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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
20/1718 одржана је 20. септембра 2018. године у амфитеатру А, са почетком у 12:00 часова. 
Седницом је председавао проф. др Радивоје Митровић, декан, уз сарадњу продекана за наставу, 
проф. др Љубодрага Тановића, продекана за финансије, проф. др Цветка Црнојевића, продекана 
за НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић и продекана за међународну сарадњу, проф. др Ненада 
Зрнића. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 104 члана Већа, а да је у сали 
присутно 167 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.  
 
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи  
 
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-19/1718 од 23.08.2018. год. 
2. Обавештења и информације.  
3. Допуна Статута МФ 
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. 

            8.  Актуелна питања и разно. 
 

 
 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-19/1718 ОД 23.08.2018. 
 
Записник са седнице ННВ број 19/1718 од 23.08.2018. године је једногласно усвојен. 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Тим студената мастер студија на Модулу за бродоградњу МФ освојио је прво место у трци 
бродова за превоз тешког терета и четврто место у надметању бродова за превоз лаког 
терета у конкуренцији 28 универзитетских тимова из 15 држава, на „Hydrocontest“ 
такмичењу у Француској. 
 

2. У оквиру прославе 210 година Универзитета у Београду, Хумболтов клуб Србије у 
сарадњи са БУ организује конференцију на тему „Одрживи развој и климатске 
промене: повезивање истраживања, образовање, политикe и праксe“. Скуп ће бити 
одржан од 19. до 22. септембра у згради Ректората УБ. 
 

3. У оквиру прославе 210. година Универзитета у Београду, од 2. до 7. септембра 2018. у 
Београду је одржан престижни међунарoдни скуп о употреби савремених и будућих 
телескопа. Скуп под називом The current and future observing facilities: a guided tour, 
намењен је обуци педесетак истраживача из целог света за употребу будућих изузетно 
великих телескопа, код којих је, на пример, само пречник огледала величине 30-40м. Скуп је 
отворила проф. др Иванка Поповић, проректор Универзитета у Београду. 
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Поред пленарних предавања врхунских научника (цитирани и по неколико хиљада пута), 
реализовани су и практични рад на актуелним проблемима из астрофизике, као и 
посматрања небеских објеката са телескопима опсерваторије на Канарским остврима. 
Посматрања на даљину изводила су се  директно са Машинског факултета Универзитета у 
Београду, где је скуп и одржан. 

4. Индустрија 4.0 – Најважнији елементи и аспекти Нове индустријске политике Републике 
Србије, тема је панела који ће бити одржан у среду, 10. октобра, у комапнији “Металац” 
у Горњем Милановцу. На скупу ће бити представљен Завршни документ Конференције – 
УСА – ЕУ – Јапан – Аустралија - Србија, Технолошки самит - Индустрија 4.0 и нова 
индустријализација Србије, која је одржана од 5. до 7. Јуна у Београду (позив).  Такође, 
биће изложена и дигитална агенда  „Металац групе“, а на тему Индустрије 4.0 у Србији 
говориће представници Владе РС и ресорних министарства, Привредне коморе Србје, 
Међународне организације, НГО. Скуп организују компанија „Металац“ ГМ и Машински 
факултет Универзитета у Београду, који је и лидер Покрета за индустрију 4.0 у привреди и 
образовању машинских инжењера. 
 

5. Представници Иницијативе „Дигитална Србија и водећих ИТ компанија Microsoft-a, 
TeleGroup, које већ дуги низ година успешно послују у Србији, посетили су Машински 
факултет у Београду, где су са руководством факултета разговарали о могућностима за 
успостављање сарадње. Госте је примио декан, проф. др Радивоје Митровић, који их је 
упознао са образовним и истраживачким потенцијалима Машинског факултета. Током 
разговора акценат је стављен на развојне планове МФ. Посебно је било речи о новом 
студијском програму на основним академским студијама – Инфомационе технологије у 
машинству, чија је акредитација у току, али и другим активностима факултета на 
модернизацији наставе, наставних учила и лабораторија. 

6. За почетак академске године 2018/2019,  CAD/CAM data свим студентима техничких 
факултета у Србији, Словенији, Хрватској и Босни и Херцеговини поклања бесплатну 
једногодишњу лиценцу за  Dassault Systemes спфтверска решења: CATIA V5, ICEM Surf, 
SIMULIA Abaqus. Понуда је доступна до 31. октобра 2018. 
 

7. У току је реакредитација ISO 9001. 
 

8. Захвалио се проф. др Ненаду Зрнићу, досадашњем Продекану за међународну сарадњу 
који од 01.10.2018. године почиње да обавља функцију Проректора за међународну 
сарадњу на Универзитету у Београду.  
 

9. Наша уважена колегиница проф. др Драгослава Стојиљковић је изабарана за члана 
Комисије за акредитацију Националног акредитационог тела – Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета, а ННВ је ову информацију поздравило аплаузом.  
 

10. Од 01.10.2018. године наши уважени професори одлазе у пензију и то: проф. др Видосав 
Мајсторовић, проф. др Ташко Манески, проф. др Мирко Павишић, проф. др Драган 
Петровић, проф. др Горан Симић и доц. др Раша Андрејевић. Они су обележили епоху 
нашег рада. ННВ је ову информацију поздравило аплаузом.  
 

11. Досадашњи чланови управног одбора ALUMNI форума били су: проф. др Небојша 
Петровић – Председник управног одбора, проф. др Александар Вег, проф. др Милорад 
Милованчевић, проф. др Радивоје Митровић, проф. др Жарко Спасић, др Мирољуб Аџић, 
проф. емеритус, доц. др Небојша Петровић и проф. др Милован Бојић. Уместо проф. др 
Александра Вега, др Жарка Спасића, ред. проф. МФ. у пензији и др Небојше Петровића, 
ванр. проф. предложени су Петар Кочовић, Милош Воркапић и Влада Гашић.  
ННВ је једногласно усвојило овај предлог.  
 



 

4 

 

12. Дан Машинског факултета биће одржан 27.10.2018. године, а поводом обележавања 
јубилеја, 145 година науке о машинама и 70 година од оснивања Машинског факултета 
предложен је Организациони одбор за прославу и то: за председника  проф. др Радивоје 
Митровић, декан, за чланове: проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу, проф. др 
Драгослава Стојиљковић, продекан за НИД, проф. др Ненад Зрнић, продекан за 
међународну сарадњу, проф. др Цветко Црнојевић, продекан за финансије, проф. др 
Александар Симоновић, проф. др Предраг Елек, проф. др Александар Јововић, председник 
Савета, проф. др Влада Гашић, проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Милош 
Недељковић, проф. др Жарко Спасић, проф. др Ђорђе Зрнић, проф. др Милан 
Радовановић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Милош Бањац и академик Владан 
Ђорђевић.  
ННВ је једногласно усвојило овај предлог.  

 
 

Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1.  Продекан за међународну сарадњу именован је од стране МПНТР за члана Савета за 
квалитет високог образовања коме председава академик Владимир Бумбаширевић и 
продужен му је мандат у ХЕРЕ тиму (Стручни савет за реформу високог образовања). 
Између осталог, ова тела ће се у наредном периоду бавити и проблемима 
интернационализације високошколских установа у Србији. 

2. Продекан за међународну сарадњу присуствовао је 3. и 4. септембра састанцима са 
председником Европског истраживачког савета (ERC) проф. Бургињоном, који су одржани у 
САНУ и Ректорату УБ.  

3. Продекан за међународну сарадњу учествовао је на координационом састанку Еразмус 
пројеката одобрених за финансирање у оквиру последњег позива који је одржан у Еразмус 
канцеларији 7. септембра.    

 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Радивоје Митровић, ред. проф. Декан, боравио је на службеном путу у Тивту (Црна 
Гора), у периоду од 27. до 31. 08. 2018. године где је одржана Конференција Технологија, 
култура и развој, у оквиру које су поред излагања радова организовани ПАНЕЛИ – паметне 
специјализације и Образовање инжењера за 21. век. У вези са тим договорени су и даљи 
кораци по свакој од тема. 
 

2. др Ненад Зрнић, ред. проф. Продекан за међународну сарадњу, боравио је на 
службеном путу у Штутгарту (Немачка), у периоду од 12. до 16. 09. 2018. године где је на 22. 
Европској конференцији професора транспортне технике (конференција се одржава на 
немачком, а учесници су професори транспортне технике са универзитета у Немачкој, 
Аустрији, Швајцарској, Пољској, Мађарској, Словачкој, Бугарској и Србији), а коју је 
организовао Универзитет у Штутгарту - Институт за Транспортну Технику и Логистику,  
одржао предавање/презентацију актуелних истраживања под насловом ‘Übersicht über die 
aktuellen Forschungen in der Technische Logistik am Institut für Fördertechnik (2016-2018), 
Fakultät für Maschinenbau, Universität Belgrad’. 
 

3. др Александар Жуњић, ред. проф, поднео је извештај о обављеном службеном путовању 
у Фиренци (Италија), где је у периоду од 24.08. до 30.08.2018. године учествовао на Council 
meeting Светске Ергономске Асоцијације (IEA), где је као председник Ergonomics Society of 
Serbia представљао Србију на овом значајном скупу. 

4. др Александар Ћоћић, ванр. проф, поднео је извештај о обављеном службеном путовању 
у Будимпешти (Мађарска), где је у периоду од 04.09. до 07.09.2018. године излагао научни 
рад под називом „Modeling and calculation of air flow in solar chimney power plant“ на 
међународној конференцији „Conference on Modeling Fluid Flow (CMFF 18)“. 
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5. др Петар Петровић, ред. проф. и др Божица Бојовић, ванр. проф, поднели су извештај о 
обављеном службеном путовању у Карлсруе (Немачка), где су у периоду од 13.09. до 
14.09.2018. године учествовали на трећем састанку радне групе за Euro-CASE Engineering 
education platform. 

6. др Никола Момчиловић, доцент, поднео је извештај о обављеном службеном путовању у 
Бриселу (Белгија), где је 12. 09. 2018. године учествовао на састанку комитета чији је 
пројекат започет под оквиром COST-a (European Cooperation in Science and Technology). 

 
 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 

Обавестила је чланове ННВ да је спремљен текст Правилника о организацији и спровођењу 
пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем, о Комисији 
за доделу бар кодова на опрему МФ. Такође је обавестила да су проф. др Драган Туцаковић и 
проф. др Титослав Живановић добили похвалу за добро извршен посао „Стручна контрола пројекта 
deNOx за tent A4“ од стране Енергопројект-Ентела и TENT. Лабораторију за моторе је посетила 
стручна делегација компаније AVL GmbH, водећег истраживачког центра у области погона у 
светским размерама и том приликом анализиране су текуће активности и темпо реализације 
договорених програма сарадње на истраживању сагоревања бензинских мотора. Најављено је 
проширење лабораторијских капацитета за рад на истраживачким моноцилиндрима и исказана је 
потреба за ангажовањем најмање 5 нових инжењера за реализацију најављених пројеката.  
 
  
Обавештења из колектива: 
 
Проф. др Милорад Моток обавестио је све чланове ННВ да је британско краљевско друштво 
инжењера бродоградње акредитовало диплому инжењера бродоградње на Машинском факултету.  
 
Проф. др Милош Недељковић обавестио је чланове ННВ да смо пре пет, шест година 
акредитовани код немачког ASSIN-a и да је то признање за цео Факултет. Пошто та акредитација 
истиче 01.10.2018. године, летос смо поново поднели документацију ради обнове акредитације, а 
њихова посета очекује се крајем октобра или почетком новембра.  
 
 
- тачка 3. ДОПУНА СТАТУТА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
Декан је обавестио Веће да се постојећи члан 18. Статута Машинског факултета допуњава са 25. 
Катедром за биомедицинско инжењерство.  
ННВ је једногласно усвојило овај предлог.  
 
 
- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА  
 
1. Извештај о реализованом другом- септембарском конкурсном року за упис на ОАС. Продекан за 
наставу је информисао чланове ННВ да је у другом уписном року на ОАС уписано 25 кандидата, од 
тога на терет буџета 20 и 5 у статусу СФ. Укупно уписано 602 кандидата и то 483 буџет и 119 СФ. 
Имајући у виду да је број кандидата за упис на факултете ове године мањи за око 4000, односно 
око 5% можемо бити задовољни реализацијом уписа. Према допису Ректората биће одржан и 
трећи уписни рок, уз очекивање да ће га обележити мали број кандидата. 
 
2. Октобарски   испитни рок је почео 10.09.2018.год.  и траје закључно са 23.09.2018. год. 
Елаборате о реализованом октобарском  испитном року доставите Служби за студентске послове 
најкасније до уторка 25.09.2018. год. до 15,00 часова.  
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3. Иницијатива студената за допунским испитним роком  
Продекан за наставу је информисао чланове ННВ о упућеном допису од Студентског парламента и 
њиховој инцијативи за одржавање допунског испитног рока. ННВ је већином гласова, уз 7 против и 
2 уздржана, подржало иницијативу студената и изгласало одржавање продуженог октобарског 
испитног рока са терминима: 
Пријава испита- среда 26.09.2018 
Доступни спискови – четвртак 27.09.2018 у 8 часова 
Реализација испита у организацији катедре у периоду 27.09- 30.09.2018.г. 
Достављање елабората понедељак 1.10.2018.г. до 12 часова  
Упис студената на више године од 2.10.2018.г. 
 
4. Настава у школ. 2018/2019 год. на ОАС почиње у понедељак 24.09.2018 а на МАС 
01.10.2018.године, према прелиминарном списку.  
 
5. Правилник о поступку провере оригиналности докторских дисертација 
(Овај поступак се примењује почев од 1.октобра 2018.г. и подразумева да се у постојећу процедуру 
прегледа и оцене докторске дисертације уводи још један корак који подразумева софтверску 
проверу. То се обавља пошто је студент предао своју дисертацију надлежној факултетској служби, 
а пре стављања дисертације на увид јавности, односно стављања извештаја комисије. Да би овај 
поступак био технички изведен Рачунски центар Универзитета (RCUB) је поставио систем ValТez  
( valtez@rcub.bg.ac.rs), а координација поступка провере обављаће се у Универзитетској 
библиотеци „ Светозар Марковић“. 
Кратак опис иницијалне процедуре: 
Корак.1  
Процедура провере почиње након што је кандидат предао завршену дисертацију, а комисија за 
писање извештаја није почела са радом. Унос дисертације ( PDF) на портал ValТez уноси 
овлашћена особа за депоновање дисертација, а то је Адријана Зубић, шеф библиотеке. 
Корак. 2 
Провера оригиналности кроз систем  и добијање извештаја о степену преклапања са обавља у 
Универзитетској библиотеци „ Светозар Марковић“. Након добијања извештаја ментор мејлом 
добија: обавештење о завршеној провери, линк до извештаја, факултетске шифре и лозинке за 
приступ резултатима и рок до када ће резултати  бити доступни (30 дана). 
Корак 3 
Ментор даје своју оцену добијених резултата коју прилаже у писаном облику и ова оцена се 
прикључује осталој документацији на основу које дисертација иде у даљу процедуру. 
ПРЕДУСЛОВ: Факултет ће добити корисничко име и лозинку за приступ софтверу 
 
 
- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 
 
5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
Нема материјала.  
      
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 Процесна техника. 

Предложени кандидат: др Ненад Митровић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног 
професора. 

Комисија за припрему реферата: др Александар Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др 
Србислав Генић, ред. проф, др Дејан Радић, ред. проф., др 
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Ташко Манески, ред. проф. и др Предраг Поповић, научни 
саветник, Институт за нуклеарне науке Винча. 

 
5.2.2. Конкурс за избор: једног доцента 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 Миша Стојићевић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. – председник 

Комисије,          др Драган Петровић, ред. проф., др Зорана 
Јели, ванр. проф., др Горан Шиниковић, ванр. проф., др 
Љубица Миловић, ванр. проф., Технолошко-металуршки  
факултет. 

 
5.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 

за ужу научну област Математика. 

Предложени кандидат: др Душан Ђукић, дипл. математичар,  

  стручни сарадник на Катедри за математику на М.Ф. за звање доцента. 

Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф. – председник Комисије, др 
Александар Пејчев, ванр. проф. и др Марија Станић, ред. проф., 
Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу. 

    
5.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 

временом за ужу научну област Информационе технологије у 
машинству за предмете на модулу за Машинство и информационе 
технологије. 

Предложени кандидат: Мајa Росић, маст. инж. елек. и рачун., асистент за звање асистентa. 

Комисија за припрему реферата: др Александар Бенгин, ред. проф. - председник Комисије, др 
Горан Лазовић, ванр. проф. и др Мирјана Симић Пејовић, ванр. 
проф., Електротехнички факултет. 

 

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

Предложени кандидат: Никола Воркапић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање 
асистента. 

Комисија за припрему реферата: др Саша Живановић. ванр. проф. – председник Комисије, др 
Бранко Кокотовић, доцент и др Бојан Бабић, ред. проф. 

 

5.2.6. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 
временом за ужу научну област Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом. 

Предложени кандидат: Ивана Цветковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање 
асистента. 

Комисија за припрему реферата: др Драган Петровић, ред. проф. – председник Комисије., др 
Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. и др Љубомир 
Миладиновић, ред. проф. 

 
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
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5.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 
временом за ужу научну област Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Мирко Динуловић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 58, а гласало је 73. Потребно гласова «за» 44, а гласало је: за-
73, против-0, уздржаних-0. 
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирко Динуловић изабере у звање редовног 
професора. 
 

5.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 
5.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у 
Београду (ИВ)  
Нема материјала.  
 
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Нема 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)  
 
На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 27.08.2018. године, др Слободан 
Поповић изабран је у звање ванредног професора. 
 
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. 
професоре) 
Нема материјала.  
 
5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - 
именовање  
Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  
 
5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - 
реферат 
Комисије (ИВ) 
Нема 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 
Нема 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”) 
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5.а.2.а Кандидат: др Јован Исаковић, виши научни сарадник  бира се у научно 
                            звање научни саветник  
Комисија: проф. др Марко Милош, проф. др Божидар Росић, проф. др Иван Костић, проф. др 

Драган Лазић, др Зијах Бурзић, научни саветник, Војно-технички институт. 
 
5.а.2.б Кандидат: др Тамара Јовановић,  бира се у научно звање виши научни 
                            сарадник  
Комисија: проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Александра Васић-Миловановић, проф. др 

Бранимир Јованчићевић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет 
 
5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
Нема материјала. 
 
- тачка 5.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
Нема 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: Срећко Недељковић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира 
се у звање истраживач приправник. 
Комисија: проф. др Милан Лечић, ван.проф. др Александар Ћоћић,   проф. др Душан Продановић, 

Грађевински факултет у Београду 
 
5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Нема 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 
Нема материјала. 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Нема материјала. 
 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 
5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
- тачка 5.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
5.д.1. Проф. др Александар Венцл 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 предавања по позиву под насловом „Metal-metal composites with Zn-Al alloy base and 
addition of Ti microparticles reinforced with ceramic nanoparticles“ на међународној конференцији “13

th
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International Conference on Tribology – BULTRIB ‘18 ”  која ће се одржати у Софији, Бугарска  у 
периоду од 25.10 - 27.10.2018. године. 
 
 
- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
Нема 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)  
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 
6.2.1. 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   
Комисија:  др Александар Седмак, ред. проф., др Зоран Радаковић, ред. проф., др Александар 

Грбовић, ванр. проф., др Мери Бурзић, научни саветник, Иновациони центар МФ и др 
Катарина Чолић, научни сарадник, Иновациони центар МФ.  

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.     
Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
 
6.3.1.  мр Стефан Ћулафић, маст. инж. маш.., студент Докторских студија «Нумеричко-
експериментална анализа чврстоће структурних елемената хидроелектране», ментори др Ташко 
Манески, ред. проф. и др Весна Милошевић-Митић, ред. проф. 
 
6.3.2.  Khalid Ahmed Eldwaib, маст инж. маш., студент Докторских студија «Optimization of Al-
2024 Integral Wing Spar Based on Estimated Fatigue Life, Оптимизација интегралне Al-2024 рамењаче 
крила на бази процене века под замором», ментор др Александар Грбовић, ванр. проф.    
 
6.3.3.  Милица Марјановић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Истраживање 
утицаја примене наноматеријала на ојачања композита угљенично влакно – епокси смола», 
ментори: др Лидија Матија, ред. проф. и др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд 
 
6.3.4.  Saif Al Ameri, MSc., студент Докторских студија « Missiles Guidance Navigation and Control 
Algоrithms Design Based on Machine Learning, Синтеза алгоритама навигације и вођења пројектила 
заснованих на машинском учењу», ментор др Драган Лазић, ред. проф. 
 
6.3.5.  Милош Ивошевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Процесне 
перформансе колоне са испуном при вакумској дегазацији воде», ментор др Србислав Генић, ред. 
проф. 
 
6.3.6.  Предраг Добратић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Носивост и степен 
искоришћења цилиндричних зупчастих парова у условима вишеструке спреге», ментор др Милета 
Ристивојевић, ред. проф. 
 
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
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Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
Нема материјала 
 
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: Мирко Гордић, дипл. инж. маш.  
Наслов: Модел унапређења еколошких и безбедносних параметара моторних возила њиховом 

модификацијом на електро-погон               
Комисијa: др Владимир Поповић, ред. проф., ментор, др Бранко Васић, ред. проф., др Саша Митић, 

ванр. проф., др Горан Воротовић, доцент и др Владимир Момчиловић, ванр. проф., 
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
6.7.2. Кандидат: Abuajila M. S. Raweni, маст. дипл. инж.  
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)             

Комисијa: др Видосав Мајсторовић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др 
Снежана Кирин, виши научни сарадник, Иновациони центар МФ, др Срђан Тадић, научни 
сарадник, Иновациони центар МФ и др Славенко Стојадиновић, доцент. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
6.7.3. Кандидат: Тони Иванов, маст. инж. маш.  
Наслов: Оптимизација и интеграција електровентилаторског система пропулзора  
Комисијa: др Васко Фотев, ред. проф., ментор, др Небојша Петровић, ред. проф., ментор, др 

Часлав Митровић, ред. проф., др Бранимир Стојиљковић, доцент, Саобраћајни факултет 
Универзитета у Београду, др Слободан Ступар, ред. проф. МФ у пензији  

Резултат гласања: Једногласно усвојено.  
 
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. мр Деспот Јанковић, дипл. маш. инж. «Утицај статичких и динамичких оптерећења на 
појаву иницијалних оштећења композитних лопатица репног ротора хеликоптера», ментор др 
Слободан Ступар, ред. проф. МФ у пензији  
 
6.8.2. мр Бојан Ивљанин, дипл. маш. инж. «Двофазно струјање при повратном хидрауличком 
удару», ментор др Владимир Стевановић, ред. проф.  
 
6.8.3. Милош Марковић, маст. инж. маш., «Синтеза тактичких ракета земља-ваздух против 
циљева великих брзина», ментор др Момчило Милиновић, ред. проф. 
 
6.8.4. Игор Мартић, маст. инж. маш., «Утицај испитивања пробним притиском на настанак и раст 
прслина у завареним спојевима опреме под притиском», ментор др Александар Седмак, ред. проф. 
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6.8.5. Александар Масларевић, маст. инж. маш., «Савремене технологије наношења превлака и 
њихова потенцијална примена на термоенергетским постројењима», ментор др Гордана Бакић, 
ванр. проф. 
 
6.8.6. Александар Милићевић, маст. инж. маш., «Математичко моделирање и оптимизација 
процеса у ложишту на спрашени угаљ при директном косагоревању са биомасом», ментор др 
Драган Туцаковић, ред. проф. 
 
6.8.7. Ђорђе Ђурђевић, дипл. инж. маш., «Напонско и деформацијско стање структурних 
елемената са дисконтинуитетима геометрије», ментори: др Нина Анђелић, ред. проф. и др Ташко 
Манески, ред. проф. 
 
6.8.8. Ненад Коларевић, маст. инж. маш., «Стање и понашање динамички напрегнутих структура у 
екстремним условима рада», ментори: др Милосав Огњановић, проф. емеритус и др Марко Милош, 
ред. проф. 
 
6.8.9. Миодраг Животић, дипл. инж. маш., «Понашање домаћих лигнита колубарског и 
костолачког басена током процеса термичког разлагања», ментори: др Драгослава Стојиљковић, 
ред. проф. и др Александар Јововић, ред. проф. 
 
6.8.10. мр Владимир Сремчевић, дипл. маш. инж. «Повреде и окружење путника као основа за 
дизајн аутобуса са аспекта безбедности и комфора», ментор др Александар Жуњић, ред. проф. 
 
6.8.11. мр Славко Ракић, дипл. маш. инж. «Методологија одржавања погонских агрегата 
специјалних војних возила», ментор др Угљеша Бугарић, ред. проф 
 
6.8.12. мр Миодраг Лисов, дипл. маш. инж. «Натпритисак барутних гасова при опаљењу из 
минобацача», ментор др Слободан Јарамаз, ред. проф. МФ у пензији 
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: мр Бојан Ивљанин, дипл. инж. маш. 
Наслов: Двофазно струјање при повратном хидрауличком удару 
Датум одбране: 07.09.2018. године. 
Комисија: др Владимир Стевановић, ред. проф., ментор, др Сања Миливојевић, доцент, др Никола 

Рајаковић, ред. проф. ЕТФ у пензији 
 
6.9.2. Кандидат: мр Славко Ракић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Методологија одржавања погонских агрегата специјалних војних возила 
Датум одбране: 06.09.2018. године. 
Комисија: др Угљеша Бугарић, ред. проф., ментор, др Весна Спасојевић-Бркић, ред. проф., др 

Душан Петровић, ред. проф., др Драган Алексендрић, ред. проф., др Предраг Јованчић, 
ред. проф. РГФ, Београд 

 
- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала. 
 
7.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
7.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
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Нема материјала.  
            
- тачка 8. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
8.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
8.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема 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 Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. ангажовање ради одржавања наставе и 

испита, на предметима: Естетика визуалних комуникација (ОАС, 3+3) и Интердисциплинарна 
научна визуализација (МАС, 2+2), у јесењем и пролећном семестру школске 2018/2019. 
године, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
 

2. др Милорад Милованчевић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе за предмет 
Отпорност материјала (3+1) у летњем семестру, у школској 2018/2019 години, на Војној 
академији у Београду. 
 

3. др Милан Калајџић, доцент ангажовање ради извођења наставе на предмету Основи 
пројектовања и грађења бродова, у седмом семестру (ОАС, 2+1), у школској 2018/2019. 
години, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. 

 
4. Милан Петровић, студент Докторских студија Машинског факултета, ангажовање ради 

извођења вежби (0+1) у школској 2018/2019. години на предметима: Генератори паре, 
Нуклеарни реактори, Планирање у енергетици и Компјутерске симулације струјнотермичких 
процеса и CFD, на Катедри за термоенергетику Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 

 
5. др Слободан Јарамаз, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за извођење наставе на 

Мастер академским студиујама на српском и енглеском језику из предмета: Физика 
експлозивних процеса (Physics of explosive processes) са фондом од 75 часова, Унутрашња 
балистика (Interior ballistics) са фондом од 45 часова, Конструкција пројектила (Projectile 
design) са фондом од 45 часова, Principles of warhead mechanisms, са фондом од 75 часова 
и Advanced interior ballistics, са фондом од 75 часова, у школској 2018/19 години, на 
Машинском факултету Универзитета у Београду. 

 
6. др Драган Петровић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе на Мастер академским 

студиујама, на модулу Прехрамбено машинство, на предмету Прехрамбене машине (5+0), у 
школској 2018/19 години, на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
 

7. др Раша Андрејевић, доцент, ангажовање за извођење наставе на Мастер академским 
студиујама, на модулу Прехрамбено машинство, на предмету Стручна пракса М са фондом 
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од 90 часова, у школској 2018/19 години, на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 
 

8. др Горан Симић, ред. проф., ангажовање за извођење дела наставе на Мастер 
академским студиујама, из предмета Основи динамике шинских возила, на другој години 
МАС у јесењем семестру (2+0), и предмета Градска и специјална шинска возила на другој 
години МАС, у јесењем семестру (2+0), у школској 2018/19 години, на Катедри за шинска 
возила на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
 
 

 ННВ једногласно је усвојило ова ангажовања.  
 

 
 

Комисије  
 
 

 
1. др Ненад Зрнић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање доцент 

или ванредни професор за ужу научну област Пројектовање и испитивање машина и 
конструкција, транспортна техника и логистика, на Факултету техничких наука Универзитета 
у Новом Саду. 

2. др Влада Гашић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу научну област Пројектовање и испитивање машина и 
конструкција, транспортна техника и логистика, на Факултету техничких наука Универзитета 
у Новом Саду. 

3. др Иван Благојевић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање 
доцента или ванредног професора за ужу научну област Моторна возила и мотори СУС, на 
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

4. др Немања Зорић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање 
доцента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, по конкурсу објављеном у листу „Послови“ 
15.08.2018. године. 

5. др Ненад Митровић, доцент, ангажовање за учешће у Комисији за оцену и одбрану 
докторске дисертације кандидата Александра Вучковића под називом „Развој концепта 
стратешког управљања користима у портфолиу пројеката“ на Факултету организационих 
наука Универзитета у Београду. 

6. др Горан Младеновић, доцент, ангажовање за учешће у Комисији за оцену и одбрану 
завршног рада под насловом „Могућност унапређења пнеуматског транспорта у фирми 
„Ликаwood“ кандидата Дамира Дивјака“, на Шумарском факултету Универзитета у Београду. 

 
           ННВ једногласно је усвојило ове Комисије.  

            
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 20/1718, завршена је у 12:55 
часова. 

 
                                                                                                             ДЕКАН 

                  Записничар                                         МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

         Данијела Фатић                     проф. др Радивоје Митровић 


