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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 824/2                                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-11/1819 
Датум: 09.05.2019. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 82 40 37 3 41 203 

 Кворум за ННВ – 1/2А      102 

Б присутно 63   31   33    1  29   157 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 82 122 159 162 203  

 Кворум за ИВ – 2/3В 55  81 106 108 135  

 потребно за одлуку – 1/2В 42  62                                                                                                                             80   81 102  

 Присутно   63 94   127   128  157  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
11/1819 одржана је 09. маја 2019. 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 међународну сарадњу, проф. др Предрага Елека и продекана 
за НИД, проф. др Александра Симоновића. 
 
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  
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-10/1819 од 11.04.2019. год 
2. Обавештења и информације. 
3. Утврђивање предлога кандидата за Продекана за финансије.  
4. Наставна питања. 
5. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
6. Докторске дисертације. 
7. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
8. Признавање страних високошколских исправа. 
9. Избор комисија и радних тела ННВ. 
10. Актуелна питања и разно. 

 
 

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-10/1819 ОД 11.04.2019. 
 
Записник са седнице ННВ број 10/1819 од 11.04.2019. године је једногласно усвојен. 

 
 

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 
 
 

1. Седници Наставно-научног већа присуствовали су студенти, добитници награда на 
такмичењу „Машинијада 2019“. Након уводне речи декана, проф. др Радивоја Митровића, 
присутнима се обратио председник Студентског парламента Јагош Стојановић, а Наставно-
научно веће их је поздравило аплаузом. 
 

2. Чланови Наставно-научног већа минутом ћутања одали су почаст преминулим 
професорима др Градимиру Ивановићу, др Ненаду Јанићијевићу и др Недељку Плавшићу.  
 

3. На 8. седници Савета Машинског факултета која је одржана у среду, 24.04.2019. године, са 
почетком у 13 часова, донете су следеће одлуке: 

 Одлука о верификацији мандата следећим члановима Савета представницима 
оснивача: 

 др Андрији Вујичићу, 

 др Милошу Петровићу, 

 Михаилу Весовићу, дипл. маш. инж., 

 генерал-мајору проф. др Бојану Зрнићу, 
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 Мирославу Стојановићу, дипл. инж. маш., 

 мр Драгану Јовановићу, дипл. инж. маш., 

 Душану Ђурашевићу, дипл. инж. маш., 

 проф. др Милици Костић Станковић. 

 Одлука о покретању поступка избора продекана за финансије Машинског факултета 
за изборни период до 30.09.2021. године.  

 

4. Машински факултет Универзитета у Београду акредитовао је нови студијски програм - 

Информационе технологије у машинству,  на основним академским студијама. Упис прве 

генерације студената очекује се већ у школској 2019/2020. години. У прву годину биће 

уписано укупно 60 бруцоша, 20 на терет буџета РС и 40 у статусу самофинасирајућих 

студената. Студијски програм ИТ у машинству траје три године и носи 180 ЕСПБ бодова. 

Студијски програм Информационе технологије у машинству представља наставак 

вишедеценијског „праћења“ савремених и сопствених истраживања Машинског факултета и 

њиховог имплементирања у драгоцену понуду врхунског високог државног образовања за 

потребе савремених високотехнолошких компанија. 

 

5. Немачка акредитациона агенција за студијске прогаме из области техничких наука, 

информатике, природних наука и математике – АСИИН, продужила је акредитацију 

студијских програма на основним и мастер академским студијама Машинског факултета 

Универзитета у Београду до 2025. године. 

 

6. У уторак, 21. маја 2019. године на Машинском факултету у Београду, одржава се 

седамнаести Панел о Индустрији 4.0 у Србији, на коме ће бити представљена Дигитална 

платформа за Индустрију 4.0. Овај документ, од изузетне важности за  нашу земљу, биће 

званично усвојен на АМП Конференцији, 6. јуна,  у оквиру Панела 6 (од 11 до 13 сати, у 

Свечаној сали 211 Машинског факултета).  Дигитална платформа за Индустрију 4.0 је један 

од резултата технолошких самита, који се од 2016. године, редовно одржавају на 

Машинском факултету у Београду, уз учешће најпознатијих светских експерта за 

технолошки развој, који излажу своје научне резултате из области нових технологија у 

контексту модела Индустрије 4.0. 

 

7. Четврти технолошки самит САД-ЕУ-Јапан-Србија / Конференција “Индустрија 4.0“, који 

окупља водеће светске експерте за технолошки развој, биће одржан од 03. до 06. јуна 2019. 

године на Машинском факултету у Београду. 

 
 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Дана 18.04.2018.године,  др Невена Буђевац, доц., Учитељског факултета УБ је одржала 
предавања на тему „Који су најчешћи изазови у раду са студентима и како се могу 
превазићи?“. Посебна пажња је посвећења раду са студентима и бројним изазовима, попут 
недостатка мотивације, незадовољавајуће комуникације, индивидуалних разлика услед 
којих један део студената теже прати и разуме градиво. Успешно решавање наведених 
изазова може значајно да унапреди квалитет наставе и учења на Универзитету и повећа 
професионално задовољство свих који раде у настави. 
 

2. На 36. Балканској математичкој олимпијади одржаној од 29.04. - 05.05.2019.г. у Молдавији, 
млади математичари из Србије су освојили прво место екипно, а велики допринос је дао и 
наш колега доц. др  Душан Ђукић који је учествовао у припреми такмичара.   
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Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. У оквиру европског програма мобилности наставног особља Еразмус+ МФ је био домаћин 

следећим иностраним професорима и истраживачима: 

 

- др Grzegorz Olszyna, са Универзитета АГХ у Кракову, Пољска, у периоду од 08.04.2019. до 

12.04.2018. био је у посети Катедри за механизацију, где је одржао презентацију везану за 

методе недеструктивног испитивања челичних ужади, 

- др Ioannis Angeli, доцент на Департману за машинство и науку о материјалима на Cyprus 

University of Technology, Лимасол, Кипар, био је 12.04.2019. у посети Катедри за производно 

машинство где су му домаћини били проф. др Бојан Бабић и доц. др Славенко 

Стојадиновић, 

- др Arkadiusz Mystkowski, истраживач на Техничком универзитету у Бијалистоку (Bialystok 

University of Technology), Пољска, био је у периоду 17-18.04.2019. у посети Катедри за 

производно  машинство, где је домаћин била доц. др Милица Петровић. 

 
2. У среду, 17.04.2019. МФ су посетили представници Oдсека за хидраулику немачко-

швајцарске компаније Liebherr: Michael Fabianek, Engineering Menager, hydraulics and pump 
drives и Nicolas Gassilloud, Development Engineer, hydraulics and gearboxes, и представници 
домаће компаније NovelIC: Дарко Тасовац, CEO, Acting CFO, Co-Founder и Славиша 
Николић, Chief Operating Officer. Посета је организована од стране др Александра Ћоћића, 
ван. проф. У оквиру радних састанака направљени су иницијални договори о будућој 
научно-стручној сарадњи. Представници Liebherr-а су размотрили могућност донације 
лабораторијске опреме у циљу унапређења постојеће Лабораторије за уљну хидраулику и 
пнеуматику. Састанцима су присустовали чланови Катедре за механику флуида, ван. проф. 
Ђорђе Чантрак са Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе, као и продекан за 
међународну сарадњу  проф. др Предраг Елек. 

 
3. Дана 22.04.2019. године одржан је састанак са г. Rob Vlendre-ом, комерцијалним 

директором холандског огранка компаније Engie Fabricom Offshore Services и г. Гораном 

Стефановићем, директором компаније Bemet, Београд. Поред продекана за међународну 

сарадњу, састанку су присуствовали проф. др Бојан Бабић, проф. др Марко Милош, проф. 

др Мирјана Мисита и доц. др Жарко Мишковић. Размотрене су могућности сарадње 

холандске компаније и МФ, као и повезивање са Техничким универзитетом у Делфту. 

 
4. Професор Габријеле Булиан (Gabriele Bulian) са Универзитета у Трсту, Италија, одржао је 

на MФ 24. априла 2019.  блок од пет часова предавања на тему: “SOLAS Harmonized 

Probabilistic Subdivision and Damage Stability Regulations”, у оквиру предмета Пловност и 

стабилитет брода 2, Модула за бродоградњу МФ. Предавања су одржана у оквиру 

вишегодишње сарадње у настави у области бродоградње универзитета у Београду и Трсту, 

која је 2017. формализована двогодишњим Erasmus+ пројектом бр. 2017-1-IT02-KA107-

035527. Током посете МФ, проф. Булиан разговарао је са студентима, наставницима и 

руководством МФ о значају међународне наставне и научне сарадње и могућностима за 

унапређење сарадње у оквиру програма Erasmus+. 

 
5. Продекан за међународну сарадњу је 03.05.2019. одржао састанак са проф. др Бернхардом 

Аксманом (Bernhard Axmann), руководиоцем мастер програма Производно машинство у 

аутомобилској индустрији на Машинском факултету у оквиру Техничке високе школе у 

Инголштату (Technische Hochschule Ingolstadt) у Немачкој. Размењене су информације о 
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факултетима и анализиране могућности успостављања сарадње, најпре путем размене 

наставника и студената. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Кабинет министра за иновације и технолошки развој послао је Позив за пријаву на стартап 
програм Универзитета Калифорније у Берклију, Berkley Skydeck. 

 
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује 15. Национално 

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији 2019, (НТИ 19). Обавештење је 
послато мејлом члановима ННВ, а конкурс је затворен 30.04.2019. год.  

 
3. Одржан је други састанак са немачком компанијом Brose и представницима руководства 

Електротехничког факултета у Београду, а у вези образовања, истраживања и развоја и 
сарадње. 

 
4. 63. Међународни  сајам технике и техничких достигнућа одржаће се на Београдском сајму  у 

периоду од 21. - 24.05.2019. год., а очекује се да све научноистраживачке организације 
презентују остварене резултате пројеката  (ТР, ИИИ, ОИ) за период 2011 - 2019.  

 
5. Позивају се  аутори техничких решења да се благовремено обрате канцеларији за НИД у 

вези спровођења даљих корака и приказа експоната или одговарајућег видео материјала. 
 

6. Предавање о учешћу на HORIZON2020 пројектима, а у вези пријаве, ангажовања и 
руковођења пројектом као и правима, обавезама и одговорностима које истраживач може 
имати приликом учествовања на пројектима одржао је ванр. проф. др Александар 
Миливојевић. Наредно предавање у вези међународних пројеката које ће одржати 
емеритус, проф. др Мирољуб Аџић, планирано је крајем маја.  

 
 
Извештаји са службених путовања: 
 
 

1. Снежана Обрадовић, дипл. екон., сарадник за кадровске послове и радне односе, 
поднела је извештај о учешћу на семинару који је био одржан 10. 04. 2019. године на тему 
„Управљање и шифрирање података при пријави запослених“, у организацији МНГ центра – 
Центар за развој људских ресурса и менаџмент. 
 

2. др Тамара Бајц, доцент, боравила је на службеном путу у Темишвару (Румунија), у 
периоду од 11. до 13. 04. 2019. године поводом 28. Конференције „Building Services and 
Ambiental Comfort” која је одржана у организацији Политехничког Универзитета Темишвар и 
годишњег састанка Дунавског огранка „ASHRAE“, на коме је извршено гласање за чланове 
комитета за 2019-2020. годину. На годишњем састанку Дунавског огранка међународне 
организације за климатизацију, грејање и хлађење „ASHRAE“, учествовала је у својству 
председавајућег Комитетом за студентске активноси и као Саветник студентског огранка 
Универзитета у Београду „ASHRAE University of Belgrade student branch”.  

 
 
- тачка 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА ПРОДЕКАНА ЗА 

ФИНАНСИЈЕ 
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На основу предлога декана проф. др Радивоја Митровића за утврђивање предлога кандидата за 
продекана за финансије Машинског факултета Универзитета у Београду, предложен је др Милан 
Гојак, ванр. проф. 
ННВ је формирало Комисију за спровођење гласања у следећем саставу: 
 

- др Дејан Мицковић, ред. проф. 
- др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф. 
- др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. 
- др Александар Ћоћић, ванр. проф. 
- др Жарко Мишковић, ред. проф. 

 
Након завршеног тајног гласања Комисија је констатовала да је гласању приступило 127 чланова 
ННВ од укупно 203 члана, при чему је 117 гласало „за“, а 10 „против“.  
На основу резултата гласања чланова ННВ, донета је одлука да се за Продекана за финансије 
Машинског факултета Универзитета у Београду, за изборни период до 30.09.2021. године  
предложи др Милан Гојак, ванр. проф. 

 
- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
1.  МАШИНИЈАДА 2019 
 
Традиционално окупљање студената машинских факултета са простора бивше Југославије под 
називом Машинијада 2019. ове године је одржано по 59. пут у Бечићима у Црној Гори од 30.04.- 
04.05.2019.г. уз учешће 13 факултета и то: Машински факултет Бања Лука, Машински факултет 
Ниш, Машински факултет Сарајево, Факултет техничких наука Нови Сад, Машински факултет 
Београд, Машински факултет Источно Сарајево, Факултет техничких наука Косовска Митровица, 
Машински факултет Скопје, Машински факултет Подгорица, Факултет стројарства, рачунарства и 
електротехнике Мостар, Факултет инжењерских наука Крагујевац, Факултет за машинство и 
грађевинарство Краљево и Машински факултет Зеница. 
Наши студенти су се приказали широј јавности у најбољем светлу кроз спортска и такмичења у 
знању уз напомену да су својим примерним понашањем достојанствено представљали МФ. 
Освајањем првог места у генералном пласману, по четврти пут за редом су потврдили апсолутну 
доминацију. 
 
а. Такмичење у знању: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД  - 1. МЕСТО 
 
МАТЕМАТИКА – Проф. др Александар Пејчев, Јелена Томановић, асистент 
 
МАТЕМАТИКА 1 : 1. МЕСТО 
 
Божић Душан, 30/18 ( ОАС, 1. година ) 
Петровић Јелена, 404/18 ( ОАС, 1. година ) 
 
МЕХАНИКА : Проф. др Наташа Тришовић, 1. МЕСТО 
 
Ристић Никола 421 / 2016 
Гавриловић Марко 108 / 2017 
 
ТЕРМОДИНАМИКА : Срђан Отовић, асистент, 1. МЕСТО 
 
Башић Марија, 1045/2018 (МАС, 1. година)  
Милутин Винуловић, 1204/2018 (МАС, 1. година) 
 
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА :  Др Ана Петровић, асистент, 2. МЕСТО 
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Вуковић Владан , 1252/17 ( МАС, 2. година ) 
Лакић Филип , 1096/17 ( МАС, 2. година ) 
 
МЕХАНИКА ФЛУИДА : Милан Раковић, асистент, 2. МЕСТО 
 
Анђелковић  Ања, 8/2016 
Вејновић Николина, 62/2016. 
 
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ : Доц. др Ненад Коларевић, 2. МЕСТО 
 
Станишић Јелена ,  1317/18  (1. МАС) 
Грубишић Иван,  1238/18 (1. МАС) 
 
МАТЕМАТИКА 2 : 3. МЕСТО 
 
Антонић Антонина, 18/17 ( ОАС, 2. година ) 
Собић Филип , 630/17 ( ОАС, 2. година ) 
 
б. Такмичење у спорту: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД  - 3. МЕСТО  
 
ФУДБАЛ ( Ж )        - 1. МЕСТО  КОШАРКА ( М )  -1. МЕСТО 
КОШАРКА ( Ж ) - 1. МЕСТО  ШАХ ( М)               - 2. МЕСТО 
ШАХ ( Ж)               - 3. МЕСТО  ФУДБАЛ ( М)               - 3. МЕСТО 
СТОНИ ТЕНИС ( Ж )  - 3. МЕСТО  РУКОМЕТ ( М )    - 3. МЕСТО 
РУКОМЕТ ( Ж )    - 4. МЕСТО  ОДБОЈКА  ( М )       - 6. МЕСТО 
ОДБОЈКА  ( Ж )       - 6. МЕСТО  СТОНИ ТЕНИС ( М )    - 11. МЕСТО 
 
Генерални пласман: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД  - 1. МЕСТО 
 
2. УПИС  СТУДЕНАТА  НА ВИСОКОШКОЛСКУ  УСТАНОВУ  ( ВУ ) – измене и допуне 
 
А) Правилник о упису на студијске програме УБ 

 
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може 

условно да се упише на студијски програма и уз потврду да је започет поступак признавања 
стечене стране школске односно високошколске исправе. 

 
Уколико захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране школске односно 

високошколске исправе не даје право на упис студијског програма на које се лице пријавило, 
сматраће се да лице није уписано и биће враћен уплаћени износ школарине умањен за 
трошкове уписа. 

 
Кандидати који су у  3. или 4. разреду средње школе освојили једну од прве три награде на 

републичком или међународном такмичењу из каландара такмичења МПНТ, из предмета који се 
полаже на пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета. 
 
Мастер академске студије 
На упис могу конкурисати и кандидати који су завршили интегрисане студије односно мастер 
академске студије остваривши најмање 300 ЕСПБ. 
 
Докторске студије 
За кандидате који имају општу просечну оцену мању од 8: 
Завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије, са 
најмање 300 ЕСПБ и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног 
министарства пре уписа на докторске студије. 
 



 

8 

 

Упис лица са инвалидитетом 
Кандидати предају документа  Центру за студенте са хендикепом до 01.06.2019.г., а затим са 
потврдом Комисије УБ се пријављују на конкурс Факултета. 
 
Извод из матичне књиге рођених 
Факултети ће добити дигитални сертификат којим је могуће приступити матичним књигама и имају 
обавезу да сами прибављају Извод из матичне књиге рођених за све пријављене кандидате за 
упис. До сада су овај документ прибављали кандидати за упис.    
 
B) Државна матура - нацрт ( почиње 2021..г.) 
 
Завршни испит- трогодишње стручно образовање 
Уметничка и Стручна матура- 4. Разред стручне и уметничке школе 
Општа матура- 4. разред гимназије 
 
Завршни испит: један или више стандардизованих задатака којима се проверавају стручне 
компетенције прописане стандардом квалификација ( практичан испит ) 
 
Стручна матура: обавезни део три испита 
•Српски ( матерњи ) језик 
•Математика (осим за профиле који немају математику у последње две године школовања - у том 
случају предмет по избору) 
•Стручни испит ( тестови/испит провере стручно-теоријских знања и матурски стручни рад ) 
 
Уметничка матура: обавезни део три испита 
• Српски ( матерњи ) језик и књижевност 
• Наставни предмет по избору ( изборни предмет ) 
• Уметнички наставни предмет  
 
Општа матура: обавезни део ( три испита ) + изборни део  
• Провера постигнућа ученика, односно степен усвојености и рзвијености знања на крају општег 
средњег образовања ( гимназија ); 
• Утврђивање спремности за даљи наставак образовања ( пријемни испит)  
 
Ученици који су завршили 4. разред стручне или уметничке школе имају право да полажу 
општу матуру или њен део. 
 
Обавезни део : 
• Српски ( матерњи ) језик и књижевност 
• Математика 
• Предмет по избору 
 
Изборни део: истоветан за све типове матуре 
• Са листе општеобразовних предмета 
• На основу сопственог избора ученика 
• На основу захтева високошколске установе ( део јединственог пријемног испита ) 
• Број изборних предмета није ограничен 
 
Процедура: 
• У исто време на читавој територији Републике Србије  
• Два рока -  јун и август  
• Општа матура се полаже у обавезном и изборном делу путем тестова  
• Ученик са положеном општом матуром може да се упише на високошколску установу под 
условима које та установа прописује, односно у складу са законом 
 



 

9 

 

3. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ НА ОАС  - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ 

 
ННВ једногласно је донело одлуку да се предложи Савету Машинског факултета да Висина 
школарине за стране држављане на ОАС  - студијски програм Информационе технологије у 
машинству, од школске 2019/20. године износи 1.800 еура у динарској противвредности, по 
школској години. Висина школарине на ОАС – студијски програм Информационе технологије у 
машинству је истог износа као и висина школарине на студијском програму Машинско 
инжењерство. 

 
 

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 
 

 
5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
 
5.1.1. Предлагач: Катедра за процесну технику  
Конкурс за избор:  једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Процесна техника. 
Комисија за припрему реферата: др Србислав Генић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Александар Петровић, ред. проф., др Иван Аранђеловић, ред. 
проф., др Бранислав Јаћимовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др 
Ненад Ћупрић, ванр. проф., Шумарски факултет Универзитета 
у  Београду. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Мирјани Стаменић. 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.2. Предлагач: Катедра за производно машинство  
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за 

ужу научну област Производно машинство. 
Комисија за припрему реферата: др Љубодраг Тановић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Бојан Бабић, ред. проф. и др Милан Зељковић, ред. проф., ФТН 
Нови Сад. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Бранку Кокотовићу. 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом 
за ужу научну област Процесна техника. 

Предложени кандидат: др Никола Карличић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Дејан Радић, ред. проф. – председник Комисије, др Србислав 

Генић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., др 
Мирослав Станојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Ђорђе 
Јанаћковић, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет у  
Београду. 

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

5.3.1. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом 
за ужу научну област Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Тони Иванов, маст. инж. маш., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Небојша Петровић, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. 
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проф, др Александар Бенгин, ред. проф. и др Бранимир 
Стојиљковић, доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни 
факултет. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 126. Потребно гласова «за» 80, а гласало је: 
за-126, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Тони Иванов изабере у звање доцента. 

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 22.04.2019. године, др Милош 
Марковић је изабран у звање доцента. 
 
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) 
 

5.5.1. Кандидат: др Драгомир Стаменковић, доцент, за звање ванредног професора, за ужу 
научну област Биомедициско ижењерство, на Факултету за специјалну едукацију 
и рехабилитацију Универзитета у Београду. 

Комисијa: др Лидија Матија, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф. и др Ђуро Коруга, ред. 
проф. М.Ф. у пензији. 

Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 

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”) 
 
5.а.2.а Кандидат: др Душан Шарац, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник 
Комисија: проф. др Лидија Матија, проф. др Александра Васић Миловановић, проф. др Ђурица 
Грга, Стоматолошки факултет у Београду 
 
5.а.2.б Кандидат: др Марија  Балтић, дипл. инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник 
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Комисија:  проф. др Александар Симоновић, ван. проф. др Александар Грбовић, доц. др Огњен 
Пековић, ван. проф. др Предраг Миросављевић, Саобраћајни факултет у Београду, др Катарина 
Чолић, научни сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду д.о.о. 
 
5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
 
5.а.3.а Кандидат:  др Тамара Јовановић, дипл. хем. бира се у научно звање виши научни 
сарадник  (Политика од 18.03.2019.год.) 
Комисија: проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Александра Васић Миловановић, проф. др 
Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало је 93. Потребно гласова «за» 62, а гласало је: за-
93, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Тамара Јовановић изабере у звање виши 
научни сарадник. 

 
 
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”) 
Нема материјала. 
 
5.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
 
5.б.3.а Кандидат:  Марија Орловић, мастер инж.маш. бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник  (Политика од 18.03.2019.год.) 
Комисија: проф. др Милош Бањац, проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Мирјана Лаковић, 
Машински факултет у Нишу 
Резултат гласања: Потребан кворум 135, а гласало је 156. Потребно гласова «за» 102, а гласало је: 
за-156, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Марију Орловић у звање истраживач приправник. 

 
5.б.3.б Кандидат: Стефан Милановић, мастер инж.маш. бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник  (Политика од 18.03.2019.год.) 
Комисија: проф. др Милош Бањац, проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Мирјана Лаковић, 
Машински факултет у Нишу 
Резултат гласања: Потребан кворум 135, а гласало је 156. Потребно гласова «за» 102, а гласало је: 
за-156, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Стефана Милановића у звање истраживач приправник. 

 
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. 
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5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 
5.в.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Бранислава Ракићевића,  именованог члана ННВ за 
преглед поднете документације и подношење Мишљења о техничком решењу и сагласности 
Комисије за НИД на мишљење члана ННВ, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати 
Пријаву Техничког решења под називом „Носећа структура телескопске полуприколице 
носивости 47t – STPPN47“  чији су аутори: ван. проф. др Јован Танасковић, ван. проф. др 
Саша Митић,  проф. др Војкан Лучанин. 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
- 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 Ван. проф. др Ђорђе Чантрак  поднео је захтев за добијање 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 учешћа на “17

th
 European Turbulence Conference”, под покровитељством EUROMECH-a, а 

која ће се одржати од 03.09-06.09.2019. год. у Торину, Италија. 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.д.2 Проф. др Александар Седмак поднео је захтев за добијање 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 учешћа на “3

rd
 International Conference on Structural Integrity,” а која ће се одржати од 

02.09-05.09.2019. у Фуншалу, Португалија. 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.д.3 Проф. др Александар Жуњић поднео је захтев за добијање 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 учешћа на Council Meeting International Ergonomic Association (IEA), као председник 
Ергономског друштва Србије и представник Србије у одбору IEA. Састанак ће се одржати  од 23.08-
25.08.2019.год., у Хелсингору, Данска.  
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
 

- 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 
Нема материјала.  
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6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
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 
 
Кандидат: Предраг Добратић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Носивост и степен искоришћења цилиндричних зупчастих парова у условима вишеструке 
спреге 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за Опште машинске конструкције 
Предлог Комисије: др Божидар Росић, ред. проф., др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милосав 

Огњановић, проф. емеритус, др Зоран Стаменић, ванр. проф. и др Славко 
Муждека, ванр. проф., Универзитет одбране у Београду, Војна академија.  

Разултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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: Дарко Раденковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај храпавости зидова канала при струјању мешавине гаса и честица у унутрашњим 

турбулентним струјањима 
Комисијa: др Милан Лечић, ред. проф., ментор, др Никола Младеновић, ред. проф., др Невена 

Стевановић, ред. проф., др Александар Ћоћић, ванр. проф. и др Горан Живковић, виши 
научни сарадник, ИНН Винча Београд.   

Разултат 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.  Марија Лалошевић, дипл. инж. архитектуре, студент Докторских студија «Снижење 
температуре ваздуха и концентрације CO2 у урбаним срединама применом вегетационих кровова», 
ментор др Мирко Коматина, ред. проф.  
 
6.8.2.  Ивана Чековић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Процес гасификације 
дрвне сечке у постројењу за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије», ментори 
др Александар Јововић, ред. проф. и др Марта Трнинић, научни сарадник, МФ Београд.  
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  
 
 

- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
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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 
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. ИЗБОР КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА ННВ 
 
 

1. Центар за квалитет наставе и акредитацију 

- др Весна Спасојевић Бркић, ред.проф. – руководилац 

- др Живана Јаковљевић, ванр.проф 

- др Неџад Рудоња, доцент, секретар  
 

2. Комисија за осигурање квалитета наставе  
    Поткомисија за реформу и унапређење теоријске наставе 

- др Тришовић Наташа, ред.проф. 

- др Зорана Јели, ванр. проф.   

- др Горан Лазовић, ванр.проф. 
Поткомисија за реализацију и унапређење лабораторијске и практичне наставе 

- др Милош Марко, ред.проф.  

- др Милош Ђукић, ванр. проф  

- Душан Недељковић, асистент 
Поткомисија за организовање и спровођење поступака вредновања 

- др Мирјана Мисита, ред.проф. 

- др Александар Венцл, ред.проф. 

- др Драган Милковић, ванр. проф.  

- др Милан Калајџић, доцент 

- др Горан С. Воротовић, доцент 
3. Комисија за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената  

- др  Божидар Росић, ред.проф. 

- др Александар Цветковић, ред.проф. 

- др  Снежана Милићев, ванр.проф. 

- др Зорица Вељковић, ванр.проф  

- Милош Пјевић, асистент   
4. Комисија за анализу ефикасности студирања 
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- др Љубодраг Тановић, ред. проф, продекан за наставу 

- др Татјана Лазовић Капор, ред.проф. 

- др Нина Анђелић, ред.проф.  

- др Радиша Јовановић, ванр.проф. 

- др Небојша Гњатовић, доцент 
 
 
Разултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
 
- тачка 10. 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)  

 
 
Комисије  

 
 
1. др Зоран Миљковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја за 

оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Митић под називом „Креирање 
параметарског 3Д модела мандибуле човека методама вештачке интелигенције“, на 
Машинском факултету у Нишу. 

2. др Зоран Миљковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о 
оцени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата 
Миће Ђурђева под називом „Примена метахеуристичких алгоритама у оптимизацији 
технолошких процеса обраде производа“, на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. 

3. др Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног наставника за ужу научну област 
Механика, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини. 

4. др Оливера Јеремић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор једног наставника за ужу научну област Механика, на 
Факултету техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у Приштини. 

 
Резултат гласања: ННВ је једногласно усвојило сва ангажовања. 

 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 11/1819, завршена је у 14:20 часова. 
 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


