изградње капацитета у високом образовању ''Имплементација дуалног 
образовања у високом образовању у Србији'', којим руководи Универзитет у Београду - Машински 
факултет, у оквиру Радног пакета 1, учесници пројекта из Србије боравили у студијској посети 
компанији ФОРМАСУП, члану конзорцијума, која је основана од стране универзитета из региона 
Лила, уз учешће компанија, а у циљу повезивања студената који похађају дуалне студијске 
програме на универзитетима и високим инжењерским школама са фирмама из Француске.  

3. Др Тамара Бајц, асистент поднела је извештај са службеног пута у Темишвар, где је у периоду од 
21.03. до 24.03.2018. године презентовала рад под називом: „Indoor Air Quality in Educational 
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Buildings – Serbian case” на 27. Конференцији „Building Services and Ambiental Comfort” која је 
одржана у организацији Политехничког Универзитета Темишвар. Такође је учествовала на 
годишњем састанку Дунавског огранка међународне организације за климатизацију, грејање и 
хлађење „ASHRAE“, у својству члана Комитета за промоцију чланства и као Ментор студентског 
огранка „ASHRAE University of Belgrade student branch”. “ASHRAE Danube Chapter” је огранак 
„ASHRAE“ коме припадају инжењери следећих земаља: Србија, Румунија, Аустрија, Бугарска, 
Чешка, Хрватска, Македонија, Словачка, Словенија и Италија. Током састанка изабрана је за 
председавајућег Комитета за студентску активност у оквиру “ASHRAE Danube Chapter” за 2018-
2019. годину и поново за Ментора студентског огранка „ASHRAE University of Belgrade student 
branch”, чији је званичан ментор од 2016. године, док се незванично бави овом активношћу од 
2011. године. 

4. др Милорад Моток, ред. проф. и др Игор Бачкалов, ванр. проф. поднели су извештај са 
службеног пута у Будимпешту, Мађарска у периоду од 21. до 25.03.2018. године, где је одржана 
генерална скупштина и састанци Радних пакета међународног истраживачког пројекта NOVIMAR 
(Novel IWT and Maritime Transport Concepts).  

 

3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА РЕКТОРА Б.У. 
 
Декан МФ, проф. др Радивоје Митровић, подсетио је да је Одлуку о расписивању конкурса за ректора и 4 
проректора Универзитета у Београду донео Савет Универзитета у Београду 28.02.2018. године. 
Предвиђено је да је до 30.03.2018.год. факултети евидентирају кандидате за ректоре и проректоре. 
О избору и евидентирању одлучиваће само Изборно веће Факултета, у чијем су саставу ред. проф., ванр. 
проф. и доценти. Изборно веће може да евидентира највише по једног кандидата за ректора и по једног за 
проректора. 
Кандидат Машинског факултета за ректора Универзитета у Београду је проф. др Милош Недељковић, а 
кандидат за проректора проф. др Ненад Зрнић. 
Једногласно је прихваћено јавно гласање о евидентирању предложених кандидата. Резултат гласања: 
- Изборно веће Факултета је једногласно евидентирало проф. др Милоша Недељковића за кандидата за 
ректора Универзитета у Београду у наредном трогодишњем периоду. 
- Изборно веће је једногласно евидентирало проф. др Ненада Зрнића за кандидата за проректора 
Универзитета у Београду у наредном трогодишњем периоду. 
 

4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
ННВ је једногласно дало подршку студентима МФ за учешће на Машинијади 2018 која ће се одржати у 
периоду од 30.04 - 5.05.2018.год. у Бугарској ( Сунчана обала ). Факултет ће материјално помоћи студенте 
у складу са Правилником о стицању и расподели дохотка, а на вођама екипа је да што боље припреме 
студенте у такмичењу у знању из предмета: математика 1 и 2, термодинамика, машински елементи, 
механика, механика флуида и отпорност материјала.  

 
- 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 процесну технику 

Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу 
научну област Процесна техника. 

   Комисија за припрему реферата: др Србислав Генић, ред. проф. – председник Комисије, др Александар 
Петровић, ред. проф. и др Ненад Ћупрић, ванр. проф., Универзитет у 
Београду - Шумарски факултет. 

Разлог: истицање изборног периода асистенту Милошу Ивошевићу.  

Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о 
образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу. 

 
5.1.2. Предлагач: Катедра за теорију механизама и машина 
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Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за уже 
научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом. 

Комисија за припрему реферата: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. – председник Комисије,  
дрЉубомир Миладиновић, ред. проф. и др Горан Шиниковић, доц.  

Разлог: упражњено радно место. 

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 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 

5.2.1.Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом за ужу научну област Шинска возила. 

Предложени кандидат: др Јован Танасковић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног     
професора. 

Комисија за припрему реферата: др Војкан Лучанин, ред. проф., др Горан Симић, ред. проф., др Добрила 
Шкатарић, ред. проф., др Ненад Радовић, ред. проф., Универзитет у 
Београду - ТМФ и др Милан Марковић, ред. проф., Универзитет у 
Београду -Саобраћајни факултет.                            

 

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

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

Предложени кандидат: др Зоранa Јели, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног професора. 
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. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Зорана Јели изабере у звање ванредног професора. 
Резултат гласања: Потребан кворум 79, а гласало 105. Потребно гласова ''за'' 60, а гласало је: за – 105; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 

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 Термомеханика. 

Предложени кандидат: Срђан Отовић, маст. инж. маш. , асистент за звање асистента. 

Комисија за припрему реферата: др Милош Бањац, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и                     
др Мирјана Лаковић Пауновић, ванр. проф., Машински факултет у 
Нишу. 

Изборно веће МФ је донело одлуку да се Срђан Отовић поново изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. Потребно гласова ''за'' 103, а гласало је: за – 185; 
против – 0, уздржаних – 0. 
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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 26.03.2018. године, др Иван Божић и др 
Ненад Миљић изабрани су у звање ванредног професора, а др Тамара Бајц 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 
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”) 
 
5.а.2.а Кандидат: др Велимир Ћировић,  научни сарадник бира се у научно звање виши научни 
сарадник  
Комисија: 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 
 
5.а.2.б Кандидат: др Катарина Чолић,  научни сарадник бира се у научно звање научни сарадник 
(реизбор) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Бојан Бабић, проф. др Војкан Лучанин, проф. др Марко 
Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Мери Бурзић, научни саветник, Иновациони 
центар МФ. 
 
5.а.2.в Кандидат: др Зорана Голубовић,  научни сарадник бира се у научно звање научни сарадник 
(реизбор) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Лидија Матија, др Милка Видовић, научни саветник, 
Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду. 
 
5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја) 
 
5.а.3.а Кандидат: др Мирјана Филиповић, дипл. инж., виши научни сарадник, бира се у научно звање 
научни саветник (Политика од 26.02.2018.год.) 
Комисија: проф. др Петар Петровић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др Михаило Лазаревић,  др 
Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, проф. др Бранислав Боровац, Факултет 
техничких наука у Новом Саду 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирјана Филиповић изабере у научно звање 
научног саветника. 
Резултат гласања: Потребан кворум 56, а гласало 84. Потребно гласова за одлуку 43, а гласало је: за – 84; 
против – 0, уздржаних – 0. 

 

тачка 5.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 

5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко звање 
Није било материјала.  
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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: Милан Петровић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира се у звање 
истраживач сарадник 
Комисија: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања Миливојевић, др Милица Илић,  научни сарадник, 
Иновациони центар МФ. 
  
5.б.2.б Кандидат: Милица Видић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира се у звање 
истраживач приправник 
Комисија: проф. др Милорад Моток, ван. проф. др Игор Бачкалов,  др Милан Хофман, ред.проф. у пензији 
 
5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
 
5.б.3.а Кандидат: Иван Јоксимовић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира се у звање 
истраживач приправник  (Политика од 26.02.2018.год.) 
Комисија: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања Миливојевић, др Милица Илић,  научни сарадник, 
Иновациони центар МФ. 
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Иван Јоксимовић  изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. Потребно гласова ''за'' 103, а гласало је: за – 185; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 
5.б.3.б Кандидат: Јован Илић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ бира се у звање 
истраживач приправник (Политика од 26.02.2018.год.) 
Комисија: проф. др Милош Недељковић, доц. др Иван Божић, ван.проф. др Урош Караџић, Универзитет 
Црне Горе – Машински факултет у Подгорици 
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Јован Илић изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. Потребно гласова ''за'' 103, а гласало је: за – 185; 
против – 0, уздржаних – 0. 
 
5.б.3.в Кандидат: Симон Седмак, мастер инж.грађ., студент докторских  студија МФ бира се у звање 
истраживач сарадник  (Политика од 26.02.2018.год.) 
Комисија: проф. др Оливера Поповић, проф. др Зоран Радаковић, проф. др Љубица Миловић, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Симон Седмак изабере у звање асистента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 185. Потребно гласова ''за'' 103, а гласало је: за – 185; 
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   
Није било материјала.  

 
- 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 
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Није било материјала.  

 
- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
Није било материјала.  
 
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: 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 Катедре за системе наоружања: др Дејан Мицковић, ред. 
проф.       
Комисија предложена од стране Катедре за системе наоружања: 
                                 др Дејан Мицковић, ред. проф., др Слободан Јарамаз, ред. проф. М.Ф. у пензији, др 
                                 Момчило Милиновић, ред. проф., др Предраг Елек, ванр. проф. и др Дарко      

Васиљевић,  
                                 виши научни сарадник, Институт за физику Београд.  
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о 
теми  докторске дисертације. 
 
6.1.а.2. Кандидат:  Љубиша Петров, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Карактеризација материјала СПМ техником и њено унапређење применом анализе утицаја 

дефеката сонди 
Предложен потенцијални ментор: др Лидија Матија, ред. проф.       
Комисија предложена:др Лидија Матија, ред. проф., др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др  
                                   Александар Седмак, ред. проф., др Горан Лазовић, ванр. проф., др Драгољуб  
                                   Стаменковић, доц., ФАСПЕР 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 
Није било материјала.  
  
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду 
нанаучну заснованост теме и именовање ментора 
 
6.3.1.  Андрија Петровић, маст. инж. маш., мастер економије, студент Докторских студија «Процесне 
перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентном млазницом са профилисаним 
вретеном», ментор др Србислав Генић, ред. проф.    
 
6.3.2.  Ивана Чековић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Процес гасификације дрвне сечке 
у постројењу за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије», ментори др Александар 
Јововић, ред. проф. и др Марта Трнинић, научни сарадник, МФ. Београд.   
 
6.3.3.  Миодраг Животић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Понашање домаћих лигнита 
колубарског и костолачког басена током процеса термичког разлагања», ментори др Драгослава 
Стојиљковић, ред. проф. и др Александар Јововић, ред. проф..  
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Није било материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Није било материјала.  
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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: Abulgasem Musa Saeed Sghayer, MSc., студент Докторских студија. 
Наслов: Fatigue life assessment of damaged integral skin-stringer panels 
 Процена заморног века оштећених интегралних оплата-уздужници панела 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Александар Грбовић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др 
Драган  Милковић, ванр. проф., др Катарина Чолић, научни сарадник, ИЦ. МФ. Београд и др Гордана  
Кастратовић, ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд.   
Изборно веће МФ једногласно донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 
 
6.6.2. Кандидат: Hamad Al Kaabi, MSc., студент Докторских студија. 
Наслов: Aerodynamic characteristics of axi-symmetric bodies in non-symmetric flow fields 
  Аеродинамичке карактеристике осносиметричних тела у несиметричном струјном пољу 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Слободан Ступар, ред. 
проф. М.Ф. у пензији, др Огњен Пековић, доц., др Александар Симоновић, ред. проф. и др Иван Костић, 
ред. проф.  
Изборно веће МФ једногласно донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације. 
 
6.6.3. Кандидат: Mohamed E. M. Swei, MSc., студент Докторских студија. 
Наслов: Creep crack growth in steel welded joints 
 Раст прслине услед пузања у завареним спојевима од челика 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Александар Грбовић, ванр. проф., др 
Гордана  Бакић, ванр. проф., др Зорана Голубовић, научни сарадник, ИЦ. МФ. Београд и др Љубица  
Миловић, ред. проф, ТМФ Београд.  
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 
Није било материјала.  
 
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.  Тамара Голубовић, маст.инж.маш.., студент Докторских студија «Интеграција људских и 
организационих фактора у модел процене ризика и интегритета опреме под притиском», ментор др Весна 
Спасојевић-Бркић, ред. проф.    
 
6.8.2.  Сузана Линић, маст.инж.маш.., студент Докторских студија «Биомимикрија као метод 
аеродинамичког дизајнирања воза великих брзина», ментори др Војкан Лучанин, ред. проф. и др Мирко 
Козић, научни саветник, ВТИ Београд.    
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: Mostafa H.S. Abobaker, dipl. ing. mas., студент Докторских студија 
Наслов: Аеропрофили за мале Рејнолдсове бројеве  

 Low Reynolds number airfoils 
Датум одбране: 15.03.2018. године. 
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Комисија: др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Слободан Ступар, ред. проф. М.Ф.  
                у пензији, др Александар Симоновић, ред. проф., др Мирко Динуловић, ванр. проф. и др Иван    

Костић, ред. проф.    
 

- 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 
 

1. Систематизација радних места на Машинском факултету 
 
Декан МФ је рекао да систематизација радних места на МФ проистиче из законске обавезе свих установа, 
јавних предузећа, итд. у државном власништву да поступе по ономе што закон предвиђа. Наша обавеза 
као Факултета је да постојећу систематизацију ускладимо са тим законом. Закон за сваку од оваквих 
установа омогућава 20% руководећих радних места. Машински Факултет у тренутној организацији то нема. 
Факултет има Комисију за систематизацију радних места. Циљ је да оно што имамо данас реорганизујемо 
тако да сутра од државе добијемо највише могуће новца. То може да се постигне тако што Техничка 
служба за руководиоца повлачи толики коефицијент и по њему и плату; ако преведемо и реорганизујемо 
се тако да то буде Сектор, то онда повлачи и већи коефицијент а тиме и, од 01.01.2019. год., и више 
новца. Увођењем више руководећих места које нам држава омогућава, добили бисмо више новчаних 
средстава. 
Секретар Факултета, Весна Симић, проф. др Весна Спасојевић-Бркић и читав низ људи радио је на 
Правилнику о организацији и систематизацији радних места и учинио напор да дођемо до модела 
организације који омогућава то максимизирање. 
На седници Проширеног деканског колегијума, у уторак, 27.03.2018. год., разговарало се и о увођењу још 
неколико нивоа у организацији, као што су департмани, одељења и сл., с циљем повећања броја 
руководилаца, а самим тим и добијањем више новца од 01.01.2019. године. 
У дискусији о систематизацији радних места, учествовали су: проф. др Ђорђе Чантрак, проф. др Милорад 
Моток, проф. др Александар Јововић, проф. др Игор Балаћ, проф. др Весна Спасојевић-Бркић, проф. др 
Драгослава Стојиљковић и Дејан Мицковић, председник Синдиката. 
 

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)  
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Настава 

 
1. Милош Ломовић, дипл.инж.маш., студент Докторских студија, ангажовање ради извођења 

лабораторијских вежби на предмету  Индустријска аутоматика САУ 220-0599, са фондом 0,5 часова 
недељно на  Катедри за аутоматско управљање Машинског факултета у Београду.  
 

2. Душан Петровић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање ради извођења 
лабораторијских вежби на предмету Индустријска аутоматика САУ 220-0599, са фондом 0,5 часова 
недељно на Катедри за аутоматско управљање Машинског факултета у Београду.  
 

3. Ђорђе Петковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање ради извођења 
лабораторијских вежби из предмета Групе предмета топлотне турбомашине и термоенергетска 
постројења у пролећном семестру шк. 2017/2018. године, са фондом од 3 часа недељно на Катедри 
за термоенергетику Машинског факултетa у Београду.  
 

   

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

Комисије 
 

др Драган Алексендрић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за одбрану докторске 
дисертације Felice Rubino под називом „Analysis and enhancement of resin flow in liquid composite molding 
process“ на University of Salerno, Италија.  
 
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобрава ангажовање др Драгана Алексендрића у 
наведеној комисији. 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 10/1718, завршена је у 14:20  часова.     
             

 
 

 
 
                                                                                                                                                                        ДЕКАН    

   Записничар                                                          МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

      Данијела Цаковић                                   проф. др Радивоје Митровић 

                                                                  

  

 


