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ред.проф. – 60 (78)
1. Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н.
3. Аранђеловић И.
4. Бабић Б.
5. Балаћ И.
6.- Бањац М. (о)
7. Бенгин А.
8. Бошњак С.
9. Бугарић У.
10. Васић Б.
11. Васић-Миловановић А.
12. Венцл А.
13. Генић С.
14. Динуловић М.
15. Дондур Н.
16. Елек П.
17. Жуњић А.
18.- Зрнић Н. (o)
19. Илић Ј.
20. Јеремић О.
21. Јовановић Ј.
22. Јововић А.
23.- Коматина М. (о)
24. Костић И.
25. Лазаревић М.
26.- Лазић Д. (о)
27. Лазовић Капор Т.
28.- Лечић М. (о)
29.- Лукић П. (о)
30.- Лучанин В. (о)
31. Маринковић А.
32.- Марковић Д. (о)
33. Матија Л.
34.- Миладиновић Љ. (о)
35. Милановић Д.
36. Милованчевић М.
37. Милош М.
38. Милошевић-Митић В.
39. Миљковић З.
40.- Мисита М. (о)
41. Митровић Ч.
42. Митровић Р.
43. Митровић З.
44.- Мицковић Д. (о)
45. Младеновић Н.
46. Моток М.
47. Недељковић М.
48. Обрадовић А.
49. Петровић А.
50. Петровић Н.
51. Петровић М.
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52. Петровић Ду.
53.- Петровић П. (о)
54.- Попконстантиновић Б.
(о)
55. Поповић О.
56.- Поповић В. (о)
57. Прокић-Цветковић Р.
58. Пузовић Р.
59. Радаковић З.
60. Радић Д.
61. Радојевић С.
62. Ракићевић Б.
63.- Ристивојевић М. (о)
64. Росић Б.
65. Седмак А.
66. Симоновић А.
67. Спалевић М.
68. Спасојевић Бркић В.
69. Стевановић Н.
70. Стевановић В.
71. Стојиљковић Д.
72. Тановић Љ.
73. Тодоровић М.
74. Трифковић З.
75.- Тришовић Н. (о)
76.- Туцаковић Д. (о)
77.- Цветковић А. (о)
78. Шкатарић Д.
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3.- Благојевић И. (o)
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6. Буљак В.
7.- Вељковић З. (o)
8. Гашић В.
9. Гојак М.
10. Грбовић А.
11. Ђукић М.
12. Живановић С.
13. Зорић Н.
14. Илић Д.
15. Јаковљевић Ж.
16. Јели З.
17. Јовановић Р.
18. Косанић Н.
19.- Лазовић Г. (o)
20. Манић Н.
21. Миливојевић А.
22. Милићев С. (о)

23. Милковић Д.
24. Миљић Н.
25.- Митић С. (o)
26. Митровић Н.
27. Павловић В.
28. Пејчев А.
29. Петрашиновић Д.
30.- Поповић С. (о)
31. Рибар С.
32.- Ристановић М. (o)
33.- Саљников А. (о)
34. Стаменић З.
35. Стојић Т.
36. Стокић З.
37. Танасковић Ј.
38. Ћоћић А.
39. Чантрак Ђ.
40. Шиниковић Г.
доценти – 28 (40)
1. Бајц Т.
2. Бањац М.
3. Вег Е.
4.- Весић-Павловић Т. (o)
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6.- Гњатовић Н. (о)
7.- Ђукић Д. (о)
8.- Иванов Т. (o)
9. Јандрлић Д.
10.- Јовановић В. (о)
11.- Јосиповић С. (о)
12.- Калајџић М. (о)
13. Карличић Н.
14. Кнежевић Д.
15. Кокотовић Б.
16. Коларевић Н.
17. Костић О.
18. Марковић М.
19. Миливојевић С.
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23. Момчиловић Н.
24. Обрадовић М.
25. Пековић О.
26. Петровић М.
27. Поповић М.
28.- Радуловић Р. (o)
29. Рудоња Н.
30.- Сворцан Ј. (o)
31.- Симић А. (о)
32. Симоновић В.
33. Славковић Н.

34. Сретеновић А.
35. Стаменић М.
36. Стојадиновић С.
37. Стојићевић М.
38.- Ступар Г. (о)
39. Тодоровић Р.
40. Тодоровић Д.
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1. Аранђеловић Н.
2. Воркапић Н.
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4. Димић А.
5. Зарић В.
6. Ивошевић М.
7. Јевтић Д.
8. Јеремић Б.
9. Косић Б.
10. Мандић П.
11. Медојевић И.
12.- Милић С. (о)
13. Милојевић Г.
14. Милошевић Н.
15.- Мутавџић Р. (о)
16.- Недељковић С. (о)
17. Недељковић Д.
18. Отовић С.
19.- Отовић М. (o)
20. Петровић А.
21. Петровић В.
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23. Пјевић М.
24. Раковић М.
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26. Росић М.
27.- Рудаковић С. (о)
28. Седак М.
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30.- Стаменковић О. (о)
31. Станојевић Д.
32. Томановић Ј.
33. Томовић А.
34.- Цветковић И. (o)
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ –
01/1920 одржана је 10. октобра 2019. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова.
Седницом је председавао проф. др Радивоје Митровић, декан, уз сарадњу продекана за
наставу, проф. др Љубодрага Тановића, продекана за НИД, проф. др Александра Симоновића,
продекана за финансије, проф. др Милана Гојака и продекана за међународну сарадњу, проф.
др Предрага
Елека.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 97 чланова Већа, а да је у
сали присутно 147 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је
седницу ННВ.
Потом је предложен и са једним гласом „против“ усвојен следећи

Д НЕ В НИ Р ЕД

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-17/1819 од 19.09.2019. год
2. Обавештења и информације.
3. Усвајање предлога измене Финансијског плана МФ и Плана јавних набавки за 2019.
годину.
4. Наставна питања.
5. Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
6. Докторске дисертације.
7. Магистарске тезе и специјалистички радови.
8. Признавање страних високошколских исправа.
9. Актуелна питања и разно.

Промедбу на дневни ред седнице Наставно-научног већа имао је проф. др Бранко Васић. Проф.
Васић је доставио ауторизовану дискусију која је приложена овом Записнику и чини његов
саставни део.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-17/1819 ОД 19.09.2019.
Усвајање Записника са седнице ННВ број 17/1819 од 19.09.2019. године одлаже се за наредну
седницу због примедбе проф. др Часлава Митровића. Проф. Митровић ће у складу са чланом
35. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа доставити ауторизовану дискусију која ће
бити унета у Записник, након чега ће се приступити његовом усвајању.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:

1. У оквиру Образовно-научног програма РТС-а, почело је емитовање ТВ серије „Нови
српски умови“. Домаћа јавност имаће прилику да упозна талентоване студенте и младе
истраживаче који раде на различитим пројектима. Серија прати најинтересантнија
истраживања и такмичења у иновацијама од лета 2018. до лета 2019. године. Част да
отворе серијал припала је студентима бродоградње Машинског факултета у Београду,
који су својим пловилом за превоз терета освојили светски врх.
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2. Аутор првог домаћег микрорачунара „Галаксија“, господин Вojа Aнтoнић, 25. септембра
биo je гост Машинског факултета у Београду, где je одржаo предавање на тему
„Критичкo рaсуђивaњe у свaкoднeвнoм живoту и нaуци“.
3. Министар одбране Александар Вулин потписао је у име Министарства одбране РС
споразуме о научно -техничкој сарадњи са четири факултета Београдског универзитета
– Машинским, Електротехничким, Грађевинским и Архитектонским факултетом. У име
Машинског факултета споразум је потписао продекан за НИД, проф. др Александар
Симоновић.
Обавештења Продекана за НИД:

1. На основу Закона о науци и истраживањима, захтеви са документацијом за покретање
поступка у избор/реизбор у научно звање научни сарадник доставља се аналитичару
надлежног матичног научног одбора.
2. Организована је посета студената МФ компанији AUFEER DESIGN (Млада Болеслав,
Чешка Република). Међународна компанија специјализована за услуге индустријског
дизајна, развоја и инжењерског и иновативног дизајна за аутомобилску, железничку и
ваздухопловну индустрију. Посету je предводиo студент продекан.
3. Обавештавају се руководиоци текућих пројеката да подсете своје истраживаче у вези са
покретањем поступка за избор у истраживачка звања у случају истицања истих.
4. Свечана церемонија отварања 3DEXPERIENCЕ лабораторије на факултету ће се
одржати 17.10.2019. год. Компанијa CAD CAM Data је за потребе унапређења
квалитета и развоја високог образовања и научноистраживачког рада спонзорисала МФ
са 30 пакета лиценци програмског решења 3DEXPERIENCЕ for Academia All in One, on
Cloud.

Обавештења Продекана за међународну сарадњу:
1. MФ је по традицији био домаћин међународног скупа „7th International WeBIOPATR
Workshop & Conference - Particulate Matter: Research and Management“, који је одржан у
перииоду од 1-3.10.2019. године.
2. На сајту МФ су објављене информације о новим позивима за мобилност студената и
наставника у оквиру програма Еразмус+.

Извештаји са службених путовања
1. др Зоран Миљковић, ред. проф., боравио је на службеном путу у Бриселу (Белгија), у
периоду од 16. до 21. 09. 2019. године са циљем да као изабрани Vice-Chair за ENG
Panel (евид. ознака: CT-EX2006C134719) 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 „H2020MSCA-IF 2019“ програма – ENG Panel.
2. др Предраг Елек, ред. проф., Продекан за међународну сарадњу, боравио је на
службеном путу у Немачкој, у периоду од 22. до 28. 09. 2019. године и учествовао на
скупу „Српско-баварски дани високог образовања“ који је одржан у Бамбергу.
Успостављени су бројни контакти са представницима академске заједнице и привреде у
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Баварској. Продекан је такође на позив колеге проф. др Бернхарда Аксмана посетио
Технички универзитет у Инголштату, а у склопу српско-баварске сарадње.
3. др Игор Бачкалов, ванр. проф. боравио је на службеном путу у Паризу (Француска),
где је у периоду од 16. до 19.09.2019. године у својству члана делегације CEMT (The
confederation of European Maritime Technology Societies) учествовао у раду радне групе
CESNI/PT/Pax која се бави израдом техничких прописа намењеним речним путничким
бродовима у Европи.
4. др Горан Младеновић, доцент боравио је на службеном путу у Народној Републици
Кини у периоду од 02. до 25. 09. 2019. године у склопу семинара под називом: "Seminar
on New Project Management of International Capacity Cooperation for Serbia", који је у
склопу
пројеката
„The
Belt
And
Road
Initiative“
и
„16+1 countries“ финансираних од стране Народне Републике Кине. Основни циљ
похађања Семинара је био стручно усавршавање везано за менаџмент пројектима у
оквиру интернационалне сарадње о производним капацитетима Србије, а све у оквиру
пројеката „The Belt And Road Initiative“ и „16+1 countries“, финансираних од стране
Народне републике Кине. Просуствовањем на овом семинару доц. Младеновић је
употпунио своја знања о прецима везаним за производњу челика која је стекао прошле
године боравком на истом Универзитету и у фабрици. Такође су остварени многи
контакти који се могу одразити на ширење сарадње нашег Факултета и „HEBEI University
of Economics and Business”.
5. Драган Стаменковић, асистент боравио је на службеном путу у Мађарској у периоду
од 25. до 26. 09. 2019. године по позиву и у организацији Националне асоцијације
аутономних и електричних возила, са циљем посете ZalaZone полигону за испитивање
возила у околини Залаегерсега и Универзитету технологије и економије у Будимпешти,
који је један од чланова конзорцијума који управља полигоном.

- тачка 3. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МФ И
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Једногласно су усвојене измене Финансијског плана МФ и Плана јавних набавки за 2019.
годину.

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА
3.1 Упис на МАС и ДAС у школској 2019/2020. години.
Продекан за наставу је информисао чланове ННВ да је 332 кандидата конкурисало за упис у
прву годину МАС и 20 кандидата за упис на ДАС. Као и претходних година, на четири модула
број заинтересованих кандидата прелази раније утврђене уписне квоте. На одржаном
Проширеном деканском Колегијуму дискутовано је на тему прекорачења квота уписа на МАС
, недовољном броју заинтересованих кандидата на појединим модулима и евентуалној
корекцији квота. На седници ННВ на ову тему су у дискусији учествовали: проф. др Радивоје
Митровић, проф. др Љубодраг Тановић, проф. др Добрила Шкатарић, проф. др Игор Балаћ и
проф. др Зоран Миљковић. Предложено је да ННВ донесе Одлуку да се прошире уписне
квоте за модуле: Производно машинство, Аутоматско управљање, Термотехнику и Процесну
технику, и да се упис студената реализује по њиховој првој жељи, као и да модул
Железничко машинство егзистира са једним студентом у шк. 2019/20. год. Након гласања, са
већином гласова „за“, шест гласова „против“ и једним гласом „уздржан“ предлог je усвојен.
Декански Kолегијум се обавезао да са Комисијом за МАС што пре сачини и предложи ННВ
на усвајање нову процедуру уписа за наредну школску годину на овом нивоу студија.
3.2. Доношење Одлуке о признавању положених испита за студенте који у предвиђеном року
нису завршили ОАС, МАС и ДАС , односно морали се исписати и студенте који су имали
прелаз са других факултета. Одлука је донета једногласно.
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3.3. Полагање предмета Стручна пракса М
Према Календару наставе, полагање испита из предмета мањег блока у јесењем и
пролећном семестру се одржава након 6 недеље, односно новембру и априлу. Имајући у
виду да је пријава мастер рада могућа након положених свих испита, предлаже се ННВ да
донесе Одлуку да се стручна пракса М , може пријави у априлском року као и предмет
мањег блока, то јест након 6 недеља, односно у априлу месецу. Одлука је донета
једноглсано.
3.4. Продекан је информисао чланове ННВ да су најбољи студенти у школској 2018/2019.
години: Јанковић Милан, 176/16 ( ОАС , просечна оцена 9.89 ) и Кашћелан Ђорђе, 1158/17
( МАС просечна оцена 9.90, аутоматско управљање ). Студент генерације је Ђуровић
Радован 1029/17 (просечна оцена 9.73 ОАС и 9.85 МАС, системи наоружања).

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу
(сагласност ИВ)
5.1.1. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 годинa са пуним
радним временом за ужу научну област Ваздухопловство.
Комисија за припрему реферата: др Иван Костић, ред. проф. - председник Комисије, др
Александар Бенгин, ред. проф., др Александар Грбовић,
ванр. проф., др Александар Симоновић, ред. проф. и др
Петар Миросављевић, ванр. проф., Саобраћајни факултет
Београд.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Јелени Сворцан
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.2. Предлагач: Катедра за ваздухопловство
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 годинa са пуним
радним временом за ужу научну област Ваздухопловство.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др
Небојша Петровић, ред. проф., др Александар Симоновић,
ред. проф., др Слободан Ступар, ред. проф. МФ у пензији и
др Петар Миросављевић, ванр. проф.,
Саобраћајни
факултет, Београд.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Огњену Пековићу
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.3. Предлагач: Катедра за производно машинство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за
ужу научну област Производно машинство.
Комисија за припрему реферата: др Љубодраг Тановић, ред. проф. - председник Комисије, др
Бојан Бабић, ред. проф. и др Небојша Гојковић, ред. проф.,
Рударско – геолошки факултет, Београд.
Разлог: унапређење асистента др Милоша Пјевића
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.1.4. Предлагач: Катедра за биомедицинско инжењерство
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом за
ужу научну област Биомедицинско инжењерство.
Комисија за припрему реферата: др Лидија Матија, ред. проф. - председник Комисије, др
Александра Васић - Миловановић, ред. проф., др Ђуро
Коруга, ред. проф. МФ у пензији, др Жарко Ћојбашић, ред.
проф. Машинског факултета Универзитета у Нишу и др
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Предраг Бркић, доцент Медицинског факултета Универзитета
у Београду.
Разлог: упражњено радно место
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у
звање (материјали ће бити 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета)
Нема материјала.
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
5.3.1. 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: Потребан кворум 79, а гласало је 90. Потребно гласова «за» 59, а гласало је:
за-90, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирјанa Стаменић изабере у звање
ванредног професора.
5.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
5.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у
Београду (ИВ)
Нема материјала.
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
Нема материјала.
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
Нема материјала.
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
Нема материјала.
5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
Нема материјала.
5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета –
реферат Комисије (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 5. а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
5.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
5.а.1.а Подносилац захтева: др Драган Комаров, научни сарадник
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић, доц. др Јелена
Сворцан, доц. др Мирослав Јовановић, научни сарадник, Технички опитни центар, Београд
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6

5.а.2.а Подносилац захтева: др Срђан Тадић, научни сарадник
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Радица
Прокић - Цветковић, проф. др Марко Ракин, ТМФ, Београд
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.а.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно
звање (ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на
сајту Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”)
5.а.2.а Кандидат: др Ивана Чековић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни
сарадник
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Драгослава Стојиљковић, др Ивана
Ивановић, научни сарадник, Иновациони центар МФ
5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству
просвете, науке и технолошког развоја)
5.а.3.а Кандидат: др 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: Потребан кворум 52, а гласало је 58. Потребно гласова «за» 39, а гласало је:
за-58, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ивана Атанасовска изабере у звање
научни саветник.
5.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: Потребан кворум 105, а гласало је 118. Потребно гласова «за» 79, а гласало
је: за-118, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Љубиша Петров изабере у звање научни
сарадник.
5.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: Потребан кворум 105, а гласало је 118. Потребно гласова «за» 79, а гласало
је: за-118, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Бранислава Јефтић изабере у звање
научни сарадник.
5.а.3.г Кандидат: др Катарина Чолић, научни сарадник, бира се у научно звање виши научни
сарадник (Политика од 02.09.2019.год.)
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Бојан Бабић, проф. др Војкан Лучанин, проф.
др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Мери Бурзић,
научни саветник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о.
Резултат гласања: Потребан кворум 79, а гласало је 90. Потребно гласова «за» 59, а гласало је:
за-90, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Катарина Чолић изабере у звање виши
научни сарадник.
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- тачка 5.б. ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у
истраживачко звање
Нема материјала.
5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач
приправник (ИВ)
5.б.2.a Кандидат: Бане Ћирић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач
приправник
Комисија: проф. др Александар Симоновић, доц. др Тони Иванов, доц. др Бранимир
Стојиљковић, Саобраћајни факултет у Београду
5.б.3. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у
истраживачко звање – истраживач сарадник (ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана
на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе се објављује у
дневном листу “Политика”)
Нема материјала.
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање – истраживач сарадник (ИВ)
5.б.3.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: Потребан кворум 129, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 97, а гласало
је: за-144, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Братислава Рајичића у звање истраживач сарадник.

- тачка 5.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
5.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете
документације и подношење Мишљења о техничком решењу
Нема материјала.
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
Нема материјала.

- тачка 5.г. МОНОГРАФИЈЕ
5.г.1. Именовање рецензената
Нема материјала.
5.г.2. Прихватање монографије за штампање
5.г.2.а Након позитивних рецензија проф. др Александра Седмака, др Лепосаве Шиђанин,
професорке емеритус, Факултет техничких наука Нови Сад, др Јасне Стајић Трошић, научног
саветника, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, предлаже се Наставнонаучном већу да одобри штампање монографије под насловом „АДИ материјали – опсег
процесирања и прелазна температура,“ чији су аутори др Оливера Ерић Цекић, виши научни
сарадник и доц. др Драган Рајновић, Факултет техничких наука Нови Сад.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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- тачка 5.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Нема материјала.

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
6.1. Обавештење о пријави кандидата
6.1.1. Кандидат: мр Срђан Филиповић, дипл.инж.маш.., студент Докотрских студија
Радни наслов: Развој модела стручног усавршавања инжењера одржавања за стицање
европског сертификата
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Бранко Васић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за моторна возила).
6.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за
подношење реферата о теми докторске дисертације (предлог Колегијума наставника
катедре у року од максимално 14 дана)
6.1.а.1. Кандидат: Данка Костадиновић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Утицај зеленог крова на унапређење енергетских карактеристика и енергетску
ефикасност школске зграде као савремени приступ у проналажењу одрживих решења
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за термотехнику: др Маја Тодоровић, ред.
проф.
Комисија предложена од стране Катедре за термотехнику:
др Маја Тодоровић, ред. проф., др Милош Бањац, ред. проф., др Тамара Бајц, доц., др Биљана
Вучићевић, научни сарадник, ИНН Винча и др Марина Јовановић, виши научни сарадник, ИНН
Винча Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
Нема материјала.
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора
6.3.1. Горана Николић, доктор медицине,
студент Докторских студија «Примена
нелинеарне ласерске скенирајуће микроскопије у савременој дијагностици различитих
неоплазми», ментори др Лидија Матија, ред. проф. и др Сања Радојевић Шкодрић, ванр. проф.,
Медицински факултет Београд.
6.3.2. Abdoalmonaim S. M. Alghlam, MSc., студент Докторских студија «Нумеричка
симулација прелазних процеса у гасоводима (Numerical simulation of natural gas pipeline
transients)», ментор др Владимир Стевановић, ред. проф.
6.3.3. Mohamed Abduljawad Higaeg, MSc., студент Докторских студија «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)», ментор др Александар Грбовић, ред. проф.
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Нема материјала.
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6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације
6.6.1. Кандидат: Вук Аџић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Карактеризација кинетичког вртложног пламена биогаса методом CH* визуелизације
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику
Предлог Комисије: др Мирјана Стаменић, доц., ментор, др Србислав Генић, ред. проф., др
Александар Миливојевић, ванр. проф., др Горан Воротовић, доц. и др
Марија Живковић, ванр. проф., РГФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени
реферати ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета
6.7.1. Кандидат: Андрија Петровић, маст. инж. маш. и маст. економије, студент Докторских
студија
Наслов: Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-дивергентном
млазницом променљивог попречног пресека
Комисијa: др Србислав Генић, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., dr. ing. Dorin
Lelea, full-time professor University Politehnica Timisoara Facultatea de Mecanica, др
Угљеша Бугарић, ред. проф. и др Мирјана Стаменић, доц.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
6.3.1. Симон Седмак, маст. инж. грађ., студент Докторских студија «Процена интегритета и
века заварених спојева микролегираних челика повишене чврстоће при дејству статичког и
динамичког оптерећења», ментор др Зоран Радаковић, ред. проф.
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
6.9.1. Кандидат: Милош Станковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Триболошке карактеристике клизних лежаја од композитних материјала са полимерном
основом
Датум одбране: 26.09.2019. године.
Комисија: др Божидар Росић, ред. проф., ментор, др Радивоје Митровић, ред. проф., др
Александар Маринковић, ред. проф., др Александар Грбовић, ванр. проф. и др Блажа
Стојановић, ванр. проф., ФИН Универзитет у Крагујевцу.
6.9.2. Кандидат: Ђорђе Новковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Моделирање и нумерички прорачуни струјања нестишљивог флуида у правим
конусним дифузорима
Датум одбране: 30.09.2019. године.
Комисија: др Милан Лечић, ред. проф., ментор, др Александар Ћоћић, ванр. проф., ментор, др
Ђорђе Чантрак, ванр. проф., др Маша Букуров, ред. проф., ФТН Нови Сад и др Никола
Маричић, ред. проф. у пензији, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици, ФТН у Косовској Митровици.

- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
7.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
7.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
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7.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 8. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
8.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
8.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.

- тачка 9. 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 Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе и
испита из предмета: Интердисциплинарна научна визуализација, МАС, (2+2) и Естетика
визуелних комуникација, ОАС, (3+3), у јесењем и пролећном семестру у школској
2019/2020. години, на Факултету техничких наука у Новом Саду.
2. др Зоран Трифковић, ред. проф. ангажовање ради извођења наставе на Основним
академским
студијама из обавезног предмета Техничка физика (3+0), у јесењем
семестру, у школској 2019/2020. години, на Шумарском факултету Универзитета у
Београду.
3. 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, у јесењем семестру, у школској
2019/2020. години, на Катедри за микроелектронику и техничку физику, на
Електротехничком факултету Универзитета у Београду.
4. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за одржавање наставе на предмету
Топлотни апарати на студијском програму Енергетика и процесна техника, ОАС, у
пролећном семестру са фондом часова 3+0, у школској 2019/2020. години, на
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
5. Ђорђе Петковић, студент Докторских студија ангажовање ради извођења вежби и
обављања дежурства на испитима у јесењем семестру школске 2019/2020. 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.
6. Милан Петровић, студент Докторских студија ангажовање за извођење вежби у
јесењем семестру у школској 2019/20. години на предметима: Генератори паре (0+1),
Нуклеарни реактори (0+1), Планирање у енергетици (0+1) и Компјутерске симулације
струјнотермичких процеса и CFD (0+1), на Катедри за термоенергетику Машинског
факултета Универзитета у Београду.
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7. Никола Ковачевић, студент Докторских студија ангажовање за извођење вежби на
предмету Линеарна алгебра на смеру ИТМ (0+3), у јесењем семестру у школској
2019/20. години, на Катедри за математику Машинског факултета Универзитета у
Београду.
8. Братислав Рајичић, студент Докторских студија ангажовање за извођење вежби на
предмету Машински материјали 2, ОАС (0+5), у јесењем семестру у школској 2019/20.
години, на Катедри за технологију материјала Машинског факултета Универзитета у
Београду.
Комисије

1. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за заснивање радног
односа и избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област
Термотехника, термоенергетика и управљање енергијом, на Факултету техничких наука
у Новом Саду.
2. др Весна Милошевић Митић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање
извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа на
одређено време од 5 година за једног извршиоца са пуним радним временом и избор у
звање доцента за ужу научну област Механика деформабилног тела, на Факултету
техничких наука у Новом Саду.
3. др Зоран Трифковић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор једног
редовног професора за ужу научну област Основе техничке физике, на Рударскогеолошком факултету Универзитета у Београду.

Резултат гласања: Сва ангажовања су једногласно усвојена.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 01/1920, завршена је у 14:30
часова.

ЗАПИСНИЧАР

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

Љубица Слaдојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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