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 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 904/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-11/1718 
Датум: 12.04.2018. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 84 34 43 1 42 204 

 Кворум за ННВ – 1/2А      103 

Б присутно 74 28 40 1 30 173 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 84 118 161 162 204  

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

 потребно за одлуку – 1/2В 43  60                                                                                                                             81   82 103  

 Присутно 74 102     142  143 173  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 11/1718 
одржана је 12. априла 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 173 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-10/1718 од 29.03.2018. год. 
2. Обавештења и информацијe. 
3. Евидентирање кандидата за декана и утврђивање листе евидентираних кандидата. 
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-10/1718 ОД 29.03.2018. год. 
 

Записник са седнице ННВ број 10/1718 од 29.03.2018. године је једногласно усвојен. 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Јуче, 11. априла, министар Ненад Поповић заједно са државним секретаром Владом Поповићем и 
тимом сарадника одржао је састанак и информисао декане техничких групација и факултета из 
Београда и Новог Сада о могућностима за аплицирања на новим грантовима. Очекује се да ће и 
Влада РС наћи начин да то финансијски подржи. 
 

2. Активност Министарства просвете, науке и технолошког развоја под називом „Студирај у Србији“, 
која у овој фази подразумева студије на енглеском, приводи се крају. То подразумева издавање 
Каталога у коме ће бити изнете у писаној форми могућности студирања на енглеском у Србији. 
Остаје могућност да се и регион обухвати за студије на српском кроз дипломатску мрежу 
(амбасаде, конзулате, итд.).  

 
3. У априлу, мају и делу јуна неопходно је да се појача маркетинг за пријем и опредељење нових 

кандидата за упис на МФ. Пожељна је већа медијска присутност (чешће давање изјава, 
постављање информација и гостовања). 
 

4. Машински факултет Универзитета у Београду добија „Златни беочуг“ за свеукупни допринос и 
поводом јубилеја 70 година постојања МФ. Награда ће бити уручена 19.04.2018. године у 
Народном позоришту. 
 

5. Поред проф. др Милоша Недељковића са МФ, још два  кандидата су евидентирани као кандидати 
за новог ректора: проф. др Иванка Поповић са Технолошко – металуршког факултета и проф. др 
Александар Липовски са Математичког факултета. 
Свима ће бити послат линк преко којег ће моћи да се виде подаци о кандидатима. 
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На следећој седници ННВ, 26.04. 2018. год., чланови ННВ-а изјасниће се о подршци, јер је до 04. 
маја потребно да се то уради. 
 

6. На седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак 29.03.2018. године, донете 
су следеће одлуке: 
- Одлука о расписивању избора за декана и продекане за школску 2018/2019, 2019/2020. и 
2020/2021. годину (достављена у прилогу Радног материјала за ову седницу ННВ), 
- Одлука о расписивању избора за чланове Савета Машинског факултета из редова наставног и 
ненаставног особља за школску  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину, 
- Одлука о давању сагласности на предлог Правилник о организацији и систематизацији послова 
на Машинском факултету Универзитета у Београду, 
- Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Плана набавки за 2017. годину Машинског факултета 
у Београду.    

      
7. 11. априла на МФ одржано је предавање др Бојана Вукашиновића са Georgia Institute of 

Technology на тему „Контрола интеракције осносиметричног тела и његовог вртложног трага“. 
Предавање је организовао проф. др Милан Лечић. Др Вукашиновић је говорио о 
експерименталном исраживању повратне везе између кретања осносиметричног тела и његовог 
вртложног трага у циљу постизања различитих реакција тела на индуковане аеродинамичне силе 
и моменте. 
 

8. У оквиру овогодишњег Сајма аутомобила одржан је научно – стручни скуп под називом 
„Електрична возила и инфраструктура за електрична возила“. На поменутом скупу су асистенти 
МФ др Урош Ковачевић, Дарко Станојевић и Милош Васић представили нови пројекат 
електричних возила на коме тренутно раде истраживачи Модула за моторна возила, 
електротехнику и информационе технологије. Такође је речено да Машински факултет за потребе 
Института за истраживања и пројектовања у привреди управо завршава Студију изводљивости 
примене електро возила у организованим возним парковима. 

 
9. Машински факултет је припремио електронско издање Каталога међународних пројеката ради 

сопствене промоције, како би научноистраживачки рад Факултета био још видљивији за 
потенцијалне партнере у иностранству. Сваки пројекат је прилика да се успостави контакт са 
неком институцијом или компанијом, али и за повезивање истраживача. Сви пројекти су 
представљени у оквиру делокруга сваке од укупно 24 катедре Машинског факултета. Каталог је 
на енглеском језику, у електронској верзији је доступан на сајту Факултета, а урађен је у форми 
књиге која може да се листа. 

 
10. Компанија BOSCH је у среду, 28. Марта на МФ представила могућности радне праксе и 

запошљавања студентима завршних година Машинског факултета. 
 

11. Комеморативна седница посвећена истакнутом професору Машинског факултета Универзитета у 
Београду, др Миливоју Секулићу, одржана је у четвртак, 29. марта 2018. године.  

 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Субота четрнаестог априла биће наставна субота када ће се одрађивати петак од шестог априла.  
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 

1. Плата добијена 5. априла 2018. године исплаћена је по новом оптерећењу наставе. У случају 
евентуалних грешака потребно је упутити допис како би се оне исправиле. 

 

Обавештења Продекана за НИД: 
 

1. На скупштини Српске академије нелинеарних наука – САНН, у четвртак 5. априла 2018. године, 
члан Катедре за механику проф. др Александар Обрадовић, на предлог три академика САНН, 
проф. др Владана Ђорђевића, проф. др Милоша Којића и проф. др Ранислава Булатовића, 
једногласно је изабран за дописног члана. 
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Ова научна институција у мају ове године обележава двадесет година рада, а од некадашњих 
професора Машинског факултета њени чланови били су и проф. др Виктор Саљников, проф. др 
Радомир Ашковић и проф. др Љубомир Ћирић. 
 

2. Укључивање младих истраживача на пројекте Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у оквиру акције 1000 младих истраживача. Уговори о раду су већ потписани, 
документација ће сутра бити предата Министарству за пет нових истраживача на пројектима, као 
и за три асистента који су већ ангажовани на Факултету а сад ће бити ангажовани  на пројектима. 
Укупно је осам нових истраживача на пројектима, а за осталих 5 истраживача потребно је да се 
покрене поступак за избор у истраживачко звање и да се тај поступак заврши. 
 

 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Применом новог Закона, који је ступио на снагу 01.03.2018., Теленор је у обавези да мартовске 
рачуне за све бројеве у власништву Факултета региструје у Централном регистру фактура (ЦРФ). 
У власништву Факултета је око 1200 бројева које користе запослени, чланови њихових породица и 
пријатељи. За 1045 бројева рачуни се достављају на кућне адресе корисника (и корисници 
плаћају те рачуне), а рачуне за око 160 плаћа Факултет. 
Због споменуте регистрације рачуна у Централном регистру фактура, Факултет ће морати да са 
свог рачуна плати мартовске рачуне за свих 1200 бројева, што значи да ће Факултет морати да 
плати мартовске рачуне и  за бројеве за које су до сада сами корисници измиривали обавезе. 
Плаћањем рачуна за бројеве за које су, закључно са фебруарским, достављани на кућне адресе, 
Факултет би направио озбиљан прекршај.  
Плаћање мартовских рачуна за бројеве за које су рачуни достављани на кућне адресе корисника 
ће бити реализовано на следећи начин: сви ови рачуни ће бити достављени Машинском 
факултету, а Факултет ће путем административне забране на плату запосленог наплатити рачуне 
за све бројеве које је уврстио у групу. Корисници тих бројева ће свом гаранту (који их је 
прикључио у групу Факултета) у готовини надокнадити износ мартовског рачуна за свој број. 
Проблем пензионисаних колега који, такође, имају број у групи, решиће се на сличан начин. Идеја 
је да неко од запослених путем административне забране на своју плату измири рачун за број 
пензионисаног колеге, а он би му износ свог мартовског рачуна рефундирао у готовини.  
Шефовима катедри ће се мејлом упутити молба да организују да се ступи у контакт са 
пензионисаним члановима катедре како би се реализовала ова идеја. 
Сви бројеви за које су рачуни достављани на кућне адресе корисника пренети су у власништво 
Иновационог центра Машинског факултета. Пренос власништва је извршен 01. априла, и 
априлски, мајски и јунски рачуни за ове бројеве ће бити, као и до сада, достављани на кућне 
адресе корисника тих бројева и они ће их платити, као што су и до сада. 
Преносом власништва на ИЦМФ је превазиђен проблем регистровања фактура у ЦРФ (на 
категорију корисника јавних средстава којој припада ИЦМФ не односи се наведени Закон), 
закључно са 30. јуном ове године када истиче Уговор потписан са Теленором 01.07.2016. Ускоро 
ће бити покренут поступак јавне набавке за услуге мобилне телефоније, а у вези с тим Факултет 
ће морати да води рачуна и о наведеном проблему. Продекан је најавио да је могуће да група 
мобилних бројева Факултета више неће моћи да има толики број корисника, па самим тим и овако 
повољне услове коришћења услуга мобилне мреже. 
 

2. Редовно се шаљу позиви за мобилност и размену у оквиру програма  Erasmus, односно Акција 1. 
Још увек смо у ситуацији да имамо више места него заинтересованих. Рок за Словачку сад јесте 
био кратак, успели смо само двојицу од тројице наших колега да ангажујемо да користе ову 
погодност. Али треба пратити убудуће и аплицирати.  

 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. Др Бранислав Живковић, ред. проф., поднео је извештај са службеног пута у Херез де ла 
Фронтера, Шпанија, где је у периоду од 14.03. до 18.03.2018. године учествовао на састанцима у 
реализацији Истраживачког пројекта ERASMUS+ CLEAN-kWAT (Integrating Environmental 
Considerations into Energy Systems Development). Међу учесницима су били представници 8 
институција из 5 европских земаља. 
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2. Др Драган Алексендрић, ред. проф., поднео је извештај са службеног путовања у Риму и 
Салерну (Италија), ради учешћа на састанку поводом пријаве пројекта Н2020-М4SOMP и учешћа 
у две Комисије за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Салерну. Пут је био 
реализован у периоду од 03.04.-08.04.2018. године. 

 

- тачка 3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДЕКАНА И УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ             
ЕВИДЕНТИРАНИХ КАНДИДАТА 

 
На седници Савета од 29.03.2018. године донета је Одлука о покретању поступка за избор декана и  
продекана Универзитета у Београду – Машинског факултета. Образована је Комисија Савета Факултета 
за спровођење овог поступка у чијем саставу су три члана: др Војкан Лучанин, ред. проф., председник 
Комисије, др Александар Обрадовић, ред. проф., члан и др Игор Балаћ, ред. проф., члан. 
Продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић, подсетио је чланове ННВ да је данашња седница 
Већа предвиђена за евидентирање кандидата за декана и утврђивање листе евидентираних кандидата. 
Комисија ће спровести поступак избора декана сагласно члановима од 39 до 54 Статута. 
Кандидате за декана могу предлагати катедре писаним путем до почетка предкандидационе седнице или 
чланови Већа на предкандидационој седници. Од писаних предлога послат је предлог Катедре за опште 
машинске конструкције и то за актуелног декана, проф. др Радивоја Митровића. На самој седници ННВ-а 
није предложен ниједан кандидат за декана. 
Једини кандидат за декана Машинског факултета за наредни период од три године је проф. др Радивоје 
Митровић. Професор Митровић је у обавези да Комисији достави писану сагласност на своју кандидатуру 
као и предлог програма рада заведене на Архиви Факултета најкасније до четвртка, 19.04.2018. године 
до 11 часова. 
Секретар Факултета, Весна Симић, информисала је чланове Већа да се гласање за декана врши лично и 
то на самој кандидационој седници на гласачком листићу. Депоновање гласова није могуће у складу са 
Статутом МФ. Уколико имамо једног кандидата за декана, гласање се врши у једном кругу и у том случају 
предлог за декана је утврђен ако тај једини кандидат за којег се гласа добије више од половине гласова 
од броја чланова Већа који су гласали (Статут, члан 46.). 
Професор др Љубодраг Тановић, обавестио је чланове ННВ да ће се кандидациона седница Већа, на 
којој се врши утврђивање предлога кандидата за декана, одржати у среду, 25.04.2018. године у 13 
часова. 
Редовна седница Већа биће одржана 26.04.2018. године у 13 часова. 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
Није било материјала. 
 

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 

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

 

5.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у звање 
(материјали ће бити на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 

Увид јавности 15 дана:  
5.2.1.Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за 
ужу научну област Војно машинство – системи наоружања. 
Предложени кандидат: др Предраг Елек, дипл. инж. маш.,  
                                     ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата:  др Дејан Мицковић, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф.,              

др Слободан Јарамаз, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Мирољуб Аџић, 
проф. емеритус и др Драгољуб Вујић, научни саветник, 
Војнотехнички институт Београд.  

 

Увид јавности 30 дана: 
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5.2.2. Конкурс за избор:  једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом или редовног професора на неодређено време са пуним радним временом 
за ужу научну област Термомеханика. 

Предложени кандидат: др Александaр Саљников, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање ванредног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Милош Бањац, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф. и                         

др Ђорђе Козић, ред. проф. М.Ф. у пензији. 

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 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. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Оливера Костић изабере у звање доцента. 
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало 142. За одлуку потребан 81 глас, а гласало је: „за“ – 
142; „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) 
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. 
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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. 
 
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: Марија Милановић, мастер инж.маш., студент докторских  студија  МФ  бира се у 
звање истраживач сарадник. 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Мирјана Мисита, ван. проф. др Драгослав Словић, 
Универзитет у Београду - Факултет организационих наука  
 
5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Није било материјала. 

 

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 
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: Горан Ђурић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Методологија оптимизације ефеката протока података на бази интеграције структурне 

системске анализе и ризика 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство: др Часлав Митровић, ред. проф.       
Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: 
                           др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф., др Мирјана 

Мисита, ред. проф., др Горан Воротовић, доц. и др Јованка Вукмировић, доц., ФОН 
Београд.   
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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: Дејан Јевтић, маст.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Анализа утицајних параметара на динамику аутоматског топа при опаљењу метка 
Комисија: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Момчило Милиновић, ред. проф., др Слободан Јарамаз, 

ред. проф. М.Ф. у пензији, др Предраг Елек, ванр. проф. и др Дарко Васиљевић, виши научни 
сарадник,, Институт за физику, Београд.   

Потенцијални ментор: др Дејан Мицковић, 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: Марија Лалошевић, дипл.инж. архитектуре, студент Докторских студија  
Радни наслов: Снижење температуре ваздуха и концентрације CO2 у урбаним срединама применом 

вегетационих кровова 
Комисија: 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.  
Потенцијални ментор: др Мирко Коматина, ред. проф.   
Изборно веће МФ једногласно је усвојило реферат о испуњености услова кандидата за израду 
докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 
6.2.3. 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 
Комисија: др Мирко Коматина, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Бранислав Живковић, ред. 

проф., др Неџад Рудоња, доц. и др Биљана Вучићевић, научни сарадник, ИНН Винча.  
Потенцијални ментор: др Мирко Коматина, ред. проф. 
Изборно веће МФ једногласно је усвојило реферат о испуњености услова кандидата за израду 
докторске дисертације, одобравање теме и именовање ментора.  
 
6.2.4. Кандидат: Љубиша Петров, маст.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Карактеризација материјала СПМ техником и њено унапређење применом анализе утицаја 

дефеката сонди 
Комисија: др Лидија Матија, ред. проф., др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Александар 

Седмак, ред. проф., др Горан Лазовић, ванр. проф. и др Драгомир Стаменковић, доц., 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.   

Потенцијални ментор: др Лидија Матија, 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 
НИје било материјала. 
 
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. 
 



 

9 

 

6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
 
6.6.1. Кандидат: мр Марко Екмеџић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Анвелопе лета летелица у атмосфери Марса 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије: др Александар Бенгин, ред. проф., ментор, др Мирко Динуловић, ванр. проф., др 

Данило Петрашиновић, ванр. проф, др Горан Воротовић, доцент и др  Слободан 
Гвозденовић, ред. проф. Саобраћајни факултет 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 

 
6.7.1. Кандидат: Mohamed Etouhami Swei, dipl. Ing. mas., студент Докторских студија 
Наслов: Creep crack growth in steel welded joints 
             Раст прслине услед пузања у завареним спојевима од челика 
Комисијa: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Александар Грбовић, ванр. проф., др Гордана 

Бакић, ванр. проф., др Зорана Голубовић, научни сарадник, И.Ц. М.Ф. Београд и др Љубица 
Миловић, ванр. проф., ТМФ Београд.     

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 
Није било материјала. 
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: Abubakr M. A. Kraedegh, dipl. ing. mas., студент Докторских студија 
Наслов: Раст заморне прслине у Т завареном споју легуре алуминијума 
   Fatigue crack growth in T welded joints of aluminum alloy 
Датум одбране: 29.03.2018. године. 
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд, др 

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

 
6.9.2. Кандидат: Giuma Ali Giuma Shneba, dipl. ing. mas., студент Докторских студија 
Наслов: Мерна линеарност специјалног деформетра 
  Linearity of the close loop deformeter 
Датум одбране: 29.03.2018. године. 
Комисија: др Љубомир Миладиновић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Стеван 

Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад, др Горан Шиниковић, доц. и др Емил Вег, доц.    

 
 
- 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 
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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 
 

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 
Није било материјала. 

      
Комисије 
 
1. др Радивоје Митровић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање 

ванредног професора за ужу научну област Машински елементи, механизми и инжењерске 
графичке комуникације, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
 
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобрава ангажовање проф. др Радивоја 
Митровића у наведеној комисији. 
 

Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 11/1718, завршена је у 13:50  часова.     
             
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    ДЕКАН 

                  Записничар                                                             МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

      Данијела Цаковић                                   проф. др Радивоје Митровић 

                              

 
 
 

 
 

                                                                                                           


