
1 

 

НИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2228/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-01/1819 
Датум: 11.10.2018. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 81 39 37 2 40 199 

 Кворум за ННВ – 1/2А      101 

Б присутно 69   35   31    1  35   171 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 81 120 157 159 199  

 Кворум за ИВ – 2/3В 54  80 105 106 133  

 потребно за одлуку – 1/2В 41  61                                                                                                                             79   80 101  

 Присутно   69 104     135   136   171   
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
01/1819 одржана је 11. октобра 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 финансије, проф. др Цветка Црнојевића и продекана 
за НИД, проф. др Александра Симоновића. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 101 члана Већа, а да је у сали 
присутно 171 члан, 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-20/1718 од 20.09.2018. год. 
2. Обавештења и информације.  
3. Наставна питања. 
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
5. Докторске дисертације. 
6. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
7. Признавање страних високошколских исправа. 
8. Актуелна питања и разно. 

 
 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-20/1718 ОД 20.09.2018. 
 
Записник са седнице ННВ број 20/1718 од 20.09.2018. године је једногласно усвојен. 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. Декан је обавестио присутне да је колега др Васко Фотев, ред. проф. преминуо. 
Чланови Наставно-научног већа одали су му почаст минутом ћутања. 
 

2. Проф. др Угљеша Бугарић представио је новог колегу на Катедри за индустријско 
инжењерство, асистента Андрију Петровића. 
 

3. На 27. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак 20.09.2018. 
године са почетком у 14 часова, донете су следеће одлуке: 

 Одлука о измени и допуни Статута Универзитета у Београду - Машинског факултета 
(одлука донета на основу предлога ННВ са седнице одржане 20.09.2018. са 
почетком у 12 часова); 

 Одлука о образовању Комисије за доделу bar кодова на опрему Факултета - за 
чланове Комисије именовани су: др Драгослава Стојиљковић ред. проф., др Бојан 
Ивљанин стручни сарадник запослен у ИЦМФ, Милан Раковић асистент, Јадранка 
Петров сарадник за НИД и Драган Живић шеф Службе за одржавање објеката;  

 Одлука о именовању чланова Управног одбора Алумни фондације Машинског 
факултета:  проф. др Влада Гашић, проф. др Милорад Милованчевић, проф. др 
Радивоје Митровић, др Милош Воркапић, проф. емеритус др Мирољуб Аџић, Петар 
Кочовић и Милорад Радивојевић; Одлука донета на основу предлога ННВ од 
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20.09.2018.; на предлог Декана, за председника Управног одбора изабран је проф. 
др Влада Гашић, а за заменика председника Петар Кочовић; 

 Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Алумни фондације Машинског 
факултета: проф. др Бојан Бабић, проф. др Драган Марковић и Весна Симић, дипл. 
правник, секретар Факултета; Одлука донета на основу предлога ННВ од 
20.09.2018.; 

 
4. На 28. односно 1. (Конститутивној) седници Савета Машинског факултета која је 

одржана у четвртак, 20.09.2018. године, са почетком у 14:30, донете су следеће одлуке: 

 Одлука о верификовању мандата за чланове Савета Машинског факултета из реда 
запослених на Машинском факултету за мандатни период од четири године, и из 
реда представника студената за мандатни период од две године; чланови Савета из 
реда наставног особља су: проф. др Влада Гашић, проф. др Иван Божић, проф. др 
Александар Ћоћић, проф. др Живана Јаковљевић, проф. др Александар Обрадовић, 
проф. др Александар Грбовић, проф. др Бранислав Попконстантиновић, проф. др 
Милан Петровић, проф. др Милан Ристановић, проф. др Зоран Стаменић, проф. др 
Угљеша Бугарић и проф. др Маја Тодоровић, а из реда ненаставног особља: Ненад 
Јовановић, Лада Тончић и др Драгољуб Бекрић; чланови Савета – представници 
студената Факултета су: Теодора Ђачић, Марко Гавриловић, Никола Јокић и 
Стефан Бердић; 

 Одлука о избору проф. др Владе Гашића за председника Савета Машинског 
факултета; 

 Одлука о избору проф. др Ивана Божића за заменика председника Савета 
Машинског факултета; 

5. На 2. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак, 04.10.2018. 
године, са почетком у 13:00 часова, разматрана су актуелна питања у вези предстојеће 
прославе Дана Машинског факултета.  Савет Факултета је на овој седници донео и 
препоруке упућене Деканском колегијуму да се у наредном периоду (након прославе 
Дана Факултета ове године) критеријум за доделу признања најбољим студентима 
промени, и то:  

1. препорука: наградити 10 најбољих студената у генерацији, 
2. препорука: наградити студенте за успех постигнут на студијама у претходној школској 
години са просечном оценом најмање 9,5 и без заосталих испита (до сада је критеријум 
био просечна оцена 9,0 и без заосталих испита). 
 

6. За патент фулеренских нанофотонских сочива, др. Ђуро Коруга, професор 
биомедицинског инжењерства и нанотехнологија, добио је златну медаљу на 14. 
Међународном сајму иновација и нових технологија у Севастопољу у Русији. Овај 
проналазак награђен је златном медаљом и на 10. Међународном скупу проналазача и 
Трећем светском форуму иновација, који су у септембру одржани у Кини, као и златном 
медаљом Међународне федерације проналазача са седиштем у Швајцарској. 
 

7. Седми међународни симпозијум „Индустријско инжењерство“ – SIE 2018, у организацији 
Катедре за индустријско инжењерство МФ, Иновационог центра МФ и Steinbeis 
Advanced Risk Technologies, одржан је 27. и 28. 09. 2018. године на Машинском 
факултету у Београду. Скуп је био добра прилика да се укаже на улогу и значај 
индустријског инжењерства, идентификују главни трендови у области и подстакне 
умрежавање и сарадња међу учесницима на унапређењу теорије и праксе. 
 

 
Обавештења Продекана за НИД: 
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1. На основу Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа (Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија у 
образовно-научним пољима, Стандард 9: Наставно особље) објављеном у Сл. 
Гласнику РС бр. 88/2017 од 29.09.2017. године, ментор на докторским студијама, за 
област Техничко-технолошких наука,  мора да има најмање 5 научних радова 
објављених у претходних десет година у часописима са импакт фактором са SCI листе, 
односно SCIe листе. Обавештавамо чланове ННВ који испуњавају услов за 
потенцијалне менторе на докторским студијама да је потребно да попуне обрасце који 
су достављени у радном материјалу као и путем мејла како бисмо ажурирали Списак 
потенцијалних ментора за школску 2018/2019. 

 
2. Фонд за иновациону делатност РС расписао нови Јавни позив у оквиру Програма 

сарадње науке и привреде (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private 
Sector Enterprises) који је отворен до 28.12.2018. Више информација можете видети на 
линку http://www.inovacionifond.rs/cgs-javni-poziv/  

 
3. Календар за достављање Уговора о ауторском делу за школску 2018/2019 послат је 

члановима ННВ-а мејлом, а налази се и у радном материјалу. 
 

4. Конференција поводом почетка пројекта “Акциони план за зелени град (GCAP) и 
Акциони план за одрживе изворе енергије и климу (SECAP)  града Београда” и 
представљање кандидатуре града Београда за Зелену престоницу Европе се одржала  
у петак 5. октобра  2018. године у Свечаној сали Скупштине града Београда.   

 
 
Извештаји са службених путовања: 
 

1. др Зоран Миљковић, ред. проф., боравио је на службеном путу у Бриселу (Белгија), у 
периоду од 23. до 28. 09. 2018. године са циљем да као изабрани Vice-Chair за ENG Panel 
(евид. ознака: CT-EX2006C134719-119) агенције „REA – Research Executive Agency“ која 
ради под окриљем Европске комисије, после провере компетентности и одсуства сукоба 
интереса, изврши избор евалуатора за предлоге пројеката у оквиру „H2020-MSCA-IF 2018“ 
програма – ENG Panel. 

 
2. др Игор Бачкалов, ван. проф., боравио је на службеном путу у Кобеу (Јапан), у периоду 

од 15. до 24. 09. 2018. године где је на 13
th
 International Conference on the Stability of Ships 

and Ocean Vehicles учествовао као коаутор два рада и као члан Координационог одбора 
научног комитета (SRDC). 
 

3. др Игор Бачкалов, ван. проф., боравио је на службеном путу у Антверпену (Белгија), у 
периоду од 03. до 06. 10. 2018. године где је у организацији Универзитета у Антверпену 
одржана генерална скупштина и састанци Радних пакета међунароодног истраживачког 
пројекта NOVIMAR (Novel IWT and Maritime Transport Concepts). 

 
4. др Милан Калајџић, доцент, поднео је извештај о обављеном службеном путовању у 

Сплиту (Хрватска), где је у периоду од 26.09. до 30.09.2018. године учествовао на 23
rd

 
Symposium on the Theory and Practice of Shipbuilding и изложио најновије резултате 
истраживања везане за развој нових бродова унутрашње пловидбе. 

5. др Мирјана Стаменић, доцент, поднела је извештај о службеном путовању у Рим 

(Италија), где је у периоду од 24. до 26.09.2018. године учествовала на 5. Међународном 

симпозијуму “Environment-Friendly Energies and Applications” EFEA 2018, који је одржан на 

Универзитету Sapienza у Риму. Том приликом је усмено изложила два рада: “Efficient 

Technology for Combustion of Low Calorific Gaseous Fuels” и “Some Remarks on Bottom-Up 

Methodology for Energy Efficiency Action Plans”. 

 



 

5 

 

6. Стефан Рудаковић, асистент, поднео је извештај о обављеном службеном путовању у 
Кобеу (Јапан), у периоду од 15. до 27. 09. 2018. године, где је на 13

th
 International Conference 

on the Stability of Ships and Ocean Vehicles учествовао као коаутор рада. 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА  
 
 

1. Упис на МАС и ДС у школској 2018/2019. години. 
 
Продекан за наставу је информисао чланове ННВ о спроведеном конкурсу за упис на прву 
годину МАС и ДС уз закључке: 
 
а) На МАС у првом конкурсном року се пријавило 396 кандидата, од којих је услове конкурса 
задовољило 395 кандидата. На свим модулима, сем Модула механика, постоји потребан 
број студената да се настава реализује. Од наведених кандидата, њих 351 је завршило 
МАС на МФБгд, а 44 кандидата је завршило ОАС на другим факултетима. У структури 44 
кандидата, њих 5 је из бивших југословенских република и 2 страна држављанина. Уколико 
би се извршило рангирање студената по првој жељи, било би уписано њих 294. Од 
преосталих 101 кандидата, 51 кандидат би био уписан по другој жељи, а 25 кандидата по 
трећој жељи. Остало би не уписано 25 кандидата, од којих су 23 кандидата завршили ОАС 
на МФБгд. Након дискусије, изнет је предлог усвојен на састанку Проширеног деканског 
колегијума, да се студенти упишу по првој жељи а да се у наредном периоду поразговара 
на тему уписних квота по модулима.  
Предлог је усвојен већином гласова „за“, с једаним гласом „против“ и једним гласом 
„уздржан“. 
 
б) Од укупно пријављених 396 кандидата, 4 кандидата су припадници српске националне 
мањине из суседних земаља који су завршило ОАС на МФБгд и 5 кандидата који су 
завршили у својим земљама. Како се ови кандидати уписују у статусу СФ студената, 
предложено је, и једногласно усвојено да се они ослободе трошкова плаћања школарине у 
школској 2018/2019. години.  
 
в) На докторске студије је конкурисало 38 кандидата, и упис је у току. 
 
г) Биће расписан други уписни рок за упис на МАС и ДС, уз очекивање да ће по први пут 
бити попуњене уписне квоте на МАС.  

 
 

2. Одлука о усклађивање раније утврђених ужих научних области са Статутом. 

Уже научне области за које су изабрани наставници и сарадници, а које су биле утврђене 
до доношења Статута Машинског факултета у Београду, број 1876/1 од 04.10.2013. године, 
су одговарајуће уже научне области утврђене тим Статутом, и то: 
 
раније утврђена ужа научна област:             садашња ужа област: 
 
- Железничко машинство                             -  Шинска возила 
- Војно машинство                                         -  Војно машинство-системи наоружања 
- ТМ-машински  материјали и                      -  ТМ- машински материјали, заваривање                

заваривање                                                       и сродни поступци 
- ТМ-машински материјали                            -  ТМ-погонски материјали и сагоревање, 

-  ТМ- трибологија 
 
Наставници изабрани за раније утврђене уже научне области сматрају се изабранима за 
одговарајућу ужу научну област ове одлуке, која је прецизирана Статутом Факултета. 
Предлог Одлуке је једногласно усвојен. 
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- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
 
4.1. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције 

Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 
ужу научну област Опште машинске конструкције. 

Комисија за припрему реферата: др Божидар Росић, ред. проф. – председник Комисије, др Татјана 
Лазовић-Капор, ред. проф. и др Лозица Ивановић, ред. проф., 
Факултет инжењерских наука, Крагујевац. 

Разлог: истицање изборног периода асистенту Милошу Седаку. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
  
4.2. 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) 
 

4.2.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције. 

Предложени кандидат: др Александар Маринковић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
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.  

 
4.2.2. 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. 

Предложени кандидат: др Дејан Илић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног професора. 
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. 

 
4.2.3. Конкурс за избор: једног асистента са докторатом на одређено време од 3 године са пуним 

радним временом за ужу научну област Моторна возила. 

Предложени кандидат: др Велимир Ћировић, дипл. инж. маш.,  
                                         научни сарадник за звање асистента са докторатом. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Алексендрић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Бранислав Ракићевић, ред. проф. и др Петар Ускоковић, ред. 
проф., Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки 
факултет. 

    
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
4.3.1. 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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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 
Ташко Манески, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Предраг Поповић, 
научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча. 

Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало је 104. Потребно гласова «за» 61, а гласало је: 
за-104, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ненад Митровић изабере у звање ванредног 
професора. 

 
4.3.2. 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. М.Ф. у пензији, 
др Зорана Јели, ванр. проф., др Горан Шиниковић, ванр. проф. 
и др Љубица Миловић, ванр. проф., Технолошко-металуршки  
факултет. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Миша Стојићевић изабере у звање доцента. 
 
4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у 
Београду (ИВ)  
Нема материјала.  
 
4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
 

4.3.в.1. 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: 
за-171, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Мају Росић у звање асистента. 

 

4.3.в.2. 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. 
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Комисија за припрему реферата: др Саша Живановић. ванр. проф. – председник Комисије, др 
Бранко Кокотовић, доцент и др Бојан Бабић, ред. проф. 

Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: 
за-171, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Николу Воркапића у звање асистента. 

4.3.в.3. 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. М.Ф. у пензији – председник 
Комисије., др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. и др 
Љубомир Миладиновић, ред. проф. 

Резултат гласања: Потребан кворум 133, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: 
за-171, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Ивану Цветковић у звање асистента. 

4.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука 
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)  

Нема материјала.  
 
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. 
професоре) 
Нема материјала.  
 
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - 
именовање Комисије (ИВ) 
 
4.5.1. Кандидат: др Иван Златановић, доцент, за звање ванредног професора, за ужу научну 

област Машинство у пољопривреди, на Пољопривредном факултету 
Универзитета у Београду. 

Комисијa: др Драган Марковић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф. и  
                 др Милета Ристивојевић, ред. проф. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - 
реферат 
Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  
 
- тачка 4.а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање 
 
4.а.1.а Подносилац захтева: др Емина Џиндо  
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран 
Радаковић, ван. проф. др Љубица Миловић,  Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.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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Нема материјала. 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
Нема материјала. 
 
тачка 4.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
Нема материјала. 
 
4.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. 
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 
Нема материјала. 
 
тачка 4.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
4.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу 
Нема материјала. 
 
4.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Нема материјала. 
 
- тачка 4.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала. 
 
 
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Александар Миловановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Примена параметара еласто-пластичне механике лома на процену интегритета 

великих сферних резервоара 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала). 
 
5.1.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.  
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5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
Нема материјала.  
 
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на 
научну заснованост теме и именовање ментора 
Нема материјала.  
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
 
5.6.1. Кандидат: Khalid Ahmed Eldwaib, MSc., студент Докторских студија. 
Наслов: Optimization of Al-2024 Integral Wing Spar Based on Estimated Fatigue Life 
               Оптимизација интегралне Al-2024 рамењаче крила на бази процене века под замором 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Александар Грбовић, ванр. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. 
проф., др Драган Милковић, ванр. проф., др Данило Петрашиновић, ванр. проф. и др Гордана 
Кастратовић,ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати 
ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета 
Нема материјала. 
 
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на 
       реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
Нема материјала.  
 
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
5.9.1. Кандидат: Ненад Коларевић, маст. инж. маш. 
Наслов: Стање и понашање динамички напрегнутих структура у екстремним условима рада 
Датум одбране: 18.09.2018. године. 
Комисија: др Милосав Огњановић, проф. емеритус, ментор, др Марко Милош, ред. проф., ментор, 

др Божидар Росић, ред. проф., др Милета Ристивојевић, ред. проф. и др Вукман Бакић, 
научни саветник, ИНН Винча Београд.    

 
5.9.2. Кандидат: мр Деспот Јанковић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Утицај статичких и динамичких оптерећења на појаву иницијалних оштећења композитних 
лопатица репног ротора хеликоптера 
Датум одбране: 21.09.2018. године. 
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф., ментор, др Александар Симоновић, ред. проф., др 

Александар Грбовић, ванр. проф., др Стеван Максимовић, научни саветник ВТИ Београд и 
др Слободан Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.     
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5.9.3. Кандидат: Ђорђе Ђурђевић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Напонско и деформацијско стање структурних елемената са дисконтинуитетима 
геометрије 
Датум одбране: 21.09.2018. године. 
Комисија: др Нина Анђелић, ред. проф., ментор, др Ташко Манески, ред. проф., ментор, др Игор 

Балаћ, ред. проф., др Владимир Буљак, ванр. проф. и др Љубица Миловић, ванр. проф., 
ТМФ Београд.  

 
5.9.4. Кандидат: Александар Масларевић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Савремене технологије наношења превлака и њихова потенцијална примена на 

термоенергетским постројењима 
Датум одбране: 24.09.2018. године. 
Комисија: др Гордана Бакић, ванр. проф., ментор, др Милош Ђукић, ванр. проф., др Александар 

Седмак, ред. проф., др Радивоје Митровић, ред. проф. и др Весна Максимовић, научни 
саветник, ИНН Винча Београд.     

     
5.9.5. Кандидат: Милош Марковић, маст. инж. маш. 
Наслов: Синтеза тактичких ракета земља – ваздух против циљева великих брзина 
Датум одбране: 25.09.2018. године. 
Комисија: др Момчило Милиновић, ред. проф., ментор, др Слободан Јарамаз, ред. проф. МФ. у 

пензији, др Дејан Мицковић, ред. проф., др Предраг Елек, ред. проф. и др Дарко 
Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику Београд.     

 
5.9.6. Кандидат: Миодраг Животић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Понашање домаћих лигнита колубарског и костолачког басена током процеса термичког 

разлагања 
Датум одбране: 26.09.2018. године. 
Комисија: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., ментор, др Александар Јововић, ред. проф., 

ментор, др Драгана Животић, ванр. проф., РГФ Београд, др Небјша Манић, ванр. проф. и 
др Марта Трнинић, научни сарадник, МФ Београд.  

 
5.9.7. Кандидат: Александар Милићевић, маст. инж. маш. 
Наслов: Математичко моделирање и оптимизација процеса у ложишту на спрашени угаљ при 

директном косагоревању са биомасом 
Датум одбране: 27.09.2018. године. 
Комисија: др Драган Туцаковић, ред. проф., ментор, др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др 

Горан Ступар, доц., др Срђан Белошевић, научни саветник, ИНН Винча Београд, др Ненад 
Црномарковић, научни сарадник, ИНН Винча Београд.   

 
5.9.8. Кандидат: Abulgasem Musa Saeed Sghayer, маст. инж. маш. 
Наслов:  Процена заморног века оштећених интегралних  оплата  - уздужници панела   
               Fatigue life assessment of damaged integral skin – stringer panels 
Датум одбране: 28.09.2018. године. 
Комисија: др Александар Грбовић, ванр. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др 

Драган Милковић, ванр. проф., др Катарина Чолић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд и др 
Гордана Кастратовић, ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд.   

 
5.9.9. Кандидат: Душан Шарац, маст. инж. маш. 
Наслов: Развој методологије за испитивање утицаја денталног импланта на носећу структуру 
Датум одбране: 28.09.2018. године. 
Комисија: 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 Београд.  

 
5.9.10. Кандидат: Емина Џиндо, дипл. инж. маш. 
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Наслов: Развој прслине у хетерогеним завареним спојевима 
Датум одбране: 28.09.2018. године. 
Комисија: др Зоран Радаковић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, ред. проф., др Гордана 

Бакић, ванр. проф., др Катарина Чолић, научни сарадник ИЦ МФ Београд и др Љубица 
Миловић, ванр. проф., ТМФ Београд.  

 
5.9.11. Кандидат: мр Владимир Сремчевић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Повреде и окружење путника као основа за дизајн аутобуса са аспекта безбедности и 

комфора 
Датум одбране: 28.09.2018. године. 
Комисија: др Александар Жуњић, ред. проф., ментор, др Драган Д. Милановић, ред. проф., др 

Мирјана Мисита, ред. проф., др Евица Стојиљковић, ванр. проф., Универзитет у Нишу, 
Факултет заштите на раду и др Светлана Чичевић, ред. проф., Саобраћајни факултет 
Београд.  

 
5.9.12. Кандидат: мр Марија Балтић, дипл. инж. маш. 
Наслов: Утицај оштећења на динамичке карактеристике композитних лопатица ротора 

ветротурбина 
Датум одбране: 28.09.2018. године. 
Комисија: др Слободан Ступар, ред. проф. МФ у пензији, ментор, др Александар Симоновић, ред. 

проф., др Александар Грбовић, ванр. проф., др Огњен Пековић, доц. и др Слободан 
Гвозденовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.     

  
5.9.13. Кандидат: мр Миодраг Лисов, дипл. инж. маш. 
Наслов: Натпритисак барутних гасова при опаљењу из минобацача 
Датум одбране: 03.10.2018. године. 
Комисија: др Дејан Мицковић, ред. проф., др Цветко Црнојевић, ред. проф., др Предраг Елек, ред. 

проф. и др 
                 Мирко Козић, научни саветник у пензији, ВТИ Београд.   
 
- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.4.1. Кандидат: Милорад Марковић, дипл.инж.маш.,  
Наслов магистарске тезе: Хидрауличке вибрације и резонанца у систему пумпне станице Врачар II 
Датум одбране: 20.09.2018. године. 
Комисија: др Милош Недељковић, ред. проф., ментор, др Невена Стевановић, ред. проф., др 

Александар Обрадовић, ред. проф. и др Марко Иветић, ред. проф. у пензији, Грађевински 
факултет Београд.  

 
 
- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
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7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  
                                                           
 
- тачка 8. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 
      1.  За чланове Већa групације техничко-технолошких наука именују се:  
 
          -   др Радивоје Митровић, ред. проф., декан 
          -   др Александар Симоновић, ред. проф.    
          -   др Љубодраг Тановић, ред. проф. 
 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

2. За члана Већа групације техничко - технолошких наука у Већу за студије при 
Универзитету предлаже се др Љубодраг Тановић, редовни професор Машинског 
факултета.  
 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

3. За члана Савета Универзитета у Београду предлаже се др Александар Јововић, редовни 
професор Машинског факултета. 

 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

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 Милан Лечић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на предметима: Механика 

флуида, са фондом часова 3+0 у јесењем семестру и Хидропнеуматска техника, са фондом 
часова 3+0 у пролећном семестру, у школској 2018/2019. години, на Факултету техничких 
наука Универзитета у Приштини. 
 

2. др Иван Аранђеловић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на предмету 
Реална анализа, са фондом часова 3+0, на студијском програму Математика ОАС, у 
јесењем семестру у школској 2018/2019. години, на Природно-математичком факултету 
Универзитета у Приштини. 

 
3. др Миодраг Спалевић, ред. проф. и др Александар Пејчев, ванр. проф., ангажовање за 

одржавање наставе у школској 2018/2019. години, ученицима Математичке гимназије у 
Београду. 

 
4. др Зоран Стокић, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета 

Механика 3 са фондом часова 3+2, у јесењем семестру у школској 2018/2019 години, на 
Војној академији у Београду. 



 

14 

 

 
5. др Михаило Лазаревић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из 

предмета Механика 3 са фондом часова 3+2, у јесењем семестру у школској 2018/2019 
години, на Војној академији у Београду. 
 

6. др Оливера Јеремић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета 
Механика 2 са фондом часова 2+2, у јесењем семестру у школској 2018/2019 години, на 
Војној академији у Београду. 
 

7. др Наташа Тришовић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета 
Механика 2 са фондом часова 2+2, у јесењем семестру у школској 2018/2019 години, на 
Војној академији у Београду. 
 

8. др Александар Бенгин, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе са фондом часова 
3+0, као и одржавање испита и консултација, у јесењем семестру у школској 2018/2019 
години, на Високој школи струковних студија  - Београдска политехника. 

 
9. др Михаило Лазаревић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на мастер 

студијама из предмета Осцилације механичких система, са фондом часова 2+2, у 
пролећном семестру у школској 2018/2019 години, на Факултету техничких наука у Косовској 
Митровици. 
 

10. др Ненад Митровић, доцент, ангажовање за одржавање наставе за предмет 
Пројектовање енергетски ефикасних објеката, са фондом часова 2+0 у Високој техничкој 
школи струковних студија Нови Београд у пролећном семестру у школској 2018/19 години, 
на Високој техничкој школи струковних студија у Београду. 

 
11. др Горан Младеновић, доцент, ангажовање за извођење наставе за предмет 

Флексибилни производни системи, са фондом часова 2+0 у Високој техничкој школи 
струковних студија Нови Београд у пролећном семестру у школској 2018/19 години, на 
Високој техничкој школи струковних студија у Београду. 
 

12. др Слободан Јарамаз, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за извођење наставе на 
Докторским академским студијама из предмета: Примена експлозива (Explosive 
applications), Погон пројектила (Propulsion of projectiles), Одабрана поглавља из конструкције 
пројектила (Selected topics in projectile design) и Одабрана поглавља балистике на циљу 
(Selected topics of terminal ballistics), у школској 2018/19 години, на Машинском факултету 
Универзитета у Београду. 
 

13. др Златко Петровић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за извођење наставе на 
Докторским академским студијама и на Мастер академским студијама из предмета: 
Хеликоптери, Пројектовање летелица, Нумеричке методе прорачуна континуалних средина 
и Пројектовање инжењерског софтвера, у школској 2018/19 години, на Машинском 
факултету Универзитета у Београду. 
 

14. Вељко Шљивић, маст. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање ради 
извођења лабораторијских вежби у јесењем семестру школске 2018/2019. године из 
предмета: Трибологија на ОАС, 5. семестар, позиција 4, са фондом од 5 часова укупно, на 
Катедри за технологију материјала Машинског факултета у Београду.  
 

15. Александар Масларевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање 
ради извођења лабораторијских вежби у јесењем семестру школске 2018/2019. године на 
предмету: Машински материјали 2 на ОАС, 3. семестар, позиција 4, са фондом од 5 часова 
укупно, на Катедри за технологију материјала Машинског факултета у Београду.  

 



 

15 

 

16. Александра Јоксимовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање 
ради извођења вежби у јесењем семестру школске 2018/2019. године на предметима: 
Управљање безбедношћу и квалитетом хране (0+2), Пројектовање постројења и процесних 
и енергетских система (0+2) и Пројектовање машина и опреме за производњу и прераду 
хране (0+2) на Катедри за пољопривредно машинство Машинског факултета у Београду.  

 
17. Ђорђе Петковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање ради 

извођења вежби и обављања дежурства на испитима у јесењем семестру школске 
2018/2019. године на предметима: Индустријска и комунална термоенергетска постројења 
(0+1), Турбокомпресори (0+3) и Пројектовање и експлоатација термоенергетских 
постројења (0+1) на Катедри за термоенергетику Машинског факултета у Београду.  

 
Резултат гласања: ННВ је једногласно усвојило сва ангажовања. 
 

Комисије  
 

 
1. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за одбрану докторске 

дисертације под насловом „Research on comfort improvements in vehicles“, кандидата Doru 
Constantin, MSc Mech. Eng. на  Машинском факултету Универзитета Политехника у 
Темишвару, Румунија. 

 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
            
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 01/1819, завршена је у 14:00 часова. 
 
 
 
 

                                                                                                             ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Следојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


