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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2208/2                                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-03/1920 
Датум: 28.11.2019. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 78 41 38 1 33 191 

 Кворум за ННВ – 1/2А      96 
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 Кворум за ИВ – 2/3В 52  79 105 105 127  

 потребно за одлуку – 1/2В 39  60                                                                                                                             79   79 96  

 Присутно   57 88   116   117   140  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
03/1920 одржана је 28. новембра 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 међународну сарадњу, проф. др Предрага Елека и продекана за финансије, проф. др Милана 
Гојака. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 96 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 140 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу 
ННВ.  
 
Потом је предложен и усвојен следећи  
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-02/1920 од 31.10.2019. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Програм научноистраживачког рада и развоја научноистраживачког подмлатка за период 

2020-2025. год. 
4. Наставна питања. 
5. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
6. Докторске дисертације. 
7. Извештај о поступку по конкурсу за избор у звање асистента на одређено време од 3 

године са пуним радним временом за ужу научну област на Модулу за МИТ. 
а) Предлог решења 
б) Предлог решења за „случајеве“ по наводима из дискусије проф. др Бранка Васића. 

8. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
9. Признавање страних високошколских исправа. 
10. Актуелна питања и разно. 

 
 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-02/1920 ОД 31.10.2019. 
ГОД. 
 
Записник са седнице ННВ-02/1920 од 31.10.2019. год. је једногласно усвојен. 
 

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 

 

1. Предлагање кандидата за доделу звања „професор емеритус“ (материјал у прилогу). 
 

2. У издању Шпрингера објављена је књига „Power Prediction Modeling of Conventional High-
Speed Craft“, а чији су аутори наше колеге проф. др Дејан Радојчић, доц. др Милан Калајџић 
и доц. др Александар Симић. 
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3. 24. октобра на Машинском факултету одржан је састанак Савета CEMT-a – Конференције 
европских друштава која се баве поморским технологијама. Састанку су присуствовали 
чланови Савета из Велике Британије, Данске, Италије, Пољске, Грчке и Финске. Домаћини у 
име Друштва бродограђевних инжењера и техничара били су професори др Игор Бачкалов 
и др Милорад Моток. 

 
4. „Наука с душом – Пупин, Тесла и Миланковић“ назив је предавања које је у петак, 15. 

новембра одржано на Машинском факултету. Предавање је одржала Александра Нинковић 
Ташић, председница Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин и мултикултурани 
амбасадор УНЕСКО клуба Универзитета Сорбона. 
 

5. На Машинском факултету у Београду отворен је први српско-кинески Истраживачки и 
тренинг центар за хидроенергетику малих размера у Србији и региону. То је резултат 
дугогодишње успешне сарадње Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе 
(КХМЕС) Машинског факултета у Београду и Регионалног центра (Азија Пацифик) за 
хидроенергетку малих размера (HRC) при Националном истраживачком институту за 
руралну електрификацију НР Кине (NRIRE) са седиштем у Ханг Џоу. Центар су отворили 
декан Машинског факултета, проф. др Радивоје Митровић, проф. др Милош Недељковић, 
шеф Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе и др Ћу Јинцаи (XU Jincai), 
генерални директор Кинеског националног института за руралну електрификацију. 

 
6. Обезбеђена је системска подршка и простор на серверима МФБ за смештање личних wеб 

презентација. Сви чланови ННВ-а имају могућност да поставе своју личну презентацију. 
Количина података који се могу поставити је до 500МБ. Адреса сервера је: 
http://etc.mas.bg.ac.rs На истој адреси се налази и детаљно упутство. 
 

7. Ванр. проф. др Владимир Буљак добио је близнакиње Сару и Катју, а доц. др Соња 
Јосиповић добила је ћерку Катарину. 

 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Са зарадом која је исплаћена 20. новембра  2019. године, а у складу са Правилником о 

стицању и расподели прихода Машинског факултета, асистентима и сарадницима 

исплаћене су и накнаде за дежурства на испитима у септембарском и октобарском 

испитном року. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
  

1. На Трећи позив талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских 
студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким 
организацијама пријављено је 8 кандидата са МФ-а. 

 
2. За руководиоца Центра за форензичко инжењерство именован је проф. др Србислав Генић. 

 
3. За руководиоца Центра за противпожарну технику именован je проф. др Иван Аранђеловић. 

 
4. Студенти Машинског факултета са смера Индустријско инжењерство Ана Бантић и Данило 

Жарковић на недавно одржаном сајму намештаја поделили су прву награду на конкурсу у 
организацији Ergonomics and Workplace Management Society Rumunije, у кооперацији са 
компанијама GreenForest и Stirixis Group. Ови студенти су победу однели са пројектима на 
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тему дизајнерског и организационог решења за унапређење кооперације старијих и млађих 
радника, у оквиру међународног Workplacelab пројекта.  

 
 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 
 

1. На основу позива за подношење предлога пројеката мобилности студената и наставника 

преко програма Еразмус+, Машинском факултету је одобрено 8 пројеката мобилности са 

програмским земљама и 2 пројекта мобилности са партнерским земљама. 

 
2. Отворен је нови позив у оквиру програма Еразмус+ за пријаву пројеката мобилности 

(размене) студената, наставника и ненаставног особља. Члановима ННВ су достављени 

пријавни формулари за два облика сарадње: сарадња са европским, програмским земљама 

(КА103) и сарадња са осталим, партнерским земљама (КА107). Пријаве се достављају 

продекану за међународну сарадњу до 31.12.2019. год. 

 
3. Отворен је нови позив за пријаву Еразмус+ пројеката који припадају Кључној акцији 2 (КА2) 

и обухватају: Изградњу капацитета у високом образовању и Стратешка партнерства. 

 
4. На МФ је 29.10.2019. године одржана презентација програма Немачке службе за академску 

размену (DAAD), као и активности Фондације др Зоран Ђинђић. Представљене су 

разноврсне стипендије које подржавају академску размену и научноистраживачку сарадњу 

са универзитетима и привредом у Немачкој за студенте свих нивоа студија, дипломце, 

наставнике и истраживаче. 

 
5. Стивен О'Реган, директор Канцеларије за поморска истраживања (ОNR) САД са седиштем у 

Чешкој, посетио је МФ и одржао кратку презентацију 08.11.2019. године. ONR даје директну 

финансијску подршку за фундаментална истраживања (физика, математика, наука о 

материјалима,...) која морају бити отворена, без ознаке поверљивости. Програми подршке 

такође подразумевају спонзорисање научних скупова, као и путовања у САД ради сарадње 

са америчким научницима. 

 
6. МФ је, према лепој традицији, био домаћин и организатор 14. шаховског меча између екипа 

Универзитета у Београду и Универзитета Тексас у Даласу који се под називом 

„Трансатлантски куп Светозар Глигорић“ игра путем интернета уз сталну видео-

конференцијску везу. Меч је отворила ректорка нашег Универзитета проф. др Иванка 

Поповић, а такмичаре су поздравили организарор проф. др Милош Недељковић и продекан 

за међународну сарадњу проф. др Предраг Елек. 

 
 
Обавештења из колектива: 
 
 

1. Проф. др Дејан Мицковић, председник Синдиката МФ обавестио је чланове Наставно-
научног већа да је потписан Посебан колективни уговор за високо образовање. 
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Извештаји са службених путовања 
 
 

1. др Љубодраг Тановић, ред. проф., боравио је у Житомиру, Украјина, где је у периоду од 
06.-09.11.2019. године одржана научна  10. Conferennce „Machining Processes, Machine Tools 
and Tools“. Том приликом је на пленарном заседању изложио рад на тему „ Исследования в 
области развития нового поколения металлообрабатывающих станков “. У току боравка у 
Кијеву посетио је „Институт супертврдих материјала Националне академије наука“  и  
„Кијевски политехнички институт“ . 

 
 
- тачка 3.  ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И РАЗВОЈА 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОД. 
 

На основу предлога Продекана за НИД проф. др Александра Симоновића, а у складу са 
чланом 19. и чланом 21. Закона о науци и истраживању, Наставно–научно веће 
једногласно је усвојило Програм развоја научноистраживачког подмлатка за период 
2020 – 2024 и Програм научноистраживачког рада Машинског факултета 
Универзитета у Београду за период 2020 – 2024. 

 
 
- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
4.1. Анализа резултата вредновања педагошког рада наставника и сарадника за школску 
2018/2019. годину. 
 
Центар за квалитет наставе и акредитацију је у складу са Правилником о студентском вредновању 
педагошког рада наставника и сарадника спровео анкету и доставио податке о средњим оценама 
за студијске програме ОАС и МАС. Општи закључак је да су Катедре оствариле завидне резултате 
са оценом 4.32 – 4.88, и да су сви наставници и сарадници добили прелазне оцене.  
 
4.2. Припремна настава из предмета Математика за полагање пријемног испита за упис на 
Факултет у шк. 2020/2021. г. почиње 07.12.2019.г. Настава ће се одвијати суботом од 10 - 13 часова 
у организацији Катедре за математику. 
 
4.3. Упутство о облику и садржају докторске дисертације. 
 
На седници Сената Универзитета у Београду, у склопу доношења измена Правилника о докторским 
студијама на Универзитету у Београду, донето је унапређено Упутство о облику и садржају 
докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду. Измене у односу на претходни 
документ са прописаним обликом и садржајем докторске дисертације су релативно мале, али 
доносе неке значајне кораке. У питању су нова правила везана пре свега за штампане примерке 
дисертације: да се дисертација штампа двострано, да је проред основног текста подешен на један 
ред, а да су маргине 20 милиметара. Упутство, заједно са изменама Правилника о докторским 
студијама на Универзитету у Београду, већ је ступило на снагу, то подразумева да и докторске 
дисертације на Факултету морају бити усаглашене према наведеном. Упутство се налази на сајту у 
домену студије.  
 
4.4 Процедура за решавање захтева студената. 
 
Процедура предвиђа да се студенти, уколико нису задовољни одговором на захтев који су добили 
од Факултета, могу обратити Универзитету. Свој захтев подносе Служби за студентске послове која 
даље прослеђује и координира са Универзитетом. 
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- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 

 
5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
 

5.1.1. Предлагач: Катедра за процесну технику  
Конкурс за избор:  једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

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

Александар Јововић, ред. проф., др Србислав Генић, ред. 
проф., др Драгана Животић, ред. проф. РГФ, Београд и др 
Ксенија Стојановић, ред. проф. Хемијског факултета у 
Београду. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Марку Обрадовићу. 

Резултат гласања: Усвојено са једним гласом „уздржан“. 

 

5.1.2. Предлагач:  
Конкурс за избор:  једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета 
Лабораторије за топлотне турбомашине и термоенергетска постројења. 

Комисија за припрему реферата: др Милан Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др Драган 
Туцаковић, ред. проф., др Драгослава Стојиљковић, ред. 
проф., др Никола Ћук, ред. проф. МФ у пензији и др Будимир 
Росић, проф., Универзитета у Оксфорду. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Милану Бањцу. 

Резултат гласања: Усвојено са једним гласом „уздржан“. 

 
5.1.3. Предлагач: Катедра за индустријско инжењерство 
Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Индустријско инжењерство. 
Комисија за припрему реферата: др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Мирјана Мисита, ред. проф. и др Иван Михајловић, ред. проф., 
Техничког факултета у Бору. 

Разлог: упражњено радно место. 

Након дискусије проф. др Часлава Митровића и сагласности ННВ овај материјал скинут је са 
дневног реда. 
 

5.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у 
звање (материјали ће бити 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 

 

5.2.1. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
за ужу научну област Биомедицинско инжењерство. 

Предложени кандидат: др Бранислава Јефтић, маст. инж. електротехнике и рачунарства, за 
звање доцента. 

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 Предраг Бркић, 
ванр. проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду. 
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5.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
за ужу научну област Механика флуида. 

Предложени кандидат: др Дарко Раденковић, маст. инж. маш., за звање доцента. 

Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф. – председник Комисије, др 
Александар Ћоћић, ванр. проф. и др Душан Продановић, ред. 
проф. Грађевински факултет, Београд. 

 
5.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 

за ужу научну област Механика. 

Предложени кандидат: др Петар Мандић, дипл. инж. маш., за звање доцента. 

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. 

 
5.2.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 

за ужу научну област Механика. 

Предложени кандидат: др Александар Томовић, маст. инж. маш., за звање доцента. 

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. 

 
5.2.5. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом за ужу научну област Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Огњен Пековић, дипл. инж. маш., за звање ванредног професора. 

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. 

 

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

Предложени кандидат: др Јелена Томановић, дипл. математичар, за звање доцента. 

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

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

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) 
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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 Мартина Балаћ, дипл.инж.маш.  
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Петровић, ван. проф. др Ненад 
Митровић,  др Предраг Поповић, Институт за нуклеарне науке Винча. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.а.1.б Подносилац захтева: др Мирослав Јовановић, дипл.инж.маш.  
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Симоновић, проф. др Предраг 
Елек,  ван. проф. др Предраг Миросављевић, Саобраћајни факултет у Београду. 
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.a Кандидат: др Милош Јелић, дипл.инж.маш., научни сарадник бира се у научно звање 
научни сарадник (реизбор) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Александар Петровић, проф. др Јован 
Филиповић, Факултет организационих наука - Београд. 
 
5.а.2.б Кандидат: др Симон Седмак, дипл.инж.грађ., бира се у научно звање научни сарадник 
Комисија: проф. др Александар Грбовић, проф. др Зоран Радаковић, проф. др Љубица Миловић, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду. 
 
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 Чековић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни сарадник  
(Политика од 14.10.2019. год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Драгослава Стојиљковић, др Ивана Ивановић, 
научни сарадник, Иновациони центар МФ 
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Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 116. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-116, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ивана Чековић изабере у звање научног 
сарадника. 

 
- тачка 5.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 

 
5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
 
5.б.1.а Подносилац захтева: Лара Лабан, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Радиша Јовановић, ван. проф. др Срђан 
Рибар, ван. проф. др Драган Пршић, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.б Подносилац захтева: Митра Весовић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Радиша Јовановић, ван. проф. др Срђан 
Рибар, ван. проф. др Драган Пршић, Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.в Подносилац захтева: Владан Вуковић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Владимир Буљак, проф. др Игор Балаћ, 
проф. др Милорад Милованчевић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.г Подносилац захтева: Александра Стакић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања 
Миливојевић, др Милица Илић, научни сарадник, Иновациони центар МФ  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.д Подносилац захтева: Бранислав Петровић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Милан Гојак, проф. др Мирко Коматина, 
ван. проф. др Иван Златановић, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.ђ Подносилац захтева: Мартина Перишић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Весна Спасојевић Бркић, проф. др Драган 
Милановић, ван. проф.  др Исидора Милошевић, Универзитет у Београду – Технички факултет у 
Бору 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.е Подносилац захтева: Михаило Милановић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Небојша Манић, 
проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
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5.б.1.ж Подносилац захтева: Богдан Ристић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милош Недељковић, ван. проф. др Иван 
Божић, др Урош Караџић, Универзитет у Црној Гори – Машински факултет у Подгорици 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.з Подносилац захтева: Бранко Миличић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Иван Благојевић, проф. др Владимир 
Поповић, проф. др Бранислав Ракићевић  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.и Подносилац захтева: Милена Жуњић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Иван Благојевић, проф. др Владимир 
Поповић, ван. проф. др Саша Митић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.ј Подносилац захтева: Бранислав Ђорђевић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Саша Митић, проф. др Владимир Поповић,  
ван. проф. др Иван Благојевић  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.б.1.к Подносилац захтева: Валентина Матовић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Лидија Матија, проф. др Александра Васић-
Миловановић, др Драгана Ђорђевић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и 
металургију, Универзитет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
Нема материјала. 
 
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.a Кандидат: Лазар Јеремић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
сарадник  (Политика од 23.09.2019. год.) 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Оливера Поповић, др Ташко Манески, ред. проф. 
у пензији 
Резултат гласања: Потребан кворум 127, а гласало је 140. Потребно гласова «за» 96, а гласало је: 
за-140, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Лазара Јеремића у звање истраживач сарадник. 

 
- тачка 5.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
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5.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу 
 
5.в.1.а Подносилац захтева: др Јасмина Лозановић Шајић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник 
Аутори техничког решења: др Јасмина Лозановић Шајић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, 
доц. др Горан Воротовић, др Драган Крецуљ, дипл.инж.маш., научни сарадник 
Назив техничког решења: „Адаптер за комуникацију између персоналног рачунара – лаптопа и 
електронске контролне јединице (ЕCU) у возилима базиране на ISO стандарду 9141 - 2“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Мирко Динуловић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.в.1.б Подносилац захтева: проф. др Срђан Бошњак 
Аутори техничког решења: проф. др Срђан Бошњак, доц. др Милорад Пантелић, Универзитет у 
Крагујевцу – Факулетет техничких наука у Чачку, проф. др Мирјана Мисита, доц. др Небојша 
Гњатовић, Александар Стефановић, истраживач сарадник 
Назив техничког решења: „Минимизација ризика у експлоатацији и одржавању роторних багера“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Весна Спасојевић Бркић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.в.1.в Подносилац захтева: др Марко Јарић, дипл.инж.маш.,  научни сарадник 
Аутори техничког решења: др Марко Јарић, дипл.инж.маш.,  научни сарадник, др Никола Будимир, 
дипл.инж.маш.,  научни сарадник, др Александар Масларевић, дипл.инж.маш., др Сања Петронић, 
дипл.инж.маш.,  виши научни сарадник 
Назив техничког решења: „Нови модел сертификације заваривача за потребе нафтних и гасних 
индустрија“  
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Александар Седмак 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 
5.в.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Милана Лечића,  именованог члана ННВ за преглед 
поднете документације и подношење Мишљења о техничком решењу и сагласности Комисије за 
НИД на мишљење члана ННВ, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати Пријаву Техничког 
решења под називом „Чишћење папира из 19. века применом ласерског снопа у наносекундном 
режиму,“  чији су аутори: др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, проф. др 
Зоран Стевић, дипл.инж.ел., др Силвана Димитријевић, дипл.инж.мет., научни сарадник, проф. др 
Татјана Шибалија, дипл.инж.маш., др Катарина Чолић, дипл.инж.маш., научни сарадник. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.в.1.б Након позитивног мишљења  проф. др Часлава Митровића,  именованог члана ННВ за 
преглед поднете документације и подношење Мишљења о техничком решењу и сагласности 
Комисије за НИД на мишљење члана ННВ, предлаже се Наставно-научном већу да прихвати 
Пријаву Техничког решења под називом : „RobDuino хардверски и софтверски интерфејс 
едукативног робота за примену од основношколског образовања,“ чији су аутори: dr David Rihtaršić, 
asistent sa doktoratom, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Katedra za 
tehniko, др Јасмина Лозановић Шајић, дипл.инж.маш., Иновациони центар Машинског факултета у 
Београду, виши научни сарадник, prof. dr Slavko Kocijančić, redovni profesor, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Katedra za tehniko. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 

 
5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
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5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 

 
- тачка 5.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала. 

 
 
- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
6.1.1. Кандидат: Владимир Павков, маст.инж.маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Синтеза и карактеризација композитних материјала на бази метал-стакло-керамика 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Гордана Бакић, ванр. проф. и др Весна 

Максимовић, научни саветник, ИНН Винча Београд  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала). 
 
6.1.2. Кандидат: Бранислав Ђорђевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Жилавост феритног реакторског челика у подручју прелазне температуре 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала). 
 
6.1.3. Кандидат: Mohamed Alkateb, MSc., студент Докотрских студија 
Радни наслов: Експериментално и нумеричко испитивање раста прслине у условима напонске 

корозије конструкционих челика 
  Experimental and numerical investigation of corrosion crack growth in mild structural steel  
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф. 
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском 
језику, проф.др Бојану Бабићу.) 
 
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.a.1. Кандидат: Radzeya Zaidi, маст. инж. маш., MSc., студент Докторских студија 
Радни наслов: Примена параметара механике лома на процену преосталог века заварених цеви у 

условима заморног оптерећења 
  Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes 

exploitation under fatigue loading  
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за 
наставу на енглеском језику: др Александар Седмак, ред. проф.                                                                                                         
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за наставу на 
енглеском језику :  
                           др Зоран Радаковић, ред. проф., др Александар Грбовић, ванр. проф., др Ненад 

Митровић, ванр. проф., др Снежана Кирин, виши научни сарадник, ИЦ. МФ. Београд 
и др Живче Шаркочевић, ванр. проф., Факултет Техничких Наука, Косовска 
Митровица.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.1.а.2. Кандидат: Срђан Филиповић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Развој модела стручног усавршавања инжењера одржавања за стицање европског 

сертификата 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за моторна возила: др Бранко Васић, ред. 

проф.       
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Комисија предложена од стране Катедре за моторна возила: 
                                 др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Владимир Поповић, ред. проф., др 

Горан Шиниковић, ванр. проф., др Емил Вег, доц. и др Славен Тица, ванр. 
проф., Саобраћајни факултет 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 
Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
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: Бојан Јеремић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Реализација брахистохроног кретања механичких система променљиве масе идеалним 

везама са ограниченим реакцијама 
Комисијa: др Александар Обрадовић, ред. проф., ментор, др Радослав Радуловић, доц., ментор, др 

Оливера Јеремић, ред. проф., др Зоран Митровић, ред. проф. и др Славиша Шалинић, 
ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву.  

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 
Нема материјала.  
     
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: Предраг Добратић,  дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Носивост и степен искоришћења цилиндричних зупчастих парова у условима вишеструке 

спреге 
Датум одбране: 18.09.2019. године. 
Комисија: др Божидар Росић, ред. проф., др Радивоје Митровић, ред. проф., др Милосав 

Огњановић, проф. емеритус, др Зоран Стаменић, ванр. проф. и др Славко Муждека, ванр. 
проф., Универзитет одбране у Београду, Војна академија.  
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- тачка 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 
АСИСТЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 3 ГОДИНЕ СА ПУНИМ РАДНИМ 
ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ НА МОДУЛУ ЗА МИТ. 
 
А) ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 
 
Б) ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА „СЛУЧАЈЕВЕ“ ПО НАВОДИМА ИЗ ДИСКУСИЈЕ ПРОФ. ДР БРАНКА 

ВАСИЋА 

 
На предлог декана проф. др Радивоја Митровића биће формирана Комисија која ће имати задатак 
да сачини целовит извештај и припреми га за разматрање на наредној седници Наставно-научног 
већа. Након дискусије у којој су учествовали: проф. др Милош Недељковић, проф. др Драгослава 
Стојиљковић, проф. др Бранко Васић, проф. др Срђан Бошњак, проф. др Александар Јововић, 
проф. др Бранислав Ракићевић и декан, проф. др Радивоје Митровић, одлучено је да чланови 
наведене Комисије буду из садашњег и претходног састава Комисије за изборе у звања наставника 
и сарадника. Овај предлог Наставно-научно веће усвојило је једногласно. 

 
 
- тачка 8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
8.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
8.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
8.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
8.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  
 

 
- тачка 9. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
9.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
9.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  

                                                                                                      

 
- тачка 10. 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  
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1. др Миодраг Спалевић, ред. проф., ангажовање као ментора на докторским академским 

студијама Математике у школској 2019/2020. години, ради формирања листе ментора коју 
Наставно-научно веће усваја на почетку школске године и ангажовање за одржавање 
наставе из предмета Нумеричка интеграција, ДАС у пролећном семестру у школској 
2019/2020. години, на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. 

 
2. др Маја Тодоровић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на специјалистичким 

академским студијама Енергетски ефикасна и зелена архитектура, у школској 2019/2020. 
години за извођење дела наставе на предметима:  Термотехнички системи и одржива 
архитектура, (2+0) и Термотехнички системи и одржива архитектура: са укупним фондом од 
(1+0), на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
 

3. др Милош Бањац, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на специјалистичким 
академским студијама Енергетски ефикасна и зелена архитектура,у јесењем семестру у 
школској 2019/2020. години за извођење дела наставе на предмету Физика зграда, са 
укупним фондом од 12 часова предавања, у првом семестру, на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. 
 

4. др Ана Петровић, асистент, ангажовање ради извођења вежби на ОАС из предмета 
Отпорност материјала (0+2) у јесењем семестру и Механика 1 (0+3) у пролећном семестру, 
у школској 2019/2020. години, на Рударско-геолошком факултету у Београду. 
 

5. др Војислав Симоновић, доцент, ангажовање за извођење наставе из предмета 
Аутоматизација у пољопривреди (3+3), у пролећном семестру у школској 2019/2020. години, 
на Пољопривредном факултету у Београду. 
 

6. др Дарко Васиљевић, научни саветник Института за физику у Земуну, ангажовање за 
извођење наставе на МАС из предмета Оптички уређаји и оптоелектроника (2+0), у 
школској 2019/2020. години, на Катедри за системе наоружања Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
 

Резултат гласања: Сва ангажовања су једногласно усвојена. 
 

 

Ангажовања истраживача и студената докторских студија 

 
 

1. Владимир Черницин, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на 
предмету Цевни водови (ОАС), Хлађење у прехрамбеним технологијама (МАС) и Топлотне 
пумпе (МАС), у јесењем семестру са фондом од 0,5 часова, у школској 2019/20. години, на 
Катедри за термотехнику Машинског факултета Универзитета у Београду. 
 

2. Милош Васић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на предмету 
Одржавање машина и опреме (МАС), 0+2 и Одржавање возила (МАС), 0+2, у јесењем 
семестру, у школској 2019/20. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
 

3. Мартина Перишић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на 
предмету Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи (МАС), са 
фондом од 0,5 часова недељно, у јесењем семестру, у школској 2019/20. години, на 
Катедри за индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду. 
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Комисије 

 

 

1. др Бранислав Ракићевић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор једног лица у звање редовног професора 
за ужу научну област Моторна возила и мотори на Универзитету одбране. 
 

2. др Бранко Васић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор једног лица у звање редовног професора за ужу научну 
област Моторна возила и мотори на Универзитету одбране. 
 

3. др Мирјана Стаменић, доцент, ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом: „Оптимизација хидрауличког фрактурирања у циљу 
побољшања производног потенцијала нафтног поља северно Gialo у Либији“ кандидата 
Emad Ibrahim Mohamed Fendi, маст. инж. рударства, на Рударско-геолошком факултету у 
Београду. 
 

4. др Маја Тодоровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја за 
избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област 
Термотехника, на Машинском факултету Универзитета у Нишу. 
 

5. др Љубодраг Тановић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом: “Динамичко понашање обрадних система за 
микрообраду“ кандидата Цвијетина Млађеновића, на Факултету техничких наука 
Универзитета у Новом Саду. 
 

6. др Саша Живановић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом: “Динамичко понашање обрадних система за 
микрообраду“ кандидата Цвијетина Млађеновића, на Факултету техничких наука 
Универзитета у Новом Саду. 
 

7. др Милан Петровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом: “Improvements in CFD-based Throughflow Methods for 
Analysis and Design of Axial Turbines“ кандидата Martina Ricci, на Универзитету у Фиренци, 
Италија. 
 

8. др Живана Јаковљевић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за писање 
извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа на одређено 
време у трајању од три године са пуним радним временом, за једног извршиоца и избор у 
звање асистента са докторатом, за ужу научну област Метрологија, квалитет, еколошко-
инжењерски аспекти, алати и прибори, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду. 
 

9. др Живана Јаковљевић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за избор једног 
наставника за вишег предавача за научну област Рачунарско софтверске технике са 
информатиком, на Високој техничкој школи струковних студија, Нови Београд. 

 
10. др Горан Младеновић, доцент, ангажовање за члана Комисије за припрему реферата и 

предлога за избор једног сарадника у настави и једног сарадника ван радног односа за ужу 
област Рачунаром подржани технолошки системи са процесом пројектовања и 
конструисања, на Високој техничкој школи струковних студија, Нови Београд. 

11. др Ненад Косанић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање ванредни професор или 
доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, на Факултету 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 
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Резултат гласања: ангажовања истраживача и студената докторских студија, као и ангажовања за 
учешћа у комисијама се одлажу за наредну седницу ННВ због недостатка кворума (у сали присутно 
укупно 74 члана ННВ). 
 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 03/1920, завршена је у 14:25 часова. 
 
 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


