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84

37

42

1

40

204

Б

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

65

28

37

1

28

103
159
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84
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В

ред.проф. – 65 (84)
1. Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н.
3.- Аранђеловић И. (о)
4. Бабић Б.
5. Балаћ И.
6. Бањац М.
7.- Бенгин А. (о)
8. Бошњак С.
9. Бугарић У.
10. Бучевац З.
11.- Васић Б. (о)
12. Васић-Миловановић А.
13.- Венцл А. (о)
14.- Генић С. (o)
15. Дондур Н.
16. Живковић Б.
17. Жуњић А.
18.- Зрнић Н. (о)
19. Илић Ј.
20.- Јеремић О. (о)
21.- Јовановић Ј. (о)
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. (о)
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.
48. Недељковић М.
49.- Обрадовић А. (о)
50. Павишић М.
51. Петровић А.
52. Петровић Н.
53. Петровић М.
54. Петровић Ду.
55.- Петровић П. (о)
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56.- Петровић Др. (о)
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.
66.- Рибар З. (о)
67. Ристивојевић М.
68.- Росић Б. (о)
69.- Седмак А. (о)
70. Симић Г.
71. Симоновић А.
72. Спалевић М.
73. Спасојевић Бркић В.
74. Стевановић Н.
75. Стевановић В.
76. Стојиљковић Д.
77. Тановић Љ.
78. Тодоровић М.
79. Трифковић З.
80. Туцаковић Д.
81. Фотев В.
82. Цветковић А.
83. Црнојевић Ц.
84. Шкатарић Д.
ван.проф. – 28 (37)
1. Бакић Г.
2. Бачкалов И.
3. Благојевић И.
4. Бојовић Б.
5. Божић И.
6.- Буљак В. (о)
7.- Вељковић З. (о)
8.- Гашић Влада (о)
9. Гојак М.
10. Грбовић А.
11. Динуловић М.
12. Ђукић М.
13. Елек П.
14. Живановић С.
15. Јаковљевић Ж.
16.- Јели З. (о)
17. Јовановић Р.
18. Косанић Н.
19.- Лазовић Г. (о)
20. Лазовић Т.
21. Манић Н.
22. Маринковић А.
23. Милићев С.
24. Милковић Д.
25.- Миљић Н. (о)

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

204
136
103
159
42. Шиниковић Г.

Асистент са докторатом 1
(1)
1. Петровић А.

асистенти – 28 (40)
1.- Васић М. (о)
2. Вучић М.
3. Голубовић Т.
4. Димић А.
5. Зарић В.
6. Иванов Т.
7. Ивошевић М.
8. Јевтић Д.
9. Јеремић Б.
10. Јосиповић С.
11. Карличић Н.
12.- Китановић М. (о)
13.- Ковачевић У. (о)
14. Коларевић Н.
15. Мандић П.
16.- Марковић М. (о)
17. Марковић И.
18. Милеуснић И.
19.- Милић С. (о)
20. Милојевић Г.
21. Милошевић Н.
22.- Мрђа П. (о)
23. Мутавџић Р.
24. Недељковић С.
25.- Недељковић Д. (о)
26. Отовић С.
27. Петровић Г.
28. Пјевић М.
29. Рајичић Б.
30. Раковић М.
31. Регодић М.
32.- Росић М. (о)
33.- Рудаковић С. (о)
34.- Седак М. (о)
35. Стаменковић Д.
36.- Стаменковић О. (о)
37. Станојевић Д.
38.- Стојићевић М. (о)
39. Томановић Ј.
40. Томовић А.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ –
15/1718 одржана је 31. маја 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 159 чланoва, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.
Декан МФ је затим предложио да се Дневни ред допуни тачком „Давање иницијативе за
додељивање својства националног универзитета Универзитету у Београду“. Чланови ННВ-а су
једногласно прихватили предлог, па је једногласно усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Усвајање Записника са седнице ННВ-14/1718 од 10.05.2018. год.
Обавештења и информације.
Утврђивање предлога кандидата за продекане.
Утврђивање предлога Статута МФ.
Давање иницијативе за додељивање својства националног универзитета
Универзитету у Београду.
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-14/1718 ОД 10.05.2018.
Записник са седнице ННВ број 14/1718 од 10.05.2018. године је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. За новог ректора БУ изабрана је професорка др Иванка Поповић, са Технолошкометалуршког, а за проректоре, наш професор др Ненад Зрнић, проф. Петар Булат са
Медицинског факултета, проф. Гордана Илић – Попов са Правног и проф. Петар Марин са
Биолошког факултета.
2. Подсећање чланова ННВ на одлуку МФ о расписивању избора за чланове Савета МФ у
Београду, за 4 школске године: 2018/19., 2019/20., 2020/21. и 2021/2022. Мандат чланова
Савета по новом закону је 4 године. Катедре могу да предложе до два члана. Циљ је да се
избор чланова Савета МФ обави до лета.
3. У складу са новим Правилником о организацији и систематизацији послова на МФ,
извршиће се усклађивање уговора о раду за све запослене на Факултету, сходно ономе што
у новој систематизацији пише. Сви запослени ће од стране стручне службе бити позивани
да потпишу анексе уговора о раду.
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4. На основу Већа научних области техничких наука од 28.05.2018. год., др Влада Гашић и др
Јован Танасковић изабрани су у звање ванредног професора, а др Ружица Тодоровић у
звање доцента.
5. ННВ је минутом ћутања одало пошту преминулом професору, др Владимиру Милачићу,
некадашњем шефу Катедре за производно машинство.
6. Недеља високих технолошких знања одржаће се на Машинском факултету у Београду (5.
јуна), у компанији FCA Србија у Крагујевцу (6. јуна) и Научно-технолошком парку, Београд
(7. јуна). Четрдесет и пет међународних и домаћих експерата, три дана ће анализирати
аспекте нове индустријализације.
7. Комеморативна седница посвећена професорки Машинског факултета Универзитета у
Београду др Косари Јојић Радосављевић, биће оджана у четвртак, 31. маја 2018. године у
Свечаној сали 211/II, са почетком у 12 часова.
8. Машинском факултету Универзитета у Београду је уручена Повеља Савеза инжењера и
техничара Србије, за предани рад у развоју инжењерства и Савеза, поводом јубилеја 150 година
савеза инжењера и техничара Србије, у Београду 22. Маја 2018. године.
9. Међународни научно-стручни скуп „Maintenance Forum 2018“ одржан је од 24. до 26. маја 2018.
године у београдском хотелу Crowne Plaza. Скуп је организовало Друштво одржавалаца
техничких система (ДОТС) у сарадњи са Машинским факултетом у Београду, а уз подршку
Института за истраживања и пројектовања у привреди.
10. Делегација Машинског факултета у Београду борави у тронедељној студијској посети НР Кини
која се реализује у оквиру сарадње са HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, чланицом
кинеске компаније HBIS Group. Чланови београдске делегације заједно са колегама из HBIS
Group Serbia учествују на „Семинару о процесима у Хладној ваљаоници у оквиру међународне
сарадње о производним капацитетима Србије у 2018.“
11. У оквиру вишедневне и веома успешне посете Машинском факултету, проф. Carsten Gachot са
Техничког универзитета у Бечу (TUW) је поред састанака са руководством факултета и обиласка
лабораторија, одржао и два одвојена предавања по позиву: „Савремене ласерске методе за
формирање површина и структура делова посебних карактеристика“ и „Проблем подмазивања
код зупчаника за хеликоптере“.
12. У оквиру програма Еразмус + КА1 – мобилност наставника, на Машинском факултету у
Београду, боравила је четворочлана делегација наставника са Техничког Универзитета у
Кошицама. Колеге из Словачке одржале су низ предавања на МФ. Истовремено, на Техничком
Универзитету у Кошицама, боравили су доценти МФ Ненад Митровић и Војислав Симоновић.
13. Мр Александар Стојадиновић, извршни директор за операције у Банци Intesa Београд, одржао је
предавање на Машинском факултету на тему „Дигиталне иновације – трансформација
производње и креирање нових пословних модела“.
14. Доделом диплома другој генерацији полазника Курса за међународне инжењере заваривања,
који се реализује у оквиру међународно акредитиваног Центра за обуку особља у заваривању на
Машинском факултету у Београду, свечано је обележен је VIII Дан модула за заваривање и
заварене конструкције МФ.
15. Обласно такмичење у статици, компјутерског графици и 3Д моделовању је у среду, 09.05.
одржано на Машинском факултету у Београду. За саме учеснике, такмичење је била прилика да
се ближе информишу о факултету, организацији студија и научним областима у којима се виде у
будућности.
16. Проширени декански колегијуми на којима су разматрана питања из домена Нацрта Статута
Факултета, плана реализације наставе испита и уписа на прву годину ОАС у школској 2018/19.
години, одржани су 17.05 и 24.05.2018. године.
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Обавештења Продекана за наставу:
1. Информатор о условима пријема студената у прву годину ОАС школске 2018/2019. године,
биће у продаји од петка 1. јуна 2018. године.
Обавештења Продекана за финансије:
1. Министарство је уплатило директна материјална средства за трошкове по пројектима, тако
да може да се приступи наменском трошењу тих средстава.
Извештаји са службених путовања:
1. др Милица Петровић, доц., поднела је извештај са службеног пута у Кину (Нингбо,
провинција Џеђанг), где је у периоду од 08.05. до 14.05.2018. године, учествовала на самиту
„The Fifth China Robot Summit and intelligent Economic Talents Summit“ и одржала предавање
под називом „Intelligent Robotic Systems: Theory, control and applications in Manufacturing“.
2. др Игор Бачкалов, ванр. проф., поднео је извештај са службеног пута у Трсту (Италија),
где је у периоду од 30.04. до 13.05.2018. године одржао осам часова предавања студентима
прве и друге године мастер студија Одсека за бродоградњу у Трсту. Део студијског боравка
обављен је у оквиру Еразмус+ пројекта два Универзитета који подразумева размену
студената, наставника и административног особља.
3. др Зоран Миљковић, ред. проф., поднео је извештај са службеног пута у Бриселу
(Белгија), где је, у периоду од 14.05. до 18.05.2018. године, као изабрани експерт-евалуатор
за ENG Panel, агенције „REA – Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске
комисије, извршио завршно рецензирање предлога пројеката у оквиру „H2020-MSCA-RISE
2018“ програма, уз утврђивање коначног ранга.
4. др Видосав Мајсторовић, ред. проф., поднео је извештај са службеног пута у Стокхолму,
где је у периоду од 15.05. до 19.05.2018. године учествовао на 51 CIRP Конференцији –
Manufacturing systems, на којој је имао следеће акивности: (а) излагање рада - CyberPhysical Manufacturing Metrology Model (CPM3) – Big Data Analytics Issue, (б) председавање
седницама: Product Management i Cyber-physical Manufacturing. Такође је извршена
промоција Конференције - The 3rd International Conference on the Industry 4.0 model for
Advanced Manufacturing – AMP I4.0 2018, која ће се одржати од од 04.06. до 07.06.2018.
2018. На Машинском факултету.

- тачка 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ПРОДЕКАНЕ
Декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић, предложио је следеће кандидате за
продекане МФ, за школску 2018/2019, 2019/2020. И 2020/2021. годину:
1. ред. проф., др Љубодраг Тановић, за Продекана за наставу
2. ред. проф., др Цветко Црнојевић, за Продекана за финансије
3. ред. проф., др Александар Симоновић, за Продекана за НИД
4. ванр. проф., др Предраг Елек, за Продекана за међународну сарадњу
Савет факултета је формирао Комисију за спровођење поступка избора декана и продекана у
саставу:
- проф. др Војкан Лучанин, председник Комисије
- проф. др Александар Обрадовић, члан Комисије
- проф. др Игор Балаћ, члан Комисије
Декан МФ је члановима ННВ предложио Комисију за спровођење и утврђивање резултата гласања
у следећем саставу:
- ред. проф., др Дејан Мицковић
- ред. проф., др Весна Спасојевић-Бркић
- ванр. проф. др Саша Живановић
- доц. др Александар Ћоћић
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- доц. др Жарко Мишковић
Наставно-научно веће је једногласно усвојило обе комисије у наведеном саставу за спровођење
поступка и регуларност избора за продекане Машинског факултета.
Након што је Веће усвојило комисије, приступило се тајном гласању за кандидате за продекане. По
завршеном гласању, Комисија је пребројала гласове и саопштила резултате гласања.
Од укупног броја чланова ННВ – 204, и присутног броја на седници ННВ од 159 чланова, гласало је
139 чланова, и то на следећи начин:
1. ред. проф,. др Љубодраг Тановић – 107 гласова
2. ред. проф., др Цветко Црнојевић – 97 гласова
3. ред. проф., Александар Симоновић – 104 гласа
4. ванр. проф., Предраг Елек – 104 гласа
На основу претходно избројаних гласова, Комисија је констатовала да су предложени кандидати
добили довољан број гласова за утврђивање предлога за продекане.

- тачка 4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА МФ
Декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић, подсетио је чланове ННВ-а да је Влада
Републике Србије донела нови Закон о високом образовању. У складу са тим, Универзитет у
Београду је морао да свој Статут прилагоди изменама Закона, што је обавеза да и МФ, као чланица
Универзитета у Београду, усклади свој Статут са Статутом Универзитета.
Комисија Савета факултета која се бави статутарним питањима направила је нацрт Статута МФ
који је усвојен од стране Проширеног деканског колегијума и прослеђен члановима ННВ-а да се о
њему изјасне.
У дискусији о предлогу статута МФ, председник Савета МФ, проф. др Александар Јововић,
предложио је да се из предлога новог Статута МФ у Члану 15. избрише све после става 1., као и да
се избрише цео Члан 22. Као разлог брисања споменутог, проф. Јововић је навео да формирање
групација на Факултету води формирању факултета унутар факултета, тј. његовом урушавању, што
би имало несагледиве последице на машинску технику у Србији.
Проф. др Ђорђе Чантрак је против усвајања предлога новог Статута МФ уколико се из њега не
избаци цео Члан 22., као и 5 ставова из Члана 15.
Декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић, рекао је да су организационе јединице,
које су дефинисане новим Статутом, само хипотетичка могућност да се Факултет по њима
управља. Он такође сматра да Факултет треба да се бави битнијим питањима од организационих:
повећањем интересовања ђака средњих школа за студије машинства, подизање квалитета
наставе, проналажење начина за већим финансирањем научно истраживачких пројеката, итд.
Пошто није довољан број чланова ННВ био за усвајање нацрта Статута МФ, Декан је предложио да
се о њему још једном разговара на Проширеном деканском колегијуму и да се онда на следећој
седници Већа, која ће се одржати 14.06.2018, чланови ННВ изјасне о предлогу новог Статута МФ.
Чланови ННВ су једногласно усвојили предлог Декана.

- тачка 5. ДАВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СВОЈСТВА
НАЦИОНАЛНОГ УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Декан Машинског факултета је предложио члановима ННВ да се подржи иницијатива групе
факултета Универзитета у Београду за додељивањем својства националног универзитета
Универзитету у Београду.
Универзитет у Београду је најважнији академски и научни ресурс Србије, а његово законско
одређивање институцијом од националног значаја представљало би заслужено признање за
досадашње резултате.
Чланови ННВ-а су једногласно подржали давање иницијативе за додељивањем својства
националног универзитета Универзитету у Београду.
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- тачка 6. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. Календар реализације Пријемног испита за упис на ОАС у школској 2018/2019. години.
Чланови ННВ су размотрили и једногласно усвојили Календар реализације Пријемног испита на
ОАС у школској 2018/2019. години.
2. Предлог Календара наставе и испита у школској 2018/2019. години.
Наставно-научно веће је једногласно усвојило предложени Календар наставе и испита у школској
2018/2019. години.
3. Јунски испитни рок почиње 04.06. и траје закључно са 17.06.2018. године. Елаборати о
реализованом јунском испитном року треба да буду достављени Служби за студентске послове
најкасније до уторка 19.06.2018. год. до 15,00 часова. Пријава испита за јулски испитни рок
почиње од среде 20.06.2018. године.

- тачка 7. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
7.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу
(сагласност ИВ)
7.1.1. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом
за ужу научну област Ваздухопловство.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др Иван
Костић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф., др
Александар Симоновић, ред. проф. и др Петар Ускоковић, ред.
проф., Технолошко-металуршки факултет.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Мирку Динуловићу.
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о
образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
7.1.2. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом
за ужу научну област Опште машинске конструкције.
Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф. – председник Комисије, др
Радивоје Митровић, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред.
проф., др Ненад Зрнић, ред. проф. и др Душан Стаменковић, ред.
проф., Универзитет у Нишу, Машински факултет.
Разлог: унапређење ванредног професора др Александра Маринковића.
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о
образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
7.1.3. Предлагач: Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом за ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи.
Комисија за припрему реферата: др Милош Недељковић, ред. проф. – председник Комисије, др
Мирослав Бенишек, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Александар
Гајић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Милан Лечић, ред. проф. и
др Марко Иветић, ред. проф. Грађевинског факултета
Универзитета у Београду у пензији.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Дејану Илићу.
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о
образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
7.1.4. Предлагач: Катедра за процесну технику
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом за ужу научну област Процесна техника.
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Комисија за припрему реферата: др Александар Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др
Србислав Генић, ред. проф, др Дејан Радић, ред. проф., др
Ташко Манески, ред. проф. и др Предраг Поповић, научни
саветник, Институт за нуклеарне науке Винча.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Ненаду Митровићу.
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и једногласно донело одлуку о
образовању Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
7.2. 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)
7.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Механика флуида.
Предложени кандидат: др Александар Ћоћић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф. – председник Комисије, др Цветко
Црнојевић, ред. проф., др Невена Стевановић, ред. проф., др Светислав
Чантрак, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Душан Продановић, ред. проф.,
Грађевински факултет Универзитета у Београду.
7.2.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције.
Предложени кандидат: Ненад Коларевић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф. – председник Комисије, др
Милосав Огњановић, проф. емеритус и др Снежана ЋирићКостић, доц., Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву.
7.2.3. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Процесна техника.
Предложени кандидат: Милош Ивошевић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
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.
7.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Бродоградња.
Предложени кандидат: Стефан Рудаковић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Игор Бачкалов, ванр. проф. – председник Комисије, др
Милорад Моток, ред. проф. и др Милан Хофман, ред. проф. М.Ф.
у пензији.
7.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
7.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције.
Предложени кандидат: др Татјанa Лазовић-Капор, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Радивоје Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др
Божидар Росић, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред. проф.,
др Милосав Огњановић, проф. емеритус и др Синиша Кузмановић,
ред. проф. ФТН Нови Сад у пензији.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Татјана Лазовић-Капор изабере у звање
редовног професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 56, а гласало 65. За одлуку потребна 43 гласа, а гласало је:
„за“ – 65; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.2. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Механика.
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Предложени кандидат: др Наташa Тришовић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Никола Младеновић, ред. проф. – председник Комисије, др
Мирко Павишић, ред. проф., др Зоран Голубовић, ред. проф.
М.Ф. у пензији, др Ташко Манески, ред. проф. и др Драгослав
Шумарац, ред. проф., Грађевински факултет.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Наташа Тришовић изабере у звање редовног
професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 56, а гласало 65. За одлуку потребна 43 гласа, а гласало је:
„за“ – 65; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.3. 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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Немања Зорић изабере у звање ванредног
професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало 93. За одлуку потребан 61 глас, а гласало је: „за“
– 93; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.4. 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.
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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Зоран Стокић поново изабере у звање
ванредног професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало 93. За одлуку потребан 61 глас, а гласало је: „за“
– 93; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.5. 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.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Горан Шиниковић изабере у звање
ванредног професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало 93. За одлуку потребан 61 глас, а гласало је: „за“
– 93; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.6. 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.
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Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Саљников поново изабере у
звање ванредног професора.
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало 93. За одлуку потребан 61 глас, а гласало је: „за“
–93; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Није било материјала.
7.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у
Београду (ИВ)
Није било материјала.
7.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
7.3.в.1. 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. – председник Комисије, др Ненад
Зрнић, ред. проф. и др Срђан Бошњак, ред. проф.
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Горан Милојевић поново изабере у звање
асистента.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.3.в.2. 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.
Предложени кандидат: Борис Косић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање
асистента.
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. – председник
Комисије, др Љубомир Миладиновић, ред. проф. и др Горан
Шиниковић, доц.
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Борис Косић изабере у звање асистента.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука
Универзитета уБеограду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу одлука Већа научних области техничких наука од 28.05.2018. године, др Влада Гашић и
др Јован Танасковић изабрани су у звање ванредног професора, а др Ружица Тодоровић у
звање доцента.
7.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
Није било материјала.
7.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
Није било материјала.
7.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета рефератКомисије (ИВ)
Није било материјала.

- тачка 7.а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
7.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
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Није било материјала.
7.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.
7.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству
просвете, науке и технолошког развоја)
Нема материјала.

- тачка 7.б. ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
7.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко
звање
Није било материјала.
7.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”)
Нема материјала.
7.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ)
7.б.3.а Кандидат: Марија Милановић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ бира се
у звање истраживач сарадник. (Политика од 16.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Мирјана Мисита, ван. проф. др Драгослав
Словић, Универзитет у Београду - Факултет организационих наука
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Марија Милановић изабере у звање истраживача
сарадника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.б.3.б Кандидат: Ђорђе Новковић, дипл. инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
звање истраживач сарадник. (Политика од 30.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Милан Лечић, доц. др Александар Ћоћић, др Светислав Чантрак, ред.проф. у
пензији.
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Ђорђе Новковић изабере у звање истраживача
сарадника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.б.3.в Кандидат: Лазар Матијашевић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се
у звање истраживач приправник. (Политика од 30.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић, др Александар Родић, научни
саветник, Институт Михајло Пупин
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Лазар Матијашевић изабере у звање истраживача
приправника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.б.3.г Кандидат: Стефан Ђинић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира се у
звање истраживач приправник. (Политика од 30.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Слободан Поповић, др Мирољуб Томић,
ред.проф. у пензији
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Стефан Ђинић изабере у звање истраживача
приправника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
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7.б.3.д Кандидат: Владимир Петровић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира
се у звање истраживач приправник. (Политика од 30.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Драгослава Стојиљковић, доц. др Ненад Миљић, др Мирољуб Томић, ред.проф.
у пензији
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Владимир Петровић изабере у звање истраживача
приправника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.
7.б.3.ђ Кандидат: Милош Миливојевић, мастер инж.маш., студент докторских студија МФ, бира
се у звање истраживач приправник. (Политика од 30.04.2018.год.)
Комисија: проф. др Петар Петровић, доц. др Бранко Кокотовић, др Александар Родић, научни
саветник, Институт Михајло Пупин
Изборно веће МФ је донело одлуку да се Милош Миливојевић изабере у звање истраживача
приправника.
Резултат гласања: Потребан кворум 136, а гласало 159. За одлуку потребна 103 гласа, а гласало
је: „за“ – 159; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0.

тачка 7.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
7.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете
документације и подношење Мишљења о техничком решењу
Није било материјала.
7.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
Није било материјала.

- тачка 7.г. МОНОГРАФИЈЕ
7.г.1. Именовање рецензената
7.г.1.а Шеф катедре за технологију материјала, проф. др Радица Прокић Цветковић поднела је
захтев за именовањем рецензената за монографију под насловом „Оптимизација перформанси
вишегоривних атмосферских горионика мале снаге,“ чији је аутор доц. др Александар Миливојевић.
За рецензенте се предлажу: др Мирољуб Аџић, професор емеритус, ван.проф. др. Марија
Живковић, Рударско-геолошки факултет у Београду, проф. др Ненад Ђајић, Рударско-геолошки
факултет у Београду.
Чланови ННВ једногласно одобрили захтев проф. др Радице Прокић Цветковић за
именовање рецензената у поменутом саставу за наведену монографију.
7.г.2. Прихватање монографије за штампање
Није било материјала.

- тачка 7.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
7.д.1 Др Игор Бачкалов, ван. проф., поднео је захтев за добијањем сагласности ради учешћа у
Јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава
за учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова,
са сврхом излагања два научна рада „An overview of the current research on stability of ships and
ocean vehicles” и „Operational limitations of river-sea ships in the framework of the Second Generation
Intact Stability Criteria“ на међународној конференцији “13th International Conference on the Stability of
Ships and Ocean Vehicles” која ће се одржати у Кобеу, Јапан, у периоду од 16.09 - 23.09.2018.
године. Др Игор Бачкалов је и члан Координационог одобра научног комитета „Stability R&D
Committee – SRDC” чији се годишњи састанци одржавају у оквиру конференције.
ННВ је једногласно донело одлуку да се ванр. проф. др Игору Бачкалову одобрава
конкурисање код Министарства просвете, науке и технолошког развоја РC у циљу доделе
новчаних средстава за учешће истраживача на научним скуповима са сврхом излагања два
научна рада на наведеној међународној конференцији.
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7.д.2 Асс. Стефан Рудаковић, мастер инж.маш., поднео је захтев за добијањем сагласности ради
учешћа у Јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела
средстава за учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела
научних скупова, са сврхом излагања научног рада „Operational limitations of river-sea ships in the
framework of the Second Generation Intact Stability Criteria“ на међународној конференцији “13th
International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles” која ће се одржати у Кобеу,
Јапан, у периоду од 16.09 - 23.09.2018. године.
ННВ је једногласно донело одлуку да се Стефану Рудаковићу одобрава конкурисање код
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РC у циљу доделе новчаних средстава
за учешће истраживача на научним скуповима са сврхом излагања споменутог научног рада
на наведеној међународној конференцији.

- тачка 8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
8.1. Обавештење о пријави кандидата
8.1.1. Кандидат: Милош Ивошевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Процесне перформансе колоне са испуном при вакумској дегазацији воде
The process performances of packed column for water degassing under vacuum
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Србислав Генић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за процесну технику).
8.1.2. Кандидат: Милица Марјановић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Истраживање утицаја примене наноматеријала на ојачања композита угљенично
влакно – епокси смола
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Лидија Матија, ред. проф. и др Зијах
Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за аутоматско управљање).
8.1.3. Кандидат: Филип Вучетић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Утицај концентрације напона и појаве прслине на преостали радни век
биоматеријала за реконструктивне плочице
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала).
8.1.4. Кандидат: Saif Al Ameri, dipl. ing. mas., студент Докотрских студија
Радни наслов: Синтеза алгоритама навигације и вођења пројектила заснованих на машинском
учењу
Missiles Guidance Navigation and Control Algorithms Design Based on Machine Learning
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Драган Лазић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском
језику,проф.др Бојану Бабићу.)
8.1.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)
8.1.а.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 Катедре за опште машинске конструкције: др Милета
Ристивојевић ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за опште машинске конструкције:
др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф., др
Радивоје Митровић, ред. проф., др Милосав Огњановић, проф. емеритус и др Војислав Батинић,
ванр. проф. у пензији, Универзитет одбране у Београду, Војна академија.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању Комисије за подношење
реферата о теми докторске дисертације.
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8.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
Није било материјала.
8.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора
8.3.1. Горан Ђурић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Методологија оптимизације
ефеката протока података на бази интеграције структурне системске анализе и ризика », ментор др
Часлав Митровић, ред. проф.
8.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Није било материјала.
8.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Није било материјала.
8.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Није било материјала.
8.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације
8.6.1. Кандидат: Ђорђе Ђурђевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Напонско и деформацијско стање структурних елемената са дисконтинуитетима
геометрије
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за отпорност конструкција
Предлог Комисије: др Нина Анђелић, ред. проф., ментор, др Ташко Манески, ред. проф., ментор,
др Балаћ, ред. проф., др Владимир Буљак, ванр. проф. и др Љубица Миловић,
ванр. проф., ТМФ Београд.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
8.6.2. Кандидат: Александар Милићевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Математичко моделирање и оптимизација процеса у ложишту на спрашени угаљ при
директном косагоревању са биомасом
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за термотехнику
Предлог Комисије: др Драган Туцаковић, ред. проф., ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред.
проф., др Горан Ступар, доц., др Срђан Белошевић, научни саветник, ИНН
Винча Београд и др Ненад Црномарковић, научни сарадник, ИНН Винча
Београд.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
8.6.3. Кандидат: Душан Шарац, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Развој методологије за испитивање утицаја денталног импланта на носећу структуру
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику
Предлог Комисије: др Ненад Митровић, доц., ментор, др Александар Петровић, ред. проф., др
Александар Седмак, ред. проф., др Љиљана Тихачек-Шојић, ред. проф.,
Стоматолошки факултет Београд и др Александра Митровић, научни
сарадник, Висока техничка школа струковних студија у Београду.
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
8.6.4. Кандидат: Abuajila M. S. Raweni, дипл.инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Развој модела унапређења квалитета на платформи ISO 9001: 2015 применом Taguchi
метода
Development of quality improvement model on ISO 9001 : 2015 platform using Taguchi method
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику.
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Предлог Комисије: др Видосав Мајсторовић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред.
проф., др Снежана Кирин, виши научни сарадник, ИЦ. М.Ф. Београд, др Срђан Тадић, научни
сарадник, ИЦ. МФ. Београд и др Славенко Стојадиновић, доц..
Изборно веће МФ једногласно је донело одлуку о образовању наведене Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
8.7. 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.
8.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
8.8.1. Mustafa Mohamed Ali Aldarwish, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Фактори
интензитета напона вишеструких прслина на дуралуминијумским панелима (Stress intensity factors
evaluation at tips of multiple site cracks in 2024-t3 aluminum panels)», ментор др Александар Грбовић,
ред. проф.
8.8.2. Mohamed Etouhami Swei, dipl. ing. mas., студент Докторских студија « Creep crack growth
in steel welded joints (Раст прслине услед пузања у завареним спојевима од челика)», ментор
др Александар Седмак, ред. проф.
8.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
8.9.1. Кандидат: Миша Стојићевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Нелинеарна динамика сатних механизама
Датум одбране: 16.05.2018. године.
Комисија: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., ментор, др Љубомир Миладиновић, ред.
проф., ментор, др Драган Петровић, ред. проф., др Зорана Јели, ванр. проф. и др Ратко
Обрадовић, ред. проф. ФТН Нови Сад.

- тачка 9. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
9.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
9.1.1. Кандидат: Драган Шундерић, дипл. маш.инж.
Радни наслов магистарске тезе:
Конструкционо решење преносника снаге стајног трапа
беспилотне летелице
Ментор предложен од Катедре за опште машинске конструкције: др Зоран Стаменић, ванр. проф.
Предлог Комисије: др Зоран Стаменић, ванр. проф., др Горан Воротовић, доц. и др Ненад Ћупрић,
ванр. проф. , Шумарски факултет Београд.
Изборно веће једногласно је одобрило тему, ментора и Комисију за оцену и одбрану
магистарске тезе.
9.1.2. Кандидат: Милорад Марковић, дипл. маш.инж.
Радни наслов магистарске тезе: Хидрауличне вибрације и резонанца у систему црпне станице
Врачар II
Ментор предложен од Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе: др Милош
Недељковић, ред. проф.
Предлог Комисије: др Милош Недељковић, ред. проф., др Невена Стевановић, ред. проф., др
Александар Обрадовић, ред. проф. и др Марко Иветић, ред. проф. Грађевинског факултета у
пензији.
Изборно веће једногласно је одобрило ментора и Комисију за оцену и одбрану магистарске
тезе. Усвојена је и тема магистарске теме, уз услов, на предлог проф. др Милана Петровића,
да се у наслову теме уместо „црпне“ стави пумпне“.
9.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Није било материјала.
9.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
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Није било материјала.
9.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Није било материјала.

- тачка 10. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
10.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
Није било материјала.
10.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа
Није било материјала.

- тачка 11. 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
Није било материјала.
Комисије
1.

др Љубодраг Тановић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање
извештаја за избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област
„Машине алатке, технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања“, на
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

2.

др Бојан Бабић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја за
избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област „Машине алатке,
технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања“, на Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду.

3.

др Зоран Миљковић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја
о пријављеним учесницима на конкурсу за избор у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Производни системи и технологије, на Машинском
факултету у Нишу.
ННВ је једногласно донело одлуку да се одобравају сва ангажовања у наведеним
Комисијама.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 15/1718, завршена је у 14:20
часова.

Записничар

Данијела Цаковић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

проф. др Радивоје Митровић
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