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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
17/1819 одржана је 17. септембра 2019. године у амфитеатру А, са почетком у 12:00 часова. 
Седницом је председавао проф. др Радивоје Митровић, декан, уз сарадњу продекана за 
наставу, проф. др Љубодрага Тановића, продекана за НИД, проф. др Александра Симоновића и 
продекана за финансије, проф. др Милана Гојака. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 100 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 129 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-16/1819 од 29.08.2019. 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-16/1819 ОД 29.08.2019. 
 
Записник са седнице ННВ број 16/1819 од 29.08.2019. године је једногласно усвојен. 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 

 

1. Четири интердисциплинарна студијска програма, које су креирали Машински, 
Електротехнички, Математички факултет и ФОН из Београда, Универзитети у Крагујевцу 
и Нишу, представљени су у Влади Србије, а њихова имплементација се очекује након 
завршене акредитације. Представљању програма присуствовао је продекан за наставу 
Машинског факултета, проф. др Љубодраг Тановић.  
 

2. На 11. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак, 12.09.2019. 
године, са почетком у 13:00 часова, са 12 гласова „за“, 6 гласова „против“ и без гласова 
"уздржан", донета je Одлука да се не прихвати предлог одлуке ННВ о измени Ценовника 
студија и услуга при студирању на Машинском факултету у делу 1. Основне академске 
студије (ОАС) и Мастер академске студије (МАС) за сврху уплате "надокнада за пријаву 
испита (после три пријављивања)" - износ од 800 динара не мења се у износ од 600 
динара." 
 

3. Веће за ИМТ студије Универзитета у Београду на седници одржаној 10.09.2019. године и 
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 11.09.2019. године, донели су 
одлуку којом се усваја студијски програм мастер академских студија „Индустрија 4.0“, 
120 ЕСПБ. Носиоци студијског програма су Универзитет у Београду - Машински 
факултет и Универзитет у Београду - Математички факултет. Носилац – координатор 
студијског програма је Универзитет у Београду - Машински факултет. 
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Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Машински факултет је обезбедио обновљање академске лиценце софтверског пакета 
CREO (пакет PRO/Engineer и PRO/Mechanica) са роком важења од три године. 
Неопходне детаље о инсталирању софтвера могуће је пронаћи на адреси: 
cent.mas.bg.ac.rs 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. На Јавни позив за финансирање пројеката у оквиру  Програма за изврсне пројекте 
младих истраживача – ПРОМИС, који је намењен  изврсним пројектима младих 
истраживача у раној фази каријере, пријављено је 8 пројеката са Машинског факултета 
и Иновационог центра МФ. 

 
2. На основу анкетирања истраживача о плаћању трошкова рецензије, обраде текста и 

изнајмљивања простора за његово похрањивање (Артицле Процессинг Цхаргес – АПЦ) 
у иностраним часописима, које је обављено у јуну 2019. године, Универзитет у Београду 
је покренуо иницијативу успостављања институционалних аранжмана с међународним 
академским издавачима. 
Универзитет је прво контактирао међународног издавача МДПИ, с обзиром на то да је 
највише аутора с Универзитета у Београду објављивало код тог издавача, и одлучио да 
приступи његовом програму институционалног отвореног приступа (ИОАП). 
За годишњу чланарину коју плаћа Универзитет у Београду, сви аутори са Универзитета 
у Београду добијају аутоматски попуст од 25% на плаћање АПЦ. Ови услови важе од 1. 
августа 2019. године. 
Да би то остварили, истраживачи само треба да приликом пријаве рада, као и до сада, 
уредно наведу своју афилијацију. Након завршетка процеса пријаве рада, његове 
рецензије и прихватања, издавач обавештава Универзитет и тражи потврду да је 
истраживач запослен на Универзитету у Београду. Одмах након тога, АПЦ се 
аутоматски смањује за 25%. С обзиром на то да су обавештавање и потврда 
афилијације аутоматизовани кроз програмске алатке самог издавача МДПИ, не очекује 
се да ће наведени поступак на било који начин утицати на пролонгирање објављивања 
рада. 

 
3. Фонд за иновациону делатност наставља са доделом иновационих ваучера са додатних 

60.000.000 динара.  Јавни позив, четврти по реду, расписан је 17. септембра и биће 
отворен до утрошка опредељених средстава.  
Више информација о овом обавештењу можете видети на званичној интернет страници 
Фонда www.иновационифонд.рс/инфо/нови-јавни-позив-за-иновационе-вауцере-17-
септембра 

 
4. У наредном периоду биће установљена процедура на основу члана 89. Закона о науци и 

истраживањима "Сваке године, научно веће научноистраживачке организације оцењује 
рад истраживача - приправника и истраживача - сарадника, на основу извештаја 
ментора о успешности истраживача на студијама и у научном раду." 

 
5. У складу са чланом 85. Закона о науци и истраживањима, скраћује се процедура избора 

у истраживачко звање - истраживач приправник. 
 
 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
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1. Шест катедри МФ је исказало интересовање за сарадњу коју је иницирао Универзитет у 

Штутгарту. Предлози су преко Ректората Универзитета у Београду упућени немачкој 

страни. 
 

 
Обавештења из колектива: 

 

1.   Шеф Катедре за ваздухопловство је обавестио Декана, декански колегијум и наставно-
научно веће да, због великог оптерећења у настави, нити један наставник Катедре неће 
моћи да учествије у извођењу наставе на другим студијским програмима, односно 
наставници ће моћи да изводе наставу само модулима Ваздухопловство и Машинство и 
информационе технологије у оквиру студијског програма „Мастер академске студије 
(МАС) - Машинско инжењерство“ и на студијском програму Основне академске студије - 
Машинско инжењерство (ОАС). Додао је и да Катедра за ваздухопловство размишља о 
замрзавању неких изборних предмета све док не добије могућност да запосли асистенте 
а све из разлога што су наставници већ прекорачили своје оптерећење. 
Такође, поставио је питање зашто од децембра 2018. године не добија никакав одговор 
о упућеном захтеву за 5 асистената имајући у виду да је Катедра преполовљена што 
одласком у пензију 9 наставника што трагичним настрадалим једним наставником. 
Подсетио је да се међу одабраним потенцијалним асистентима налази студент 
генерације Милош Петрашиновић а да су остали потенцијални асистенти до десетог 
ранга најбољих студената, као и да су сви студенти докторских студија. На крају је 
напоменуо да руководство факултета уопште не поштије стратегију да се најбољи 
студенти, млади људи, задржавају код нас у Србији. 

 
 
Извештаји са службених путовања 
 

 
1. др Ђорђе Чантрак, ванр. проф. узео је учешћа на међународном конгресу из 

турбуленције 17th European Turbulence Conference, ETC 2019 под покровитељством 
Европског друштва за механику (EUROMECH) у Торину, Италија у периоду 2-7.9.2019. 
год. Председавао је сесијом „Vortex dynamics and structure formation“ и изложио научни 
рад, који је настао у сарадњи са колегама из NASA Ames Лабораторије за механику 
флуида. 
 

2. др Игор Бачкалов, ванр. проф. боравио је у Бону, Немачка, где је у периоду од 4 - 
6.9.2019. године одржан стручни скуп под називом Workshop on cybersecurity in inland 
navigation. На скупу је учествовао у својству истраживача ангажованог у међународном 

истраживачком пројекту NOVIMAR (NOVel Iwt and MARitime transport concepts) 
 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

 
1. Извештај о реализованом другом - септембарском конкурсном року за упис на ОАС. 

 
2. Октобарски испитни рок је почео 09.09.2019. год. и траје закључно са 22.09.2019. год. 

Елаборате о реализованом октобарском испитном року доставите Служби за студентске 
послове најкасније до уторка, 24.09.2019. год. до 15,00 часова. 

 
3. Због одржавања Европских универзитетских игара 2020. године у Београду, ННВ је 

једногласно усвојило коригован Календар наставе и испита на ОАС и МАС, у школској 
2019/2020. години. 
 

4. Са већином гласова „за“, четири гласа „против“, једним гласом „уздржан“, ННВ је 
одобрило захтев студената за допунским испитним роком (продуженом октобарском) 
испитним роком. 
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5. Настава у шк. 2019/2020, год. на ОАС почиње у понедељак, 23.09.2019. а на МАС  

30.09.2019. године, према прелиминарном списку. 

 
 
- 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 бродоградњу 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 годинa са пуним 

радним временом за ужу научну област Бродоградња. 

Комисија за припрему реферата: др Милорад Моток, ред. проф.- председник Комисије, др 
Милан Хофман, ред. проф. МФ у пензији, др Катарина 
Вукадиновић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.  

Разлог: истицање изборног периода доценту др Милану Калајџићу 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.2.  
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 годинa са пуним 

радним временом за ужу научну област Термоенергетика, за групу 
предмета Лабораторије за генераторе паре и нуклеарне реакторе. 

Комисија за припрему реферата: др Владимир Стевановић, ред. проф. - председник Комисије, 
др Милош Бањац, ред. проф., др Мирољуб Аџић, проф. 
емеритус, др Александар Гајић, ред. проф. МФ у пензији и др 
Милада Пезо, виши научни сарадник, ИНН Винча.  

Разлог: истицање изборног периода доценту др Сањи Миливојевић 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.3. Предлагач: Катедра за бродоградњу 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за 

ужу научну област Бродоградња. 

Комисија за припрему реферата: др Милорад Моток, ред. проф. - председник Комисије, др 
Ташко Манески, ред. проф. МФ у пензији, др Катарина 
Вукадиновић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.  

Разлог: истицање изборног периода доценту.др Николи Момчиловићу 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.4. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 

временом за ужу научну област Ваздухопловство. 

Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др 
Мирко Динуловић, ред. проф., др Небојша Петровић, ред. 
проф., др Александар Симоновић, ред. проф. и др Гордана 
Кастратовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.   

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Александру Грбовићу 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.5. Предлагач: Катедра за механику 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за 

ужу научну област Механика. 

Комисија за припрему реферата: др Михаило Лазаревић, ред. проф. - председник Комисије, др 
Александар Обрадовић, ред. проф., др Зоран Митровић, ред. 
проф., др Наташа Тришовић, ред. проф. и др Томислав 
Шекара, ЕТФ Београд.  

Разлог: унапређење аистента др Петра Мандића  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.6. Предлагач: Катедра за механику 
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Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за 
ужу научну област Механика. 

Комисија за припрему реферата: др Немања Зорић, ванр. проф. - председник Комисије, др 
Александар Обрадовић, ред. проф., др Зоран Митровић, ред. 
проф., др Никола Младеновић, ред. проф. и др Славиша 
Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу.  

Разлог: унапређење аистента др Александра Томовића 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.1.7. Предлагач: Катедра за математику 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за 

ужу научну област Математика. 

Комисија за припрему реферата: др Даворка Јандрлић, доцент - председник Комисије, др 
Душан Ђукић, доцент и др Ђорђе Кртинић, ванр. проф. 
Математичког факултета у Београду 

Разлог: унапређење аистента др Јелене Томановић 

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 ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом за ужу научну област Процесна техника. 
Предложени кандидат: др Мирјанa Стаменић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног 

професора. 

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. 

Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 
седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

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: Милош Васић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање 
асистента. 

Комисија за припрему реферата: др Александар Бенгин, ред. проф. - председник Комисије, др 
Часлав Митровић, ред. проф. и др Горан Воротовић, 
доцент. 

Гласа се за предлог Комисије за изборе у звања наставника и сарадника да се Конкурс закључи 
без избора кандидата. 
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Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 
седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

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) 

Нема материјала.  
 
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 

Нема материјала. 
 
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 Ивана Атанасовска, виши научни сарадник, бира се у научно звање  

научни саветник (Политика од 15.07.2019.год.) 
Комисија: проф. др Радивоје Митровић, проф. др Милета Ристивојевић, проф. др Татјана 
Лазовић-Капор, проф. др Зорица Ђорђевић, Факултет инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу, проф. др Мирко Благојевић, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 
Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 

седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

 
4.а.3.б Кандидат: др Љубиша Петров, дипл. инж. маш., бира се у научно звање научни 

сарадник 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Лидија Матија, проф. др Бранко Бугарски, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду  (Политика од 17.06.2019.год.) 
Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 

седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

 
4.а.3.в Кандидат: др Бранислава Јефтић, мастер инж. електр. и рачунар., бира се у научно 

звање научни сарадник (Политика од 17.06.2019.год.) 
Комисија: проф. др Лидија Матија, проф. др Александра Васић Миловановић, проф. др Жарко 
Ћојбашић, Машински факултет у Нишу 
Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 

седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

 

тачка 4.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
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4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у 
истраживачко звање 
 
4.б.1.а Подносилац захтева: Бане Ћирић, мастер инж.маш. 

Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић,  доц. др Тони 
Иванов, доц. др Бранимир Стојиљковић, Саобраћајни 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”) 

 
4.б.2.a Кандидат: Лазар Јеремић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 

сарадник 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Оливера Поповић, др Ташко Манески, ред. 
проф. у пензији 
 
4.б.3. Гласање о изборима у истраживачко звање (ИВ) 

 
4.б.2.а Кандидат: Братислав Рајичић, дипл.инж.маш., бира се у истраживачко звање 

истраживач сарадник (Политика од 08.07.2019.год.) 
Комисија: ван.проф. др Гордана Бакић, ван.проф. др Милош Ђукић, др Весна Максимовић, 
научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча,“ Универзитет у Београду 
Резултат гласања: Због недостатка кворума ова тачка дневног реда одлаже се за наредну 

седницу. Седници је присуствовало 129 чланoва Наставно-научног већа. 

 
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 

 
4.в.1.а Подносилац захтева: др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник 
Аутори техничког решења: др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, др 
Катарина Чолић, дипл.инж.маш., ван. проф. др Ненад Косанић, проф. др Татјана Шибалија, 
Метрополитан Универзитет Београд, проф. др Александар Седмак, др Сузана Полић, 
дипл.инж.маш., виши научни сарадник, Централни институт за конзервацију Београд. 
Назив техничког решења: „Освајање технологије ојачања угаоника и носача полица од нових 
материјала ласерском обрадом за примене код складишта на подесту и код самоносећих 
поличних складишта на више нивоа“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Милан Лечић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   

Нема материјала. 
 

 
- тачка 4.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 

4.г.1. Именовање рецензената 

 
4.г.1.а На основу предлога Иновационог центра МФ, подноси се захтев за именовањем 
рецензената за монографију под насловом „АДИ материјали структура, својства и примена,“  
чији су аутори др Оливера Ерић Цекић, виши научни сарадник и доц. др Драган Рајновић, 
Факултет техничких наука Нови Сад. За рецензенте се  предлажу:  проф. др Александар 
Седмак, др Лепосава Шиђанин, професор емеритус, Факултет техничких наука Нови Сад, др 
Јасна Стајић Трошић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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4.г.2. Прихватање монографије за штампање 

Нема материјала. 
 

 
- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
4.д.1 Проф. др Александар Венцл поднео је захтев ННВ за суфинансирање одржавања научних 
скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
организацију научно-стручног скупа под називом “10th International Conference on Tribology – 
BALKANTRIB ’20”  која ће се одржати у Београду у периоду од 24-26.09.2020. год. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
5.1. Обавештење о пријави кандидата 

Нема 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)  

 
5.1.а.1. Кандидат: Марко Китановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 

Радни наслов: Оптимизација функционалних и управљачких параметара хибридног погонског 
система возила јавног градског превоза 

Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за моторе: др Слободан Поповић, ванр. 
проф.       

Комисија предложена од стране Катедре за моторе: 
 др Слободан Поповић, ванр. проф., ментор, др Ненад Миљић, ванр. проф. и др Јован Дорић, 
ванр. проф., Факултет техничких наука у Новом Саду.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 
5.2.1. Кандидат: Mohamed Abduljawad Higaeg, студент Докторских студија  

Радни наслов: Оптимизација композитне лопатице ветротурбине са хоризонталном осовином 
на основу анализе интеракције флуида и структуре 
Optimization of composite horizontal axis wind turbine blade on the basis of fluid-structure interaction 
analysis 
Комисија: др Александар Симоновић, ред. проф., др Игор Балаћ, ред. проф. и др Нина 

Обрадовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ.  
Потенцијални ментор: др Александар Грбовић, ванр. проф.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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.  
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5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и 
одбрану докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
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: Милош Пјевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 

Наслов: Истраживање утицаја радијуса заобљења врха алата и брзине резања на показатеље 
квалитета  при микро резању материјала на бази мермера и гранита 
Датум одбране: 09.09.2019. године. 
Комисија: др Љубодраг Тановић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др 

Александар Седмак, ред. проф., др Михајло Поповић, доц. и др Небојша Гојковић, ред. 
проф., РГФ Београд.  

 
5.9.2. Кандидат: Петар Мандић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 

Наслов: Напредно моделовање сложених роботских система и механизама и примена 
модерних закона управљања 
Датум одбране: 09.09.2019. године. 
Комисија: др Михаило Лазаревић, ред. проф., ментор, др Александар Обрадовић, ред. проф., 

др Зоран Митровић, ред. проф., др Радиша Јовановић, ванр. проф. и др Томислав 
Шекара, ред. проф., ЕТФ Београд.  

 
5.9.3. Кандидат: Александар Томовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 

Наслов: Спрегнуте попречне и уздужне осцилације Ојлер-Бернулијевих и Тимошенкових греда 
од  
               функционално градијентних материјала 
Датум одбране: 10.09.2019. године. 
Комисија: др Немања Зорић, ванр. проф., ментор, др Александар Обрадовић, ред. проф., 

ментор, др Зоран Митровић, ред. проф., др Никола Младеновић, ред. проф. и др 
Славиша Шалинић, ванр. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 

 
5.9.4. Кандидат: Jелена Tомановић, маст. мат., студент Докторских студија 

Наслов: Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене 
Датум одбране: 04.09.2019. године. 
Комисија: др Марија Станић, ред. проф., ПМФ Крагујевац, др Татјана Томовић, доц., ПМФ 

Крагујевац и др Даворка Јандрлић, доц., МФ 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 

Нема материјала.  
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- 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 сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у 
Београду у другој високошколској установи)  

 
 

 
Настава  

 
 

 
1. др Милан Гојак, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС и ИАС из 

предмета:  Термодинамика, (3+0), у јесењем семестру, у школској 2019/2020. години, на 

Војној академији у Београду. 

 
2. др Неџад Рудоња, доцент ангажовање за одржавање наставе на ОАС и ИАС из 

предмета: Термодинамика, (0+2), у јесењем семестру, у школској 2019/2020. години, на 

Војној академији у Београду.  

 

3. др Милорад Милованчевић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из 

предмета Теорија конструкција и  отпорност материјала (3+0) у јесењем семестру, и на 

ОАС и ИАС из Отпорности материјала (3+0) у пролећном семестру, у школској 

2019/2020. години, на Војној академији у Београду. 

 

4. др Нина Анђелић, ред. проф. ангажовање за одржавање вежби на ОАС из предмета 

Теорија конструкција и отпорност материјала (0+2) у јесењем семестру, и на ОАС и ИАС 

из Отпорности материјала (0+1) у пролећном семестру,  у школској 2019/2020 години, на 

Војној академији у Београду. 

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

Осцилације механичкох система (2+2), на МАС, у пролећном семестру у школској 

2019/2020. години, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици. 

 

6. др Милан Лечић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе из предмета 

Механика флуида (2+0), у јесењем семестру и Хидропнеуматска техника (2+0) у 

пролећном семестру, у школској 2019/2020. години, на Факултету техничких наука у 

Косовској Митровици. 

 
7. др Иван Костић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета:  

Аеродинамичке конструкције, (3+0), у јесењем семестру, у школској 2019/2020. години, 
на Војној академији у Београду. 
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8. др Оливера Костић, доцент ангажовање за одржавање вежби на ОАС из предмета:  

Аеродинамичке конструкције, (0+2), у јесењем семестру, у школској 2019/2020. години, 
на Војној академији у Београду. 
 

9. др Александар Симоновић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из 

предмета  Елисе и ротори, (1,5+1), у пролећном семестру, у школској 2019/2020. години, 
на Војној академији у Београду. 
 

10. др Александар Бенгин, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из 

предмета  Елисе и ротори, (1,5+1), у пролећном семестру, у школској 2019/2020. години, 
на Војној академији у Београду. 
 

11. др Мирко Динуловић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из 

предмета:  Прорачун структуре летелица (3+2), у јесењем семестру, у школској 
2019/2020. години, на Војној академији у Београду. 

 
12. др Горан Лазовић, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе из предмета  

Математика (1. и 2. триместар основних студија), 3+2+0, у школској 2019/2020. години, 
на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије у 
Београду. 
 

13. др Момчило Милиновић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Мастер 

академским студијама из предмета:  Теорија лансирања, Пројектовање ракета и 
лансера и Системи управљања ватром, као и на Докторским студијама из предмета: 
Ефикасност и поузданост наоружања и Управљање ватром и командрно-информациони 
системи, у школској 2019/2020. години, на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 

 
14. др Драган Петровић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Мастер 

академским студијама на модулу Прехрамбено машинство из предмета Прехрамбене 
машине (5+0), у школској 2019/2020. години, на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 
 

15. др Раша Андрејевић, доцент ангажовање за одржавање наставе на Мастер 

академским студијама на модулу Прехрамбено машинство из предмета Стручна пракса 
М (5+0), у школској 2019/2020. години, на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 
 

16. др Зоран Бучевац, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Мастер 

академским студијама из предмета:  Дигитални системи и Рачунарско управљање, као и 
на Докторским студијама из предмета: Виши курс дигиталних САУ и Нелинеарни 
дигитални САУ, у школској 2019/2020. години, на Машинском факултету Универзитета у 
Београду. 
 

17. др Зоран Рибар, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на Мастер академским 

студијама из предмета:  Симулација и испитивање динамичких система и Пројектовање 
и технологија управљачких система, у школској 2019/2020. години, на Машинском 
факултету Универзитета у Београду. 

 

Комисије 

 

 

1. др Радивоје Митровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену 

подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата 
Ивана Кнежевића, под насловом „Анализа динамичког понашања кугличних лежаја 
применом вештачких неуронских мрежа“, на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. 
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2. др Жарко Мишковић, доцент, ангажовање за члана Комисије за оцену подобности 

кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата Ивана 
Кнежевића, под насловом „Анализа динамичког понашања кугличних лежаја применом 
вештачких неуронских мрежа“, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду. 

 
 
Резултат гласања: Сва ангажовања су једногласно усвојена. 
 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 17/1819, завршена је у 13:20 
часова. 
 
 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


