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 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2559/2               ЗАПИСНИК са седнице ННВ-02/1819 
Датум: 01.11.2018. год.  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
02/1819 одржана је 01. новембра 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 међународну сарадњу, проф. др Предрага Елека 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 162 члана, 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-01/1819 од 11.10.2018. 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-01/1819 ОД 11.10.2018. 
 
Записник са седнице ННВ број 01/1819 од 11.10.2018. године је једногласно усвојен. 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Обавештења Декана: 
 

1. У суботу, 27. октобра 2018. године Машински факултет у Београду свечано је обележио два 
важна датума у својој историји – 70 година од оснивања и 145 година од увођења наставе 
машинства у Србији. Свечаној академији у препуном Амфитеатру присуствовали су 
студенти и професори, чланови Владе Србије, представници Универзитета у Београду,  
САНУ, декани машинских факултета у Србији и региону. 
 

2. На 3. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак 18. октобра.2018. 
године са почетком у 13 часова, донете су следеће одлуке: 

 

 Одлука о избору Јагоша Стојановића, студента 1. године МАС, за студента 
продекана; 

 Одлука о додели награда поводом Дана Машинског факултета: 

 
            1) Запосленима за верност и сталност у раду на Машинском факултету: 

 
      - пензионисаним члановима колектива Повеља и поклон књига 

    - за 40 година Повеља и поклон књига, 
    - за 35 година Повеља и поклон књига, 
    - за 30 година Повеља и поклон књига, 
    - за 25 година Повеља и поклон књига, 
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    - за 20 година Повеља и поклон књига, 
    - за 10 година Повеља и поклон књига. 
 

             2) Инжењерима који су дипломирали пре 50 година - Златна диплома. 
 
                        3) Специјалне плакете Машинског факултета. 
 
                        4) Плакете Машинског факултета. 
 
                        5) Плакете Машинског факултета за посебна залагања. 
 

            6) Захвалнице Машинског факултета. 
 
            7) Најбољим дипломираним студентима и најбољим студентима прве, друге и 

треће године Основних академских студија и прве и друге године Мастер 
академских студија - Похвалница и поклон књига.   

 
            8) Студентима редовних генерација за успех постигнут на студијама у претходној 

школској години са просечном оценом најмање 9,00 и без заосталих испита – 
Похвалница и поклон књига. 

 
3. У оквиру обележавања 70-годишњице Машинског факултета у Београду,  у петак, 26. 

октобра у Свечаној сали МФ одржана је панел дискусија на тему Индустрија 4.0 – 
Нова индустријализација Србије.  На скупу је било речи о најважнијим елементима и 
аспектима нове индустрије политике Србије из углова – Влада Републике Србије – 
Универзитет/Наука – Привреда, садржаних у завршном документу (Белој књизи) треће 
Међународне конференције о Индустрији 4.0, која је у јуну одржана у Београду. 
Организатори су Машински факултет и Привредна комора Србије. 
 

4. Проф. др Зорана Јели представила је новог асистента на Катедри за теорију механизама и 
машина, Ивану Цветковић. 
 

5. Проф. др Бојан Бабић представио је новог асистента на Катедри за производно машинство, 
Николу Воркапића. 
 

6. Асистент Ивана Медојевић добила је сина Филипа, асистент Александар Димић добио је 
ћерку Даницу, а доц. др Милан Калајџић добио је сина Виктора. 
 
 

Обавештења Продекана за наставу: 
 

1. Поводом Дана предузећа „ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ“ Београд, Ненаду 
Савковићу, дипл.инж.маш. МФ је награђен за мастер рад  „Погодности примене и 
одржавања електроаутобуса у односу на дизел аутобусе “ новчаном наградом у висини 
40.000 динара. 
 

2. Добијен је допис од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом 
образовању да је документација поднета по Захтеву бр. 612-00-00160/2018-03 од 
13.04.2018. за студијски програм ОАС -ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ, 
технички уредна. 

 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Госпођа Tomoko Deguchi, представник Јапанског друштва за промоцију науке (JPSP - Japan 

Society for the Promotion of Science) одржала је 10.10.2018. године на МФ презентацију о 
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активностима ове организације, са посебним фокусом на могућности добијања стипендија 

за постдокторске студије у Јапану. 

 
2. Представници аустријске компаније „Mahle“ посетили су факултет 18.10.2018. године и 

исказали интересовање за сарадњу у погледу омогућавања обављања стручне праксе и 

дела мастер рада наших студената у њиховој компанији. Договорен је наставак 

комуникације, уз укључивање представника заинтересованих катедри. 

 
3. Професор Zbigniew Kulesza са Машинског факултета Техничког универзитета у Бијалистоку, 

Пољска, боравио је у посети нашем факултету у периоду од 15.10. до 19.10.2018. године у 

оквиру програма мобилности наставника Еразмус+. Продекан за међународну сарадњу 

упознао је госта са организацијом студија и истраживања на факултету и размотрене су 

могућности сарадње између два факултета. Изузетно повољном утиску госта о нашим 

капацитетима допринели су састанци и посете лабораторијама које су уприличили: проф. 

др Петар Петровић, проф. др Живана Јаковљевић, доц. др Милица Петровић, проф. др 

Милан Ристановић и проф. др Горан Шиниковић. 

 
Обавештења Продекана за НИД 
 

1. Продекан се захвалио члановима Наставно-научног већа на указаном поверењу, а посебно 
се захвалио колегиници проф. др Драгослави Стојиљковић на колегијалности и сарадњи 
током претходна два месеца. У току је развој процедура имплементације ISO стандарда 
који би требало да омогући ефикасније функционисање канцеларије за НИД. Продекан је 
подсетио чланове Наставно-научног већа да је рок за доставу ажурираних радова SCI 
листе ментора 01.11.2018. године. Као и у претходном периоду, канцеларија продекана за 
НИД ће прослеђивати јавне позиве из свог делокруга рада, а такође се позивају све колеге 
уколико имају релевантне информације, да их проследе продекану. Врата канцеларије за 
НИД су широм отворена за све чланове Наставно-научног већа као и за њихове идеје, 
предлоге и сугестије на унапређењу научно-истраживачке делатности и сарадње са 
привредом. 

 
 

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА  
 
 
3.1. Упис на МАС и ДС 
 
Продекан за наставу је информисао чланове ННВ о спроведеном другом уписном року шк. 
2018/20019. године:  
 
- на МАС је уписано 23 кандидата што заједно са првим уписним роком подразумева да је по први 
пут у шк. 2018/2019. години попуњена квота од 416 акредитованих места (384 у статусу буџетских и 
32 у статусу самофинасирајућих студената). 
- на ДС је у оба рока уписано 36 студената и настава на овом студијском програму почиње 
02.11.2018. године према распореду. Очекује се и расписивање трећег уписног рока. 
 
3.2. Почев од школске 2018/2019. године подићиће се квалитет услуга студентима кроз измене и 
допуне у оквиру апликација студентског сервиса, а које обухватају: 
 
а) раздвојен приказ уплата, задужења и стања за школарину и пријаву испита; 
б) при пријави испита уведено је ограничење да студент не може да пријави испит уколико има 
неизмирена дуговања за школарину на тај дан, или уколико нема потписан уговор о студирању. 
в) новина је да ће студент сада моћи преко студентског сервиса да пријављује и оне испите које су 
до сада пријављивали три и више пута (до сада је било пријављивање на шалтеру Службе за 
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студентске послове). Услов за пријаву ове категорије испита је да студент има потребна средства 
на рачуну.  
г) студенти ће добити информације и инструкције у вези плаћања школарине и пријаве испита. 
Наведеним мерама студент више неће имати потребу пријаве испита у Служби за студентске 
послове, већ ће то обављати електронским путем. 
 
3.3. На основу члана 96. и 97. Статута Универзитета у Београду Наставно – научно веће факултета 
одлучује о признавању положених испита у случају уписа на студијски програм ОАС и МАС, без 
пријемног испита. 
Наставно – научно веће је једногласно донело одлуку о признавању положених испита на ОАС, 
МАС и ДС за студенте, према приложеном списку, а на основу одлука надлежних факултетских 
Комисија. 
 
3.4. Послове и задатке ЕСПБ координатора, по одлуци ННВ обављао је проф. др Ненад Зрнић. 
Како он по фунцији то више није у могућности да обавља, предложено је да ННВ донесе одлуку да 
продекан за међународну сарадњу, проф. др Предраг Елек преузме послове ЕСПБ координатора 
на факултету. ННВ је једногласно усвојило ову одлуку. 
 
 

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 
4.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
 
4.1.1. Предлагач: Катедра за идустријско инжењерство 

Конкурс за избор једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу 
научну област Друштвено-економске науке. 

Комисија за припрему реферата: др Никола Дондур, ред. проф. – председник Комисије, др Весна 
Спасојевић Бркић, ред. проф. и др Жаклина Стојановић, ред. 
проф., Универзитет у Београду, Економски факултет. 

Разлог: унапређење асистента др Соње Јосиповић. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.2. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције 

Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 
ужу научну област Опште машинске конструкције. 

Комисија за припрему реферата: др Милосав Огњановић, проф. емеритус - председник Комисије, 
др Марко Милош, ред. проф., др Божидар Росић, ред. проф., др 
Милета Ристивојевић, ред. проф. и др Вукман Бакић, научни 
саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“. 

Разлог: унапређење асистента др Ненада Коларевића. 
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) 
Нема материјала.  
    
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
4.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 

временом за ужу научну област Опште машинске конструкције. 
Предложени кандидат: др Александар Маринковић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
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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.  

Резултат гласања: Потребан кворум 54, а гласало је 66. Потребно гласова «за» 41, а гласало је: за-
66, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Маринковић изабере у звање 
редовног професора. 

 
4.3.2. 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало је 96. Потребно гласова «за» 61, а гласало је: за-
96, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Дејан Илић изабере у звање ванредног 
професора. 

 
4.3.3. 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. 

Напомена: Математички факултет је, у року дефинисаном Правилником о стицању звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (23.10.2018.год.), доставио 
позитивно мишљење за избор др Душана Ђукића у звање доцента.     

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 128. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-128, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Душан Ђукић 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) 
Нема материјала 

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)  
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На основу одлуке Већа научних области техничких наука од 29.10.2018. године, др Ненад 
Митровић изабран је у звање ванредног професора, а др Миша Стојићевић изабран је у звање 
доцента. 
 
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) 
Нема материјала.  
 
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета – 
реферат Комисије (ИВ) 
 
4.6.1. 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. 

 
- 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 Александар Масларевић, мастер инж.маш.,  истраживач 
сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Гордана Бакић, ван. проф. др Милош 
Ђукић, др Весна Максимовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.1.б Подносилац захтева: др Бојан Ивљанин, дипл. инж.маш.    
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања 
Миливојевић, др Катарина Чолић, научни сарадник, Иновациони центар МФ 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.1.в Подносилац захтева: др Игор Мартић, мастер инж.маш.,  истраживач сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, доц. др Ненад Митровић, 
др Марко Јарић, научни сарадник Иновациони центар МФ 
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”) 
Нема материјала. 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
 
4.а.3.а Кандидат: др Јован Исаковић, виши научни сарадник  бира се у научно звање научни  
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саветник  (Политика од 24.09.2018.год.) 
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. 
Резултат гласања: Потребан кворум 54, а гласало је 66. Потребно гласова «за» 41, а гласало је: за-
66, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Јован Исаковић изабере у звање научног 
саветника. 

 
4.а.3.б Кандидат: др Тамара Јовановић,  бира се у научно звање виши научни сарадник  
(Политика од 24.09.2018.год.) 
Комисија: проф. др Милорад Милованчевић, проф. др Александра Васић-Миловановић, проф. др 
Бранимир Јованчићевић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет 
Резултат гласања: Потребан кворум 81, а гласало је 96. Потребно гласова «за» 61, а гласало је: за-
96, против-0, уздржаних-0. 

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

 

тачка 4.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
 
4.б.1.a Подносилац захтева: Никола Миловановић, мастер инж.маш.,  студент докторских  
студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник  
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран 
Радаковић, др Катарина Чолић, научни саветник, Иновациони центар МФ 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.б Подносилац захтева: Александар Јанковић, мастер инж.маш.,  студент докторских  
студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Горан Шиниковић, доц. др Емил Вег, проф. 
др Стеван Станковски, Факултет техничких наука, Нови Сад 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.в Подносилац захтева: Милица Милић, мастер инж.маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Динуловић, доц. др Јелена Сворцан, др 
Слободан Ступар, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.г Подносилац захтева: Филип Маринковић, мастер инж.маш.,  студент докторских  студија 
МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић, доц. др Огњен 
Пековић, др Слободан Ступар, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.д Подносилац захтева: Драгољуб Тановић, мастер инж.маш.,  студент докторских  студија 
МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић, доц. др Јелена 
Сворцан, др Слободан Ступар, ред. проф. у пензији 
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Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.ђ Подносилац захтева: Александар Ковачевић, мастер инж.маш.,  студент докторских  
студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: доц. др Јелена Сворцан, доц. др Огњен Пековић, др 
Слободан Ступар, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.е Подносилац захтева: Александра Арсић, мастер инж.маш.,  студент докторских  студија 
МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Ненад Зрнић, ван. проф. др Влада Гашић, 
проф. др Предраг Јованчић, Рударско-геолошки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.1.ж Подносилац захтева: Марко Урошевић, мастер инж.маш.,  студент докторских  студија МФ  
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Ненад Зрнић, ван. проф. др Влада Гашић, 
проф. др Предраг Јованчић, Рударско-геолошки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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) 
 
4.б.3.а Кандидат: Срећко Недељковић, мастер инж.маш., студент докторских  студија МФ, бира 
се у звање истраживач приправник (Политика од 24.09.2018.год.) 
Комисија: проф. др Милан Лечић, ван.проф. др Александар Ћоћић, проф. др Душан Продановић, 
Грађевински факултет у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 134, а гласало је 160. Потребно гласова «за» 101, а гласало је: 
за-160, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Срећка Недељковића у звање истраживач приправник. 

 

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.  
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- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала.  
 
 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.1. Кандидат: Ивана Милеуснић, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија. 
Радни наслов: Карактеризација нанокомпозитних материјала за оптичка помагала 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Лидија Матија, ред. проф.  и др сц. 

мед. Мирко Јанков, лекар – офталмолог, виши научни сарадник 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за биомедицинско инжењерство). 
 
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)  
 
5.1.а.1. Кандидат: Александар Миловановић, MSc., студент Докторских студија  
Радни наслов: Примена параметара еласто-пластичне механике лома на процену интегритета 
великих сферних резервоара 
Предложен потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.  
Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала: др Александар Седмак, ред. 

проф., др Зоран Радаковић, ред. проф., др Небојша Гњатовић, доц., др Ненад 
Митровић, доц. и др Никола Будимир, научни сарадник, ИЦ. МФ.   

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 
 
5.3.1. Филип Вучетић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај концентрације 
напона и појаве 
прслине на преостали радни век биоматеријала за реконструктивне плочице», ментор др 
Александар Седмак, ред. проф.  
 
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: Saif Al Ameri, MSc., студент Докторских студија. 
Наслов: Синтеза алгоритама навигације и вођења пројектила заснованих на машинском учењу 
   Missiles Guidance Navigation and Control Algorithms Design Based on Machine Learning 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
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Предлог Комисије: др Драган Лазић, ред. проф., ментор, др Милан Ристановић, ванр. проф., др 
Ивана Тодић, доц., др Марко Милош, ред. проф. и др Жарко Ћојбашић, ред. проф., Машински 
факултет Универзитета у Нишу.    
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 
 
5.7.1. Кандидат: Hamad Alkaabi, MSc., студент Докторских студија 
Наслов: Аеродинамичке карактеристике осносиметричних тела у несиметричном струјном пољу 
             Aerodynamic characteristics of axi-symmetric bodies in non-symmetric flow fields 
Комисијa: др Златко Петровић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Иван Костић, ред. проф., др 

Александар Симоновић, ред. проф., др Огњен Пековић, доц. и др Слободан Ступар, ред. 
проф. М.Ф. у пензији.   

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
   
5.7.2. Кандидат: Љубиша Петров, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Карактеризација материјала СПМ техником и њено унапређење применом анализе утицаја 

дефеката 
             сонди 
Комисијa: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др 

Александар Седмак, ред. проф., др Горан Лазовић, ванр. проф. и др Драгомир 
Стаменковић, доц., Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у 
Београду.     

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 
5.8.1.  Јелена Видаковић, дипл. инж. маш. - мастер, студент Докторских студија «Напредни 
алгоритми управљања манипулаторима у системима за тренажу пилота савремених борбених 
авиона», ментор др Михаило Лазаревић, ред. проф.  
  
5.8.2.  Ahmed Ali Essdai, dipl. ing. ., студент Докторских студија «Мултиваријантни модел за 
антропометријско пројектовање унутрашњег простора возила и машина (Multivariate model for 
vehicles and machines interior space anthropometric design)», ментор др Весна Спасојевић-Бркић, 
ред. проф.  
 
5.8.3.  Abuajila M. S. Raweni, маст. инж. маш. ., студент Докторских студија «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)», ментор др Видосав 
Мајсторовић, ред. проф.  
  
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.      
                                
 

- 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 
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Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  
     

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  
                                                          
 

- тачка 8. 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 Миодраг Спалевић, ред. проф. ангажовање као ментора на докторским академским 

студијама Математика, за школску 2018/2019. годину ради формирања листе ментора на 
Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. 
 

2. др Петар Лукић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Докторским академским 
студијама  из предмета Моделовање хетероструктурних микроелектронских направа, са 
укупним фондом 6+0+0 часова недељно, На Катедри за микроелектронику и техничку 
физику, у школској 2018/2019. години, на Електротехничком факултету Универзитета у 
Београду. 
 

3. др Александар Петровић, ред. проф. ангажовање ради извођења наставе из предмета 
Систем менаџмента здравља и безбедности на раду у 7. семестру Основних академских 
студија, са фондом часова 2+2, у школској 2018/2019. години, на Факултету организационих 
наука у Београду. 

 
4. др Драган Милановић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Основним 

академским студијама на 4. години у 8. семестру на предмету Управљање процесима рада, 
са фондом часова 2+0, у пролећном семестру у школској 2018/2019. години, на Факултету 
техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. 

 
5. др Горан Лазовић, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе на предмету 

Нумеричка математика са фондом часова 3+2, у школској 2018/2019 години, на Машинском 
факултету у Бања Луци. 

 
6. др Драгомир Зековић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за извођење наставе на 

Докторским академским студијама на предмету Одабрана поглавља из механике, у 
пролећном семестру, у школској 2018/19 години, на Катедри за механику Машинског 
факултета Универзитета у Београду. 
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7. др Мирко Павишић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за извођење наставе на 
Докторским академским студијама на предмету Механика удара, у јесењем семестру, у 
школској 2018/19 години, на Катедри за механику Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
 

8. Невена Аранђеловић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање за 
извођење вежби на Основним академским студијама на предмету Механика 1, у јесењем 
семестру са фондом часова 0+3, у школској 2018/19 години, на Катедри за механику 
Машинског факултета Универзитета у Београду. 
 

9. Вељко Петровић, маст. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање ради 
извођења вежби на предмету Отпорност материјала у јесењем семестру са фондом часова 
0+5 (две смене по 2,5 часа), у школској 2018/2019. години, на Катедри за отпорност 
конструкција Машинског факултета у Београду.  

 
10. Милан Травица, дипл. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање ради 

извођења вежби на предмету Конструисање процесне опреме (ОАС) у јесењем семестру са 
фондом часова 0+2, у школској 2018/2019. години, на Катедри за процесну технику 
Машинског факултета у Београду. 

 
11. Томислав Симоновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија ангажовање ради 

извођења вежби на предметима:  Основи инжењерства ризика и заштите од пожара (ОАС) у 
јесењем семестру са фондом часова 0+2, Анализа и управљање ризицима у процесним 
индустријама (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+2, Пројектовање система за 
заштиту од пожара (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+2 и Процесни феномени 
(МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+1 у школској 2018/2019. години, на Катедри 
за процесну технику Машинског факултета у Београду. 
 

12. др Бранимир Стојиљковић, доцент Саобраћајног факултета БУ ангажовање ради 
извођења наставе на предмету Ваздухопловни пропулзори (МАС), у јесењем семестру са 
фондом часова 2+0, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство 
Машинског факултета у Београду.  

 
13. Филип Маринковић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 

предмету Прорачунске методе у ваздухопловству (ОАС) и Системи и управљање 
летелицама (МАС), у јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. 
години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у Београду.  
 

14. Александар Ковачевић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби 
на предмету Ветротурбине (ОАС) и Наоружање ваздухоплова (МАС) у јесењем семестру са 
фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство 
Машинског факултета у Београду.  

 
15. Драгољуб Тановић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 

предмету Ветротурбине (ОАС) и Наоружање ваздухоплова (МАС) у јесењем семестру са 
фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство 
Машинског факултета у Београду.  
 

16. Милош Петрашиновић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби 
на предмету Пројектовање летелица (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+1, у 
школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у 
Београду. 

 
17. Јелена Шобот, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 

предмету Примењена аеродинамика (МАС) и Аеродинамика великих брзина (МАС) у 
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јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. години, на Катедри за 
ваздухопловство Машинског факултета у Београду.  
 

18. Срђан Костић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 
предмету Основе аеротехнике (ОАС) и Механика лета (ОАС) у јесењем семестру са 
фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство 
Машинског факултета у Београду.  
 

19. Бане Ћирић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на предмету 
Ваздухопловни пропулзори (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у школској 
2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у Београду. 
 

20. др Никола Давидовић, научни сарадник ангажовање ради извођења вежби на предмету 
Ваздухопловни пропулзори (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у школској 
2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у Београду. 

 
21. Никола Раичевић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 

предмету Основе аеротехнике (ОАС) и Механика лета (ОАС) у јесењем семестру са 
фондом часова 0+0,5, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство 
Машинског факултета у Београду. 
 

22. Михаило Петровић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 
предмету Аероеластичност (МАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у школској 
2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у Београду. 
 

23. Милица Милић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби на 
предмету Теорија еластичности (ОАС) у јесењем семестру са фондом часова 0+0,5, у 
школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у 
Београду. 
 

24. Јелена Станишић, студент Мастер студија ангажовање ради извођења вежби на 
предмету WEB пројектовање у машинству (ОАС) у јесењем семестру са фондом часова 
0+1, у школској 2018/2019. години, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета у 
Београду. 
 
Резултат гласања: ННВ је једногласно усвојило сва ангажовања. 

 
 

Комисије  
 

 
1. др Милан Лечић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор једног асистента за 

ужу научну област Механика, на Факултету техничких наука Косовска Митровица 
Универзитета у Приштини. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
2. др Нина Анђелић, ред. проф., ангажовање за избор једног наставника у звању професора 

струковних студија за ужу стручну област Основе машинског инжењерства, на Техникум 
Таурунум – Високој инжењерској школи струковних студија.    

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 02/1819, завршена је у 13:45 часова. 
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                                                                                                             ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Следојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


