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А

бројно стање ННВ

84

35
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Б

Кворум за ННВ – 1/2А
присутно
потребно за одлуку – 1/2Б

65

25

35

1

31
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бројно стање ИВ – ()
Кворум за ИВ – 2/3В
потребно за одлуку – 1/2В
Присутно

84
56
43
65

119
80
60
90

162
108
82
125

163
109
82
126

В

ред.проф. – 65 (84)
1. Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н.
3.- Аранђеловић И. (о)
4. Бабић Б.
5. Балаћ И.
6.- Бањац М. (о)
7. Бенгин А.
8. Бошњак С.
9. Бугарић У.
10. Бучевац З.
11.- Васић Б. (о)
12. Васић-Миловановић А.
13. Венцл А.
14.- Генић С. (o)
15. Дондур Н.
16. Живковић Б.
17. Жуњић А.
18. Зрнић Н.
19. Илић Ј.
20. Јеремић О.
21. Јовановић Ј.
22. Јововић А.
23. Коматина М.
24. Костић И.
25. Лазаревић М.
26. Лазић Д.
27  Лечић М.
28. Лукић П.
29. Лучанин В.
30.- Мајсторовић В. (о)
31. Манески Т.
32. Марковић Д.
33. Матија Л. (o)
34. Миладиновић Љ.
35. Милановић Д. Д.
36.- Милиновић М. (o)
37. Милованчевић М.
38. Милош М.
39. Милошевић-Митић В.
40. Миљковић З.
41. Мисита М.
42. Митровић Ч.
43. Митровић Р.
44. Митровић З.
45. Мицковић Д.
46. Младеновић Н.
47.- Моток М. (о)
48. Недељковић М.
49. Обрадовић А.
50. Павишић М.
51.- Петровић А. (о)
52.- Петровић Н. (о)
53. Петровић М.
54. Петровић Ду.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-13/1718

55.- Петровић П. (о)
56. Петровић Др.
57. Попконстантиновић Б.
58. Поповић О.
59.- Поповић В. (o)
60. Прокић-Цветковић Р.
61. Пузовић Р.
62. Радаковић З.
63. Радић Д.
64. Радојевић С.
65.- Ракићевић Б. (о)
66.- Рибар З. (о)
67. Ристивојевић М.
68. Росић Б.
69.- Седмак А. (о)
70.- Симић Г. (о)
71.- Симоновић А. (о)
72. Спалевић М.
73.- Спасојевић Бркић В. (о)
74. Стевановић Н.
75. Стевановић В.
76. Стојиљковић Д.
77. Тановић Љ.
78. Тодоровић М.
79. Трифковић З.
80.- Туцаковић Д. (о)
81. Фотев В.
82. Цветковић А.
83. Црнојевић Ц.
84. Шкатарић Д.
ван.проф. – 25 (35)
1. Бакић Г.
2.- Бачкалов И. (о)
3. Благојевић И.
4. Бојовић Б.
5. Божић И.
6. Буљак В.
7.- Вељковић З. (о)
8. Гојак М.
9.- Грбовић А. (o)
10. Динуловић М.
11. Ђукић М.
12. Елек П.
13.- Живановић С. (o)
14. - Јаковљевић Ж. (о)
15. - Јели З. (о)
16. Јовановић Р.
17.- Косанић Н. (o)
18. Лазовић Г.
19. Лазовић Т.
20. Манић Н.
21. Маринковић А.
22. Милићев С.
23. Милковић Д.
24. Миљић Н.

204
136
103
157

25. Митић С.
26.- Павловић В. (о)
27.- Петрашиновић Д. (о)
28. Рибар С.
29. Ристановић М.
30.- Саљников А. (о)
31. Стаменић З.
32. Стојић Т.
33.- Стокић З. (o)
34. Тришовић Н.
35.- Чантрак Ђ. (о)
доценти – 35 (43)
1.- Андрејевић Р. (о)
2. Бајц Т.
3. Бањац М.
4. Весић-Павловић Т.
5. Воротовић Г.
6. Гашић В.
7. Гњатовић Н.
8. Зорић Н.
9. Илић Д.
10. Јандрлић Д.
11. Јовановић В.
12 - Калајџић М. (о)
13. Кнежевић Д.
14.- Кокотовић Б. (о)
15. Костић О.
16. Миливојевић А.
17. Миливојевић С.
18. Милованчевић У.
19.- Митровић Н. (о)
20. Мишковић Ж.
21. Младеновић Г.
22.- Момчиловић Н. (о)
23. Обрадовић М.
24. Пејчев А.
25. Пековић О.
26. Петровић М.
27. Поповић М.
28. Поповић С.
29. Радуловић Р.
30. Рудоња Н.
31. Сворцан Ј.
32.- Симић А. (о)
33.- Симоновић В.
34. Славковић Н.
35.- Сретеновић А. (о)
36. Стаменић М.
37. Стојадиновић С.
38.- Ступар Г. (о)
39. Танасковић Ј.
40. Тодић И.
41. Тодоровић Д.
42. Ћоћић А.
43. Шиниковић Г.

Асистент са докторатом 1
(1)
1. Петровић А.
асистенти – 31 (41)
1.- Васић М. (о)
2. Вучић М.
3.- Голубовић Т. (о)
4.- Димић А. (о)
5. Зарић В.
6. Иванов Т.
7.-Ивошевић М. (о)
8.-Јевтић Д. (о)
9.-Јеремић Б. (о)
10. Јосиповић С.
11. Карличић Н.
12.- Китановић М. (о)
13.- Ковачевић У. (о)
14. Коларевић Н.
15. Мандић П.
16. Марковић М.
17. Марковић И.
18. Милеуснић И.
19. Милић С.
20. Милојевић Г.
21.- Милошевић Н. (о)
22. Мрђа П.
23.- Мутавџић Р. (о)
24. Недељковић С.
25. Недељковић Д.
26. Отовић С.
27. Петровић Г.
28. Пјевић М.
29. Рајичић Б.
30. Раковић М.
31. Регодић М.
32. Росић М.
33.- Рудаковић С. (о)
34. Седак М.
35. Стаменковић Д.
36.- Стаменковић О. (о)
37.- Станојевић Д. (о)
38. Стојићевић М.
39. Тодоровић Р.
40. Томановић Ј.
41. Томовић А.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ –
13/1718 одржана је 26. 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 157 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.

Потом је предложен и једногласно усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање Записника са седнице ННВ-11/1718 од 12.04.2018. год.
Обавештења и информацијe.
Изјашњавање Изборног Већа о подршци евидентираним кандидатима за ректора БУ.
Наставна питања.
Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-10/1718 ОД 29.03.2018.
год.
Записник са седнице ННВ број 11/1718 од 12.04.2018. године је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Компанији CIP потребна су три дипл. инж. Термотехнике, траже се мушкарци, могу и са
Процесне технике.
Проф. др Маја Тодоровић, информисала је чланове ННВ-а да сви њихови инжењери са
смера за Термотехнику већ одавно раде, као што многи који су при крају студија, такође
имају послове.
Позитивно је што се траже инжењери којима је остало пар испита до краја, на тај начин се
повећава интересовање за упис на МФ.
2. Плата за наставно особље, добијена 05.04.2018. године, била је прва плата по новим
коефицијентима. Други део плате је био 20.04., и то је била прилика да се види да ли је
било неких пропуста. Прва следећа плата биће повећана за 5%, а уплаћена или четвртог
или седмог маја.
3. На основу одлуке Владе Републике Србије, а на предлог Конференције универзитета, др
Милорад Милованчевић, редовни професор Машинског факултета, изабран је за једног од
чланова Управног одбора националног тела за акредитацију и проверу квалитета у
високом образовању. Управни одбор ће бити конституисан 3. маја.
4. Председник Савета МФ, Александар Јововић, обавестио је чланове ННВ-а о одлуци Савета
МФ да је др радивоје Митровић, редовни професор Машинског факултета, изабран за
2

декана МФ Универзитета у Београду за мандатни период од 3 године, односно за школску
2018/19., 2019/20 и 2020/ 21. годину.
5. Привредна комора Србије наставља педесетогодишњу традицију у награђивању најбољих
научних радова који имају апликативну улогу у унапређењу привредног амбијента и повезивању
науке и привреде, коју је у претходном периоду спроводила Привредна комора Београда за
територију Београдског региона. Имајући у виду да се од формирања јединственог коморског
система Србије ова награда подиже са градског на национални ниво, тј. ниво Републике Србије,
то подразумева и проширење могућности аплицирања за ове награде са применом најбољих
научних радова који имају апликативну улогу у унапређењу привредног амбијента Републике
Србије.
6. Пета по реду, Научно-стручна конференција СФЕРА 2018, која је крајем марта одржана у
Мостару, окупила је више од 350 регистрованих учесника и велики број студената из
земаља региона. Основни циљ скупа, била је размена искустава и знања у областима
климатизације, вентилације, грејања и хлађења, као и успостављање домаће и
међународне сарадње. Машински факултет имао је врло значајно место у раду
Конференције.
7. Директорка за међународне односе CERN-a (European Council for Nuclear Research) упутила
је писмо Декану МФ у којој је изразила велику захвалност на гостопримству делегацији
CERN-a током посете Машинском факултету. Делегација CERN-a ће сада написати
извештај и доставити га Савету CERN у складу са процедуром за пријем чланства.
8. „Транспорт и одрживи развој“, назив је трибине која је у организацији Друштва термичара
Србије недавно одржана на Машинском факултету у Београду. Jедан од основних
закључака изнетих на трибини је да транспорт има кључни утицај на квалитет живота и
економски раст и развој друштва, али је истовремено и један од највећих корисника
енергије и емисијом штетних гасова негативно утиче на животну средину. Зато је веома
важно поштовање међународних прописа који регулишу разне аспекте саобраћаја
(еколошки, безбедносни, организациони), подстичу развој и примену иновативних
технологија, као и боље управљање животним циклусом возила.
9. „Ову харфу не свирају анђели – Напредак у Теслиној технологији“, назив је књиге која је
представљена на МФ у Београду. Реч је о наслову америчких аутора др Николаса Бегича и
Џин Менинг о Теслином патенту који је довео до развоја технологија нове генерације оружја
за геофизичко, климатско и психолошко ратовање. У том смислу дело представља апел
светској јавности да се стане на пут даљој злоупотреби научних достигнућа за војне
технологије. Ово је трећа књига о Тесли и његовом раду у издању Машинског факултета у
Београду.
10. Проф. др Весна Спасојевић Бркић била је гост у емисији „Наука привреди“ Радиотелевизије Војводина, где је говорила о прототипу ергонoмски прилагођених столица у
кранским кабинама, пројекту на којем ради тим са Катедре за индустријско инжењерство
Машинског факултета у Београду.
11. Овогодишња, 58. по реду Машинијада биће одржана од 30. априла до 5. маја у Сунчевом
Брегу у Бугарској, на којој ће учествовати како студенти из Београда, тако и они из целог
региона. Машинијада је прилика да се факултети и будући инжењери, кроз научна и
спортска такмичења, јавности представе на најбољи могући начин.
12. Машинском факултету Универзитета у Београду додељено је признање Изванредни Златни
беочуг за трајни допринос културном и научном развоју Града Београда. На свечаности
уручења Златног беочуга у Народном позоришту у Београду, истакнуто је да је Машински
факултет у Београду у протеклих седам деценија израстао у једну од најугледнијих
научноистраживачких и високошколских установа у југоисточној Европи, у области
машинског инжењерства и информационо-комуникационих технологија.
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13. Машински факултет у Београду недавно је посетио проректор за међународну сарадњу и
осигурање квалитета Универзитета у Зеници, проф. др Малик Чабаравдић у пратњи
двојице младих колега. Универзитет у Београду и Универзитет у Зеници потписали су
споразум о универзитетској сарадњи, а очекује се и да ће споразум о сарадњи између МФ
у Београду и МФ у Зеници бити потписан у наредном периоду.
Обавештења Продекана за НИД:
1. Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије доделио је медаљу
„Бранислав Ђаковић“ проф. др Александру Петровићу у знак захвалности на успешном
раду.
2. Завршено је потписивање Анекса за пројекте Министарства.
3. Потребно је потписати све софтвере, односно програмске пакете који су купљени и чије се
лиценце обнављају у одређеном временском периоду. Послат је допис да се попишу и
програмски пакети који су развијени од стране наших колега, да би се и ту видело шта се
поседује и евентуално неки од тих пакета заштитио. Молба свима, рок је био 23.04.2018.
године.
4. Послат је још један мејл са молбом да лабораторије направе преглед активности научноистраживачког рада (број понуда, број добијених послова међународних и домаћих
пројеката) до петка, 04.05. 2018. године.
5. Чланови ННВ-а ће у најскорије време бити упознати са процедуром расхода свега онога
што је у оквиру пописа предвиђено. Организоваће се и прикупљање електронског отпада и
све остале опреме.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1. Чланови групе мобилне телефоније добили су смс упозорење о неплаћеном рачуну.
Упозорење је дошло за све оне бројеве који су ишли на кућну адресу и које смо пребацили
на Иновациони центар. Рачун је плаћен и плаћен у целини преко МФ, а биће наплаћен
административном забраном од запослених. Занемарити ту поруку, она се односи само на
мартовски рачун који смо на тај начин премостили.
За оне којима је скинута административна забрана, 16. априла је послат маил под називом
„Структура_рачуна.xlsx“, где свако може да види колика је била потрошња по свим
бројевима.
Чланови групе мобилне телефоније су добили и смс обавештење о промени адресе, што
само значи да ће априлски и наредни рачуни за мобилне телефоне бити послати на кућну
адресу, па обавештење значи да је адреса промењена са факултетске адресе (за март
месец) на кућну адресу.
Извештаји са службених путовања:
1. др Зоран Миљковић, ред. проф., поднео је извештај са службеног пута у Бриселу,
Белгија, где је у периоду од 08.04. до 13.04.2018. године, као изабрани Vice-Chair за ENG
Panel агенције „REA – Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске
комисије, извршио завршно рецензирање предлога пројеката у оквиру „H2020-MSCA-ITN
2018 – ETN“ програма - ENG Panel, уз утврђивање коначног ранга.
2. др Бојан Бабић, ред. проф., поднео је извештај са службеног пута у Португалију, где је у
периоду од 14.04. до 22.04.2018. године, био у посети тамошњим универзитетима и
размењивао искуства у новим приступима у извођењу наставе. Службено путовање је било
у склопу пројекта Информационе технологије у производном машинству које је
финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске
активности „Развој високог образовања“.
3. др Александра Сретеновић, доцент, поднела је извештај са служеног пута у Уједињене
Арапске Емирате (Дубаи), где је од 14.04. до 21.04.2018. године, као ментор, учествовала
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на радионици међународног мултидисциплинарног такмичења SOLAR DECATHLON. На
интернационалној радионици су, поред ментора, учествовали и студенти друге године
мастер студија Термотехнике, и то: Андреј Чрнила, Јован Мијатовић и Стефан Милановић.

- тачка 3. ИЗЈАШЊАВАЊЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА О ПОДРШЦИ ЕВИДЕНТИРАНИМ
КАНДИДАТИМА ЗА РЕКТОРА БУ
Декан МФ, проф. др Радивоје Митровић, подсетио је чланове ННВ-а, да су евидентирани
кандидати за ректора БУ: др Александар Липковски, редовни професор Математичког факултета;
др Милош Недељковић, редовни професор Машинског факултета и др Иванка Поповић, редовни
професор Технолошко-металуршког факултета.
На предлог Декана МФ, Изборно веће је једногласно одлучило да изјашњавање о подршци
евидентираним кандидатима за ректора БУ буде јавно.
На предлог проф. др Миодрага Спалевића, уз два гласа против, Изборно веће Машинског
факултета донело је одлуку да се даје подршка за избор за ректора свим евидентираним
кандидатима.

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. Продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић, подсетио је чланове ННВ-а да је у току
припрема Конкурса за упис на све нивое академских студија Универзитета у Београду, за
школску 2018/19. год. У току маја месеца све ће бити комплетно завршено, односно када се
добије одлука од Универзитета у Београду.
2. Од 28.04. до 05.05.2018. год. биће ненаставни дани на Машинском факултету. Понедељак, 30.
април, одрађиваће се у терминима када буде предвиђено.

- 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 индустријско инжењерство
Конкурс за избор: једног асистента са докторатом на одређено време од 3 године са пуним
радним временом за ужу научну област Индустријско инжењерство.
Комисија за припрему реферата: др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф. – председник Комисије, др
Угљеша Бугарић, ред. проф. и др Никола Дондур, ред. проф.
Разлог: истицање изборног периода асистенту др Тамари Голубовић.
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 Механика.
Предложени кандидат: др Немањa Зорић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног
професора.
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.
5.2.2. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Механика.
Предложени кандидат: др Зоран Стокић, дипл. механичар,
ванредни професор за звање ванредног професора.
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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.
5.2.3. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Математика.
Предложени кандидат: др Александaр Пејчев, дипл. математичар, доцент за звање ванредног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф. – председник Комисије, др Иван
Аранђеловић, ред. проф. и др Градимир Миловановић, ред.
проф. Математичког института САНУ у пензији, редовни члан
САНУ.
5.2.4. 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.
Предложени кандидат: др Горан Шиниковић, дипл. инж. маш.
доцент за звање ванредног професора.
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.
5.2.5. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за уже научне области Механизација и Транспортно
инжењерство – конструкције и логистика.
Предложени кандидат: Горан Милојевић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента
Комисија за припрему реферата: др Ненад Косанић, ванр. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф. и др
Срђан Бошњак, ред. проф.
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
5.3.1.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. – председник Комисије, 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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Јован Танасковић изабере у звање
ванредног професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 80, а гласало 89. За одлуку потребно 60, а гласало је: „за“- 89,
„против“- 0, „уздржаних“ - 0.
5.3.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
или ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за 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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Влада Гашић изабере у звање ванредног
професора.
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Резултат гласања: Потребан кворум 80, а гласало 89. За одлуку потребно 60, а гласало је: „за“- 89,
„против“- 0, „уздржаних“ - 0.
5.3.3. 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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ружица Тодоровић изабере у звање доцента.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало 124. За одлуку потребно 81, а гласало је: „за“124, „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 уБеограду (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)
5.5.1. Кандидат: др Гордана Кастратовић, ванредни професор, за звање редовног професора,
за ужу научну област Механика и механика флуида на Саобраћајном факултету
Универзитета у Београду.
Комисијa: др Милан Лечић, ред. проф., др Оливера Јеремић, ред. проф. и
др Весна Милошевић-Митић, ред. проф.
Изборно веће једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за давање мишљења
МФ као матичног факултета за избор кандидата у звање редовног професора.
5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета рефератКомисије (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
5.б.1.а Подносилац захтева: Јелена Шобот, мастер инж.маш., студент
Докторских студија МФ.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Иван Костић, проф. др Марко
Милош, проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет у Београду.
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: Ђорђе Новковић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
звање истраживач сарадник.
Комисија: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав Чантрак, ред.проф. у
пензији.
5.б.2.б Кандидат: Лазар Матијашевић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се
у звање истраживач приправник.
Комисија: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић, др Александар Родић, научни
саветник, Институт Михајло Пупин
5.б.2.в Кандидат: Стефан Ђинић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
звање истраживач приправник.
Комисија: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Слободан Поповић, др Мирољуб Томић,
ред.проф. у пензији
5.б.2.г Кандидат: Владимир Петровић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира
се у звање истраживач приправник.
Комисија: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Ненад Миљић, др Мирољуб Томић, ред.проф.
у пензији
5.б.1.д Кандидат: Милош Миливојевић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира
се у звање истраживач приправник.
Комисија: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић, др Александар Родић, научни
саветник, Институт Михајло Пупин
5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ)
5.б.3.а Кандидат: Никола Воркапић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ бира се у
звање истраживач приправник (Политика од 19.03.2018.год.)
Комисија: ван. проф. др Саша Живановић, доц. др Бранко Кокотовић, ван. проф. др Слободан
Табаковић, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука
Изборно веће МФ изабрало је Николу Воркапића у звање истраживача приправника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 156. За одлуку потребно 103, а гласало је: „за“156, „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.
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- тачка 5.г. МОНОГРАФИЈЕ
5.г.1. Именовање рецензената
Није било материјала.
5.г.2. Прихватање монографије за штампање
Није било материјала.

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

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
6.1. Обавештење о пријави кандидата
6.1.1. Кандидат: Предраг Добратић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Носивост и степен искоришћења цилиндричних зупчастих парова у условима
вишеструке спреге
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Милета Ристивојевић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за опште машинске конструкције).
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)
Није било материјала.
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 на научну заснованост теме и именовање ментора
6.3.1. Марија Лалошевић, дипл. инж. арх.., студент Докторских студија «Снижење температуре
ваздуха и концентрације CO2 у урбаним срединама применом вегетационих кровова», ментор др
Мирко Коматина, ред. проф.
6.3.2. Димитрије Манић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Tермодинамичка
анализа, моделирање и оптимизација динамичког понашања система за климатизацију, грејање и
хлађење у јавним објектима», ментор др Мирко Коматина, ред. проф.
6.3.3. Дејан Јевтић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Анализа утицајних
параметара на динамику аутоматског топа при опаљењу метка», ментор др Дејан Мицковић, ред.
проф.
6.3.4. Љубиша Петров, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Карактеризација
материјала спм техником и њено унапређење применом анализе утицаја дефеката сонди»,
ментори др Лидија Матија, ред. проф.
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
6.4.1. Кандидат: Никола Карличић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Својства пепела из термоелектрана значајна за одлагање и примену
Ментор: др Дејан Радић, ред. проф. уместо др Мирослава Станојевића, ред. проф. М.Ф. у пензији
(проф. др Мирославу Станојевићу истекао је Законом предвиђени рок за обављање менторства).
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику.
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: мр Миодраг Лисов, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Натпритисак барутних гасова при опаљењу из минобацача
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за системе наоружања
Предлог Комисије: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Предраг
Елек, ванр.проф. и др Мирко Козић, научни саветник у пензији, ВТИ Београд.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
6.6.2. Кандидат: мр Славко Ракић, дипл. инж. маш.,
Наслов: Mетодологија одржавања погонских агрегата специјалних војних возила
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за индустријско инжењерство
Предлог Комисије: др Угљеша Бугарић, ред. проф., ментор, др Весна Спасојевић-Бркић, ред.
проф., др Душан Петровић, ред. проф., др Драган Алексендрић, ред. проф. и
др Предраг Јованчић, ред. проф., РГФ Београд.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
6.6.3. Кандидат: Миодраг Животић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког
разлагања
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за технологију материјала
Предлог Комисије: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., ментор, др Александар Јововић, ред.
проф.,ментор, др Драгана Животић, ванр. проф., РГФ Београд, др Небојша
Манић, ванр. проф. и др Марта Трнинић, научни сарадник М.Ф. Београд.
Изборно веће МФ једногласно је 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: Mustafa Makhzoum Ali Mahjoub, mast. ing. mas., студент Докторских студија
Наслов: Утицај увођења водоника у природни гас на процес сагоревања
The effect of blending hydrogen into natural gas on combustion
Комисијa: 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 је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације.
6.7.2. Кандидат: Shwetank Pandey, маст. инж. Технологије и механике материјала, студент
Докторских студија
Наслов: Метода за калибрисање конститутивних модела за симулирање процеса пресовања
керамичког праха коришћењем инверзних анализа
Procedure for calibration of material constitutive models for powder compaction through inverse
analysis
Комисијa: 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 и dr Giuseppe Cocchetti, vanr. prof. na Univerzitetu Politecnico di Milano.
Изборно веће МФ једногласно је усвојило Реферат Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације.
6.7.3. Кандидат: мр Марко Екмеџић, дипл. инж. маш.,
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Наслов: Анвелопе лета летелица у атмосфери Марса
Комисијa: др Александар Бенгин, ред. проф., ментор, др Мирко Динуловић, ванр. проф., др Данило
Петрашиновић, доц., др Горан Воротовић, доц. и др Слободан Гвозденовић, ред. проф.,
Саобраћајни факултет 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
6.8.1. Миша Стојићевић, маст.инж.маш.., студент Докторских студија «Нелинеарна
динамика сатних механизама », ментори др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. и др
Љубомир Миладиновић, ред. проф.
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
6.9.1. Кандидат: Тамара Голубовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Интеграција људских и организационих фактора у модел процене ризика и интегритета
опреме под притиском
Датум одбране: 16.04.2018. године.
Комисија: др Весна Спасојевић-Бркић, ред. проф., ментор, др Угљеша Бугарић, ред. проф., др
Зорица Вељковић, ванр. проф., др Александар Петровић, ред. проф. и др Марко Ракин,
ред. проф., ТМФ Београд.

- 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
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. др Никола Танасић, научни сарадник., ангажовање за извођење вежби из предмета
Топлотне операције и апарати на МАС на Модулу за процесну технику, фонд од 2 часа
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недељно у летњем семестру 2017/2018. године, на Катедри за процесну технику Машинског
факултета у Београду.
2. Томислав Симоновић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из
предмета Топлотне операције и апарати на МАС на Модулу за процесну технику, фонд од 2
часа недељно у летњем семестру 2017/2018. године, на Катедри за процесну технику
Машинског факултета у Београду.
3. др Милановић Драган, ред. проф., ангажовање на извођењу студијског програма мастер
академских студија: Менаџмент пословних перформанси, 1 час недељно, на Универзитету у
Београду.
ННВ је једногласно дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевим
Комисије
1.

др Зоран Митровић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за припрему Реферата
о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног редовног професора за ужу научну
област „Механика и механика флуида“ на неодређено време са пуним радним временом, на
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.

2. др Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за припрему
Реферата о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног редовног професора за
ужу научну област „Механика и механика флуида“ на неодређено време са пуним радним
временом, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобравају сва ангажовања у наведеним
Комисијама.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ-13/1718, завршена је у 13:50 часова.

Записничар

Данијела Цаковић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

проф. др Радивоје Митровић
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