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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
04/1920 одржана је 12. децембра 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 међународну сарадњу, проф. др Предрага Елека и 
продекана за финансије, проф. др Милана Гојака. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 95 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 127 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-03/1920 од 28.11.2019. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Наставна питања. 
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
5. Докторске дисертације. 
6. 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 

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

 
 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-03/1920 ОД 28.11.2019. 
ГОД. 
 
Записник са седнице ННВ-03/1920 од 28.11.2019. год. је једногласно усвојен. 
 

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 
 

1. На Машинском факултету Универзитета у Београду протекле седмице свечано је 
промовисана нова генерација инжењера машинства и мастер инжењера машинства, који су 
студије завршили закључно с јуном ове године. 
 

2. Светски лидер у производњи компоненти за ауто-индустрију, Немачка компанија ZF, која од 
јуна ове године послује и у Србији, представила је своје пословање, као и развојне планове 
запосленима и студентима Машинског факултета у Београду. Презентација је одржана 4. 
децембра, у 13.00 часова у Свечаној сали 211. 
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3. Износ зараде је увећан почев од новембра месеца за 9% из средстава Владе РС и делом 
из ЗСМФ. 

 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Из Министарства просвете, науке и технолошког развоја најављена је до краја године 

уплата додатних директних материјалних трошкова истраживања (ДМТ2) на пројектима. 

Како би факултетске службе, због очекиваног повећања обима посла у наредном периоду, 

могле ажурно да обаве све активности око набавки, обрачуна и плаћања, потребно све 

захтеве и налоге поднети благовремено, а најкасније до среде 25. децембра.  

На крају године Факултет је у обавези да сва неутрошена буџетска средства врати у буџет. 
 

2. Предвиђени термин за достављање уговора за исплату ауторских хонорара је 23. 

децембар. Исплата је предвиђена за 25. децембар. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
  

1. Проректор за науку Универзитета у Београду, проф. др Петар Марин, одржао је састанак 
продекана за науку факултета у саставу Универзитета у Београду, 02. децембра 2019. год. 
са следећим темама:  

- Докторске дисертације (презентација кретања од предаје урађене тезе до  
похрањивања у дигитални репозиторијум),  

- Научноистраживачки пројекти (могућности подршке око правила финансирања и   
политике заштите података, за отворене истраживачке податке),  

- Подршка обезбеђивању академске честитости (обавештавање о искуствима   
инсталирања курсева "Академски интегритет 1" и "Академски интегритет 2"), 

- Научне публикације (информације о могућностима објављивања, попустима и  
претплатама за наше истраживаче код светских академских издавача), 

- Подршка отвореној науци (обавештење о искуствима са до сада покренутим  
репозиторијумима научноистраживачких радова на факултетима и институтима), 

- Подршка потенцијалним предузетничким пројектима (prezentacija projekta BOSS i   
platforme Business Opportunity Self-Assessment).  

 
2. Фонд за науку је отворио два нова Програма: Програм за развој пројеката из области 

вештачке интелигенције и Програм сарадње српске науке са дијаспором. Буџет ПРОМИС-а 
повећан је за 3.000.000 еура односно,  сада износи 9.000.000 еура. 

 
3. Поднет је Захтев са пратећом документацијом МПНТР-у за акредитацију МФ као 

научноистраживачке организације. 
 

4. На последњем Јавном позиву Фонда за иновациону делатност МФ-у је одобрено 32 
иновацона ваучера. 

 
5. На последњем Јавном позиву Фонда за иновациону делатност ИЦ-у је одобрено 7 

иновацоних ваучера. 
 

6. У  току је потписивање Анекса X/2 основног Уговора о реализацији Пројеката ТР, ОИ, ИИИ 
за период април - децембар 2019. год. којим се регулише исплата додатних директних 
материјалних трошкова истраживања (ДМТ2) за реализацију научноистраживачких 
пројеката. 
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7. У току је припрема плана за привремено финансирање НИО за 2020. год. 
 
 

8. Рок за достављање плана научноистраживачког рада у 2020.години, је 10.12.2019.год. до 
12h.  

 
9. Пројектни циклус истраживања које финансира МПНТР (ТР, ОИ, ИИИ), а који је започео 

01.01.2011. год. завршава се 31.12.2019. год. 

 
 
Извештаји са службених путовања 
 

 
1. др Зоран Миљковић, ред. проф., боравио је на службеном путу у Бриселу, Белгија, у 

периоду од 01.- 06. 12. 2019. године са циљем да као изабрани Vice-Chair за ENG Panel 
(евид. ознака: CT-EX2006C134719-142) агенције „REA – Research Executive Agency“ која 
ради под окриљем Европске комисије, изврши завршно рецензирање предлога пројеката у 
оквиру „H2020-MSCA-IF 2019“ програма – ENG Panel, уз утврђивање коначног ранга. 
 

2. др Игор Бачкалов, ванр. проф., боравио је у Бриселу, Белгија, где је у периоду од 20.-
22.11.2019. године одржана конференција на којој су представљени резултети 
међународног истраживачког пројекта NOVIMAR, остварени током прве половине пројекта. 
Пројекат је званично почео 01.06.2017. године, а Машински факултет Универзитета у 
Београду члан је конзорцијума који чине 22 истраживачке институције из девет земаља. 
 

3. др Никола Момчиловић, доцент, боравио је у Порту, Португал, на факултету ФЕУП где је 
у периоду од 28.-29.11.2019. године одржан годишњи састанак међународног пројекта под 
називом „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy 
(WECANet)“ на коме учествују чланови Катедре за бродоградњу. 

 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
 
3.1. Поводом Дана Светог Саве Машински факултет додељује годишњу награду за најбољу књигу 

аутора са Машинског факултета у издању факултета, или неког другог издавача. У прилогу 
радног материјала дат је прелиминаран списак књига на увид јавности. Молим да до 23. 
децембра 2019. године доставите библиотеци евентуалне корекције, како би за наредну 
седницу ННВ имали коначан списак књига за гласање. 

 
3.2. На основу сагледаних реализованих активности везаних за израду мастер радова, а према 

чл.27. Правилника о стицању и расподели прихода Машинског факултета, дат је налог Служби 
за рачуноводство и финансије да изврши уплату надокнаде свим наставницима - менторима за 
период 1.10.2018. - 30.09.2019. 

 

 
- 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 индустријско инжењерство 
Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Индустријско инжењерство. 
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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. 

Резултат гласања: Усвојено са једним гласом „против“ 
4.1.2. Предлагач: Катедра за моторна возила 
Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Моторна возила. 
Комисија за припрему реферата: др Владимир Поповић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Иван Благојевић, ванр. проф. и др Небојша Бојовић, ред. 
проф., Саобраћајни факултет, Београд. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: Усвојено са једним гласом „против“ 

4.1.3. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Ваздухопловство. 
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф.- председник Комисије, др Иван 

Костић, ред. проф. и др Небојша Петровић, ред. проф. и др 
Бранимир Стојиљковић, доцент Саобраћајног факултета. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: Усвојено са једним гласом „против“ 
 
4.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у 
звање (материјали ће бити 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 

4.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 годинa са пуним 
радним временом за ужу научну област Бродоградња. 

Предложени кандидат: др Милан Калајџић, дипл. инж. маш., за звање ванредног професора. 

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. 

 
4.2.2. 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. 

Предложени кандидат: др Сања Миливојевић, дипл. инж. маш., за звање ванредног професора. 

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. 

4.2.3. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом 
за ужу научну област Бродоградња. 

Предложени кандидат: др Никола Момчиловић, дипл. инж. маш., за звање доцента. 

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. 

 

4.2.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом 
за ужу научну област Производно машинство. 
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Предложени кандидат: др Милош Пјевић, маст. инж. маш., за звање доцента. 

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. 

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

4.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
 

4.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у 
Београду (ИВ)  
Нема материјала.  
 

4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Нема материјала.  
 

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

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 
 
4.а.1.а Подносилац захтева: др Дијана Дамљановић, дипл.инж., научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Марко Милош, проф. др Александар 
Симоновић,  проф. др Александар Бенгин, проф. др Иван Костић, др Зијах Бурзић, научни саветник, 
Војнотехнички институт у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.а.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање 
(ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту 
Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”) 
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 Драган Комаров, научни сарадник, бира се у научно звање научни сарадник 
(реизбор), Политика од 04.11.2019. год. 
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Комисија: проф. др Александар Симоновић, доц. др Јелена Сворцан, доц. др Мирослав Јовановић, 
научни сарадник, Технички опитни центар, Београд 
Резултат гласања: Ова течка дневног реда одлаже се за наредну седницу због недостатка кворума 
(у сали присутно укупно 76 чланова ННВ). 
 
4.а.3.б Кандидат: др Срђан Тадић, научни сарадник, бира се у научно звање научни сарадник 
(реизбор), Политика од 04.11.2019. год. 
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Радица Прокић Цветковић, проф. др Марко 
Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Ова течка дневног реда одлаже се за наредну седницу због недостатка кворума 
(у сали присутно укупно 76 чланова ННВ). 

 

- тачка 4.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 
 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
 
4.б.1.а Подносилац захтева: Димитрије Манић, дипл. инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Коматина, др Драги Антонијевић, научни 
саветник у  Иновационом центру МФ, проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет 
у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
 
4.б.2.а Кандидат: Бранко Миличић, мастер инж.маш. бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија: ван. проф. др Иван Благојевић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Бранислав 
Ракићевић  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.б Кандидат: Милена Жуњић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија:  ван. проф. др Иван Благојевић, проф. др Владимир Поповић, ван. проф. др Саша Митић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.в Кандидат: Бранислав Ђорђевић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник 
Комисија: ван. проф. др Саша Митић, проф. др Владимир Поповић,  ван. проф. др Иван Благојевић  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.б.2.г Кандидат: Богдан Ристић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија:проф. др Милош Недељковић, ван. проф. др Иван Божић, ван. проф. др Урош Караџић, 
Универзитет у Црној Гори – Машински факултет у Подгорици 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
4.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”) 
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4.б.3.a Кандидат: Александар Стефановић, мастер инж.маш.., бира се у истраживачко звање 
истраживач сарадник   
Комисија: проф. др Срђан Бошњак, доц. др Небојша Гњатовић, проф. др Предраг Јованчић, 
Рударско-геолошки факултет у Београду 
 
4.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ) 
Нема материјала. 

 
 

- тачка 4.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
 
4.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу 
Нема материјала. 
 
4.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 
4.в.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Весне Спасојевић Бркић,  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 „Минимизација ризика у експлоатацији и одржавању 
роторних багера“  чији су аутори: 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 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
- тачка 4.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 
4.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
4.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 
 
- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
4.д.1 Ван. проф. др Зорана Јели поднела је захтев ННВ за суфинансирање одржавања научних 
скупова у Републици Србији код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
организацију Седме интернационалне научне конференције под називом “моНГеометрија 2020”  
која ће се одржати у Београду у периоду од 04 - 07.06.2020. год. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
5.1.3. Кандидат: Abdulrazag Elmiladi, маст.инж.маш.., студент Докотрских студија 
Радни наслов: Напонска анализа и оптимизација слагања ламина композитне конструкције 
дефинисане геометрије за задате услове оптерећења 
Stress analysis and optimization of laminate layup of defined composite structure geometry under  
given loading conditions 
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Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Игор Балаћ, ред. проф. 
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском 
језику, проф.др Бојану Бабићу.) 
 
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.a.1. Кандидат: Mohamed Alkateb , маст. инж. маш., MSc., студент Докторских студија 
Радни наслов: Експериментално и нумеричко испитивање раста прслине у условима напонске 
корозије конструкционих челика 
  Experimental and numerical investigation of corrosion crack growth in structural steel  
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 Александар Седмак, ред. проф., др Милош Ђукић, ван. проф., др Гордана 
Бакић, ванр. проф., др Ивана Васовић, научни сарадник, Лола Институт и др Срђан 
Тадић, научни сарадник ИЦ. МФ. Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.2. Кандидат: Бранислав Ђорђевић, MSc., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Жилавост феритног реакторског челика у подручју прелазне температуре 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за технологију материјала: др Александар 

Седмак, ред. 
проф.       

Комисија предложена од стране наставника Катедре за технологију материјала: 
                                 др Александар Седмак, ред. проф., ментор, др Зоран Радаковић, ред. проф., др 

Оливера Поповић, ред. проф., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички 
институт Београд и др Венцислав Грабулов, научни саветник, Институт ИМС 
Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.а.3. Кандидат: Владимир Павков, MSc., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Синтеза и карактеризација композитних материјала на бази метал-стакло-керамика 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за технологију материјала: др Гордана Бакић, 

ванр. проф. и 
др Весна 
Максимовић, 
научни 
саветник, 
ИНН Винча 
Београд.        

Комисија предложена од стране наставника Катедре за технологију материјала: 
                              др Оливера Поповић, ред. проф., др Милош Ђукић, ванр. проф., др Ненад 

Митровић, ванр. проф., др рер. нат. Бранко Матовић, научни саветник, ИНН 
Винча Београд, др Ивана Цвијовић-Алагић, виши научни сарадник, ИНН Винча 
Београд.   

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
Нема материјала.  
 
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
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5.3.1.  Данка Костадиновић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај зеленог крова 
на енергетске карактеристике и енергетску ефикасност школске зграде као савремени приступ у 
проналажењу одрживих решења», ментор др Маја Тодоровић, ред. проф.  
 
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
5.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
5.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
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 
 
5.7.1. Кандидат: Вук Аџић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Карактеризација кинетичког вртложног пламена биогаса методом CH* визуелизације  
Комисијa: др Мирјана Стаменић, ванр. проф., 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. 
 
5.7.2. Кандидат: Иван Лазовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај ефеката термичких острва у градским срединама на повећано коришћење енергије 

у зградама 
Комисијa: др Милош Бањац, ред. проф., ментор, др Мирко Коматина, ред. проф. др Маја 

Тодоровић, ред. проф., др Вукман Бакић, научни саветник, ИНН Винча Београд и др 
Мирјана Лаковић-Пауновић, ванр. проф., Машински факултет Универзитета у Нишу.    

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

Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
Нема материјала.  
     
5.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  

 
- тачка 6. 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. 
 
По овој тачки дневног реда декан је предложио Наставно-научном већу да се изјасни о Извештају 
комисије бр. 2341/1 од 10.12.2019. године. Наведени Извештај потписан од стране комисије у 
саставу: проф. др Радивоје Митровић, проф. др Љубодраг Тановић, проф. др Александар 
Симоновић, проф. др Драгослава Стојиљковић, проф. др Војкан Лучанин, проф. др Срђан Бошњак 
и проф. др Божидар Росић, Наставно-научно веће усвојило је са три гласа „против“ и четири гласа 
„уздржан“. 
У дискусији су учествовали: проф. др Игор Балаћ који је између остало дао предлог да се о овом 
питању ННВ изјасни тајним гласањем на наредној седници. Његов предлог усвојен је са три гласа 
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„против“ и девет гласова „уздржан“. Проф. др Влада Гашић упутио je молбу руководству Факултета 
да нађу начин да се обезбеди кворум, јер се ситуација са недостатком кворума за гласање 
понавља већ неколико већа уназад.  
 
О овој теми дискутовао је проф. др Милорад Милованчевић, чија се писана дискусија налази у 
Секретаријату факултета из разлога заштите података о личности.  
 
Проф. др Весна Спасојевић Бркић је предложила да се Драган Стаменковић награди као најбоље 
оцењен и једини асистент са оценом вредновања педагошког рада 5,00 на узорку величине 97 
студената. 
 

 
- 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.  
 
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)  

 
Због недостатка кворума тачка 9. дневног реда се скида са разматрања и одлаже за наредну 

седницу ННВ. 

 

Настава 

 

1. др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе и одржавање испита из 

предмета Електротехника у пољопривреди (3+3), у пролећном семестру, у школској 

2019/2020. години, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 
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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. 
 

4. Милан Травица, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на Модулу 
за процесну технику и заштиту животне средине на предметима: Конструисање процесне 
опреме (ОАС). 0+2, у јесењем семестру, Пројектовање, изградња и експлоатација 
процесних система (МАС), 0+2, у јесењем семестру и Цевоводи и арматура, ОАС (0+2), у 
пролећном семестру, у школској 2019/20. години, на Катедри за процесну технику 
Машинског факултета Универзитета у Београду. 
 

5. Александра Јоксимовић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби 
на предметима Трактори и самоходне пољопривредне машине, МАС (0+2) и Пројектовање 
постројења и процесних енергетских система, МАС (0+2), у јесењем семестру у школској 
2019/20. години, на Катедри за пољопривредно машинство Машинског факултета 
Универзитета у Београду 

 

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. 
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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. 

 

12. др Зоран Митровић, ред. проф., ангажовање за избор два наставника у звање доцента 
или  ванредног професора за ужу научну област Механика, на  Факултету техничких наука 
Универзитета у Новом Саду. 

 
13. др Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање за избор два наставника у звање 

доцента или  ванредног професора за ужу научну област Механика, на  Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 04/1920, завршена је у 14:30 часова. 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


