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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 2424/2                                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/1920 
Датум: 26.12.2019. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 78 41 38 1 30 188 

 Кворум за ННВ – 1/2А      95 

Б присутно 59   32   29    1   21   142 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 78 119 157 158 188  

 Кворум за ИВ – 2/3В 52  79 105 105 125  

 потребно за одлуку – 1/2В 39  60                                                                                                                             79   79 95  

 Присутно   59  91   120   121  142  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
05/1920 одржана је 26. 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 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 95 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 142 члана, 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-04/1920 од 12.12.2019. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Усвајање предлога Ребаланса финансијског плана МФ и Ребаланса 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. 

 
 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-04/1920 ОД 12.12.2019. 
ГОД. 
 
Записник са седнице ННВ-04/1920 од 12.12.2019. године је једногласно усвојен. 
 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
 
Обавештења Декана: 
 

 

1. Математички факултет је Машинском факултету доделио Повељу захвалности за 

дугогодишњу успешну сарадњу, а посебно за заједничку реализацију новог Мастер 

студијског програма Индустрија 4.0. 

 

2.  Извршена је надзорна провера система квалитета на Машинском факултету са позитивним 

налазима. 
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Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Са зарадом која је исплаћена 20. децембра  2019. године, а у складу са Правилником о 
стицању и расподели прихода Машинског факултета, исплаћене су и накнаде за 
ментроства мастер радова у школској 2018/2019. години. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Пројектни циклус истраживања које финансира МПНТР (ТР, ОИ, ИИИ), а који је започео 
01.01.2011. год. завршава се 31.12.2019. год. 

 
2. Финансирање научноистраживачког рада истраживача у 2020. год. вршиће се на нивоу 

исплате за децембар 2019. год., а на основу достављених планова рада институција.  
(Допис у радном материјалу). 

 
3. Ради склапања уговора о привременом финансирању научноистраживачког рада по 

научноистраживачким организацијама у 2020. год. план рада Машинског факултета 
благовремено је достављен Министарству у писаној и електронској форми. 
 

4. Од укупно 52 пројекта (ТР, ОИ, ИИИ) на којима учествују истраживачи Машинског 
факултета, благовремено је достављено 37 планова, накнадно 3 плана, а 12 планова није 
достављено. ДМТ 1 и ДМТ 2 за наредну годину биће дефинисан Уговором који ће 
Машински факултет потписати са ресорним министарством. 

  
5. На основу Трећег позива талентованим младим истраживачима – студентима докторских 

академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим 
научноистраживачким организацијама  објављеног 06.11.2019. год., укључено је свих 8 
пријављених кандидата са МФ-а који испуњавају услове Јавног позива и имају просек већи 
од 9.  
На листи МПНТР налазе се следећи кандидати:  
Богдан Ристић, мастер инж.маш. 
Александра Стакић, мастер инж.маш. 
Бранислав Петровић, мастер инж.маш. 
Мартина Перишић, мастер инж.маш. 
Бранко Миличић, мастер инж.маш. 
Милена Жуњић, мастер инж.маш. 
Лара Лабан, мастер инж.маш.  
Митра Весовић, мастер инж.маш. 

 
6. Репозиторијум МФ је пуштен у пробни рад. Након прелиминарног тестирања, сви чланови 

ННВ и остали истраживачи  Машинског факултета добиће преференцијале за приступ. 
 

7. На основу члана 73. и члана 74. став 2 Закона о науци и истраживањима („Сл. гласник РС, 
бр. 49/2019) донета је Одлука о условима за избор у звањa истраживача (стручни сарадник, 
виши стручни сарадник и стручни саветник) на Универзитету у Београду – Машинском 
факултету.  (Одлука у радном материјалу) 

 
8. Програм сарадње српске науке са дијаспором Фонда за науку затворен је 13.12.2019. год. 

са 25 предлога пројеката. 
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9. Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције отворен је до 
31.01.2020.год. у 15h.  Отворена врата се организују сваког петка од 13h до 15h у 
просторијама Фонда за науку. 

 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 
 

1. Пријаве за пројекте мобилности студената и наставника у оквиру програма Еразмус+ 

достављају се продекану за међународну сарадњу до 31.12.2019. године. 

 
2. Део делегације Државног техничког универзитета у Ташкенту и Министарства просвете 

Узбекистана, и то проф. др  Bakhramjon M. Ismailov, шеф Одсека за коориднацију 

истраживачких активности Министарства, и проф. др Rakhimjan Babakhodjaev, шеф 

лабораторије "Energy-savings technologies, control-measuring and automated systems", која је 

пет дана боравила у Србији, посетиo je МФ 11. и 12. децембра 2019. Том приликом су, уз 

обилазак лабораторија факултета, имали бројне сусрете са наставницима и сарадницима 

МФ. Изражен је обострани интерес за сарадњу, како у оквиру енергетске ефикасности и 

примене нових технологија у екологији и енергетици, тако и у другим областима. 

  
 
Обавештење порф. др Александра Јововића са седнице Научног савета Фонда за науку: 
 
 

1. На последњој седници Научног савета Фонда за науку расправљало се о разним темама, 
између осталог: 
 
-    Пројекти у оквиру позива Promis 
 
о   Данас се завршавају рецензије, али један број касни 
 
о   Сваки пројекат има три рецензента 
 
о   Од 10-31 јануара чланови Програмског одбора фонда ће прегледати све материјале 
 
о   5.2 почиње презентација пројеката уживо и то 120 од којих ће бити изабрано 60 за 
финансирање 
 
о   Презентације су у року 5-14. фебруар 
 
  
-    Позив Идеје 
 
о   Руководиоци др науке, у звању и да имају у последњих 5 година референце као за избор 
у наредно звање, или за нучне саветнике/проф. као за избор за научног саветника 
 
о   Максимум 12 људи по пројекту плус незапослени докторанти 
 
о   Минимално 100к еур маx 500к еур 
 
о   Отварање позива 15.2 
 
о   Рок 2 месеца 
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о  Двокружна рецензија, први степен само сажетци тј. идеје, ко прође оцењује се цела 
пријава 
 
о   После тога програмски одбор и панели рецензената бирају пројекте 
 
о   Биће финансирано 50-70 комада 
 
о   Старт пројеката новембар 2020 најкасније 1.1.2021. 

 
 
Обавештења из колектива: 
 

1. Проф. др Иван Благојевић предложио је да се Драган Стаменковић награди као најбоље 
оцењен и једини асистент са оценом вредновања педагошког рада 5,00 на узорку величине 
97 студената. 

 
Извештаји са службених путовања: 
 

 
1. др Иван Божић, ванр. проф., боравио је у Подгорици, Црна Гора, где је у периоду од 09.-

11.12.2019. године посетио Машински факултет у Подгорици, а по основу Билатералног 
пројекта „Истраживање и развој побољшаних мера заштите хидроенергетских постројења 
при прелазним процесима у циљу повећања њихове поузданости и енергетске 
ефикасности“ потписаног између Универзитета у Београду, Машинског факултета и 
Универзитета Црне Горе, Машинског факултета у Подгорици за период 2019-2020. година, а 
у својству руководиоца пројекта. Проф. Божић је на Машинском факултету у Подгорици 
одржао предавање по позиву (гостујуће предавање) на тему “Оптимизација радних режима 
хидроелектрана“. 
 

 
- тачка 3. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МФ И 
РЕБАЛАНСА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ. 
 
На основу предлога продекана за финансије проф. др Милана Гојака, Ребаланс финансијског 
плана МФ и Ребаланс плана јавних набавки за 2019. годину су једногласно усвојени. 

 
 
- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 

 
 
4.1. 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 коначан списак књига за гласање које ће се обавити на наредној 
седници ННВ. 

 
4.2 Продекан за наставу је замолио чланове ННВ-а да још једном детаљно прегледају Књигу 

предмета - списак предмета који је у понуди за извођење наставе на енглеском језику за 
школску 2019/2020.г. и дају сугестије уколико евентуално нешто треба исправити. Материјал је 
дат у прилогу. 

 

 
- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
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5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
 

5.1.1. Предлагач: Катедра за ваздухопловство, модул за Машинство и информационе технологије 

Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 
ужу научну област Информационе технологије у машинству за предмете на 
модулу за Машинство и информационе технологије. 

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

Разлог: истицање изборног периода асистенту Милошу Васићу. 

На основу свих чињеница везаних за конкурс за избор једног сарадника у звању асистента на 
одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну област Информационе 
технологије у машинству за предмете на модулу за Машинство и информационе технологије, и 
чињеницу да по овом Конкурсу нема кандидата који испуњава законом прописане услове за избор у 
звање асистента, 

Предлаже се Изборном већу да се конкурс закључи без избора кандидата. 

Резултат гласања: 142 гласало „за“, није било гласова „против“ и није било гласова „уздржан“. 
 
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 ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом за ужу научну област Ваздухопловтсво. 
Предложени кандидат: др Јелена Сворцан, маст. инж. маш., доцент за звање ванредног 

професора. 
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 у  Београду. 

 
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 Ваздухопловство. 

Предложени кандидат: др Огњен Пековић, дипл. инж. маш., доцент 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. М.Ф. у пензији и др 
Петар Миросављевић, ванр. проф., Саобраћајни факултет, 
Београд. 

Резултат гласања: Потребан кворум 79, а гласало је 91. Потребно гласова «за» 60, а гласало је: за-
91, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Огњен Пековић изабере у звање ванредног 
професора. 

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

за ужу научну област Механика флуида. 
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Предложени кандидат: др Дарко Раденковић, маст. инж. маш., самостални стручни сарадник у 
лабораторијама или центрима – Лабораторија за механику флуида 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 у Београду. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Дарко Раденковић изабере у звање доцента. 

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

за ужу научну област Биомедицинско инжењерство. 
Предложени кандидат: др Бранислава Јефтић, маст. инж. електр. и рачунар., сарадник у 

области Машинског инжењерства 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. М.Ф. у пензији, др Жарко Ћојбашић, ред. проф., 
Машински факултет Универзитета у Нишу и др Предраг Бркић, 
ванр. проф., Медицински факултет Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Бранислава Јефтић изабере у звање 
доцента. 

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

за ужу научну област Математика. 
Предложени кандидат: др Јелена Томановић, маст. мат., асистент за звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Даворка Јандрлић, доцент - председник Комисије, др Душан 

Ђукић, доцент и др Ђорђе Кртинић, ванр. проф., Математички 
факултет у Београду. 

Напомена: Математички факултет је, у року дефинисаном Правилником о стицању звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (23.12.2019.год.), доставио 
позитивно мишљење за избор др Јелене Томановић у звање доцента. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Јелена Томановић изабере у звање доцента. 

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

за ужу научну област Механика. 
Предложени кандидат: др Александар Томовић, маст. инж. маш., асистент 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., Универзитет у Крагујевцу, Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Томовић изабере у звање 
доцента. 
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5.3.6. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 годинa са пуним радним временом 
за ужу научну област Механика. 

Предложени кандидат: др Петар Мандић, дипл. инж. маш., асистент 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, 
ред. проф., Универзитет у Београду – Електротехнички 
факултет. 

Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Петар Мандић изабере у звање доцента. 

 

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) 
 
5.5.1. Кандидат: др Дејан Таникић, ванредни професор, за звање редовног професора, за ужу 

научну област Машинство, на Техничком факултету у Бору Универзитета у 
Београду. 

Комисијa: др Зоран Миљковић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф. и др Радован Пузовић, ред. 
проф. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 Емина Џиндо, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
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Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран 
Радаковић, проф. др Љубица Миловић, Технолошко-металуршки факултет у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.а.1.б Подносилац захтева: др Сузана Линић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Војкан Лучанин, проф. др Александар Бенгин, 
др Марија Самарџић, научни сарадник, Војнотехнички институт у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.а.1.в Подносилац захтева: др Радослав Рајковић, мастер инж. саобр. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Ненад Зрнић, проф. др Александар Седмак, 
ван. проф. др Оља Чокорило, 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.а Кандидат: др Милош Станковић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник 
Комисија: проф. др Марко Милош, проф. др Александар Грбовић  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 Драган Комаров, научни сарадник, бира се у научно звање научни сарадник 
(реизбор), Политика од 04.11.2019. год. 
Комисија: проф. др Александар Симоновић, доц. др Јелена Сворцан, доц. др Мирослав Јовановић, 
научни сарадник, Технички опитни центар, Београд 
Резултат гласања: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Драган Комаров изабере у звање научног 
сарадника. 

 
5.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: Потребан кворум 105, а гласало је 120. Потребно гласова «за» 79, а гласало је: 
за-120, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Срђан Тадић 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 
Нема материјала. 
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5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
 
5.б.2.а Кандидат: Лара Лабан, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија:  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: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Лару Лабан у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.б Кандидат: Митра Весовић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија:  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: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Митру весовић у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.в Кандидат: Александра Стакић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник 
Комисија: проф. др Владимир Стевановић, доц. др Сања Миливојевић, др Милица Илић, научни 
сарадник, Иновациони центар МФ 
Резултат гласања: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Александру Стакић у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.г Кандидат: Мартина Перишић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија: проф. др Весна Спасојевић Бркић, проф. др Драган Милановић, ван. проф.  др Исидора 
Милошевић, Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору 
Резултат гласања: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Мартину Перишић у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.д Кандидат: Михаило Милановић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник 
Комисија: проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Небојша Манић, проф. др Марко Ракин, 
Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Михаила Милановића у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.ђ Кандидат: Валентина Матовић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник 
Комисија: 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: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Валентину Матовић у звање истраживач приправник. 
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5.б.2.е Кандидат: Владан Вуковић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање истраживач 
приправник 
Комисија: ван. проф. др Владимир Буљак, проф. др Игор Балаћ, проф. др Милорад Милованчевић 
Резултат гласања: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Владана Вуковића у звање истраживач приправник. 

 
5.б.2.ж Кандидат: Бранислав Петровић, мастер инж.маш., бира се у истраживачко звање 
истраживач приправник 
Комисија: ван. проф. др Милан Гојак, проф. др Мирко Коматина, ванр. проф. др Иван Златановић, 
Пољопривредни факултет, Београд 
Резултат гласања: Потребан кворум 125, а гласало је 144. Потребно гласова «за» 95, а гласало је: 
за-144, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Бранислава Петровића у звање истраживач приправник. 

 
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”) 
 
5.б.3.а Кандидат: Димитрије Манић, дипл. инж.маш. бира се у истраживачко звање истраживач 
сарадник   
Комисија: проф. др Мирко Коматина, др Драги Антонијевић, научни саветник у  Иновационом 
центру МФ, проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет у Београду. 
 
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ) 
Нема материјала. 
 

  

- 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 
  
5.в.1.а Подносилац захтева: проф. др Александар Седмак 
Аутори техничког решења: проф. др Александар Седмак, проф. др Љубица Миловић, Технолошко-
металуршки факултет у Београду, др Снежана Кирин, виши научни сарадник, Иновациони центар 
МФ 
Назив техничког решења: „Методологија процене утицаја прслина и стања материјала на век 
паровода“ 
Предлог о именовању члана ННВ: ван. проф. др Годана Бакић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 
5.в.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Миркa Динуловићa,  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 „Адаптер за комуникацију између персоналног рачунара – 
лаптопа и електронске контролне јединице (ЕCU) у возилима базиране на ISO стандарду 9141 – 2,“ 
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чији су аутори: др Јасмина Лозановић Шајић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, доц. др Горан 
Воротовић, др Драган Крецуљ, дипл.инж.маш., научни сарадник 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 

5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
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: Ненад Милошевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Примена стереометријске методе мерења деформације на одређивање дијаграма 

стварни напон – стварна деформација хетерогених заварених спојева 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Александар Седмак, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала). 
 
6.1.2. Кандидат: Стефан Рудаковић, маст.инж.маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Иновативни приступ процени стабилитета речно-морских бродова 
                          A novel approach to stability assessment of river-sea ships 
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Игор Бачкалов, ванр. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за бродоградњу). 
 
 
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: Abdallah Abdulrazag Elmiladi , маст. инж. маш., студент Докторских 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 
Предложени потенцијални ментор од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за 
наставу на енглеском језику: др Игор Балаћ, ред. проф.                                                                                                       
Комисија предложена од стране Комисије за Докторске студије и Координатора за наставу на 
енглеском језику : др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Александар Грбовић, ванр. проф. и др 
Нина Обрадовић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
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6.2.1. Кандидат: Бранислав Ђорђевић, MSc., студент Докторских студија  
Радни наслов: Жилавост феритног реакторског челика у подручју прелазне температуре  
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Зоран Радаковић, ред. проф., др Оливера 

Поповић, ред. проф., др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд и др Венцислав 
Грабулов, научни саветник, Институт ИМС у Београду.  

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.2.2. Кандидат: Марина Симовић-Павловић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Радиометарски детектор базиран на биолошким структурама-МЕМС/НЕМС 
Комисија: др Предраг Елек, ред. проф., др Вера Павловић, ванр. проф., др Ивана Тодић, доц., др 

Милош Марковић, доц. и др Бранко Коларић, научни саветник, Институт за физику 
Београд.  

Потенцијални ментори: др Дејан Мицковић, ред. проф. и др Дарко Васиљевић, научни 
саветник,Институт за физику Београд.   

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.2.3. Кандидат: Radzeya Zaidi, дипл. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes 

exploitation under fatigue loading 
Примена параметара механике лома на процену преосталог века заварених цеви у 
условима заморног оптерећења  

Комисија: 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, К. Митровица 

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.2.4. Кандидат: Mohamed Alkateb, дипл. инг., студент Докторских студија  
Радни наслов: Experimental and numerical investigation of corrosion crack growth in mild structural steel 

Експериментално и нумеричко испитивање раста прслине у условима напонске 
корозије конструкционих челика 

Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Милош Ђукић, ванр. проф., др Гордана Бакић, 
ванр. проф., др Срђан Тадић, научни сарадник, ИЦ. МФ. Београд и др Ивана Васовић, 
научни сарадник, Лола Институт Београд.  

Потенцијални ментор: др Александар Седмак, ред. проф.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 
 
6.5.1. Кандидат: мр Василије Васић, дипл. инж. маш. 
Наслов: „Родригов „роботски“ прилаз математичком моделирању и анализа динамичког понашања 
применом wavelet-a једног индустријског мехатроничког система 
Молба за продужење до: 30.09.2020. 
Сагласност: ментора др Михаила Лазаревића, ред. проф. и  шефа Катедре за механику 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
  
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: Abdoalmonaim S.M. Alghlam, dipl. ing, студент Докторских студија. 
Наслов: Numerical simulation of natural gas pipeline transients 
   Нумеричка симулација прелазних процеса у гасоводима 
Сагласност Комисије за докторске студије и Координатора за наставу на енглеском језику. 
Предлог Комисије: др Владимир Стевановић, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., др 

Александар Ћоћић, ванр. проф., др Сања Миливојевић, доц,, др Милица Илић, 
научни сарадник, ИЦ. МФ. Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.6.2. Кандидат: Милош Ивошевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Процесне перформансе колоне са испуном при вакумској дегазацији воде 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику 
Предлог Комисије: др Србислав Генић, ред. проф., ментор, др Иван Аранђеловић, ред. проф., др 

Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Никола Карличић, доц. и др Јован 
Јовановић, доц., ТМФ 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: Милош Михаиловић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Топлотне перформансе и пад притиска код цевног размењивача топлоте са завојним 

ребрима и троугластим распоредом цеви 
Комисијa: др Србислав Генић, ред. проф., ментор, др Александар Петровић, ред. проф., др Мирјана 

Стаменић, ванр. проф., др Урош Милованчевић, доцент и др Милан Миливојевић, ванр. 
проф., ТМФ, Београд 

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 
 
6.8.1.    Андрија Петровић, маст. инж. маш., мастер економије, студент Докторских 

студија «Процесне перформансе суперсоничног гасног ејектора са конвергентно-
дивергентном млазницом променљивог попречног пресека», ментор др Србислав Генић, 
ред. проф. 

  
6.8.2.    Александар Миловановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Примена 

параметара еласто-пластичне механике лома на процену интегритета великих сферних 
резервоара», ментор др Александар Седмак, ред. проф. 

     
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  

 
- 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.  
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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 
 

 
На основу предлога продекана за НИД проф. др Александра Симоновића Наставно-научно веће 
једногласно је усвојило Допуну Програма развоја научноистраживачког подмлатка и програма 
научноистраживачког рада Машинског факултета Универзитета у Београду са подацима који се 
односе на докторанде и менторе. 

 

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 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. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

др Горан Младеновић, доцент, ангажовање за извођење наставе на предмету 

Флексибилни производни системи (2+0), у пролећном семестру, у школској 2019/2020. 

години, у Високој техничкој школи струковних студија у Београду.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

 

Ангажовања истраживача и студената докторских студија 
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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. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
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. 
Резултат гласања: Усвојено са 8 гласова „против“ и 28 гласова „уздржан“.  

 
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. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
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. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
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. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 
6. Томислав Симоновић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на 

Модулу за процесну технику и заштиту животне средине на предметима: Основи 
инжењерства ризика и заштите од пожара (ОАС). 0+2, Анализа и управљање ризицима у 
процесним индустријама (МАС), 0+2, Пројектовање система за заштиту од пожара, МАС 
(0+2) и Процесни феномени МАС (0+1), у јесењем семестру у школској 2019/20. години, на 
Катедри за процесну технику Машинског факултета Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

 

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, ванр. проф., 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 
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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. 

 

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. 

 
14. др Мирјана Стаменић, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја 

о свим пријављеним кандидатима по објављеном конкурсу за избор сарадника у звање и на 
радно место сарадника у настави за ужу научну област „Инжењерство нафте и гаса“, на 
Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. 
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15. др Петар Петровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за заснивање радног 
односа на одређено време у трајању од пет година и избор у звање наставника у звању 
ванредног професора или на неодређено време и избор у звање наставника у звању 
редовног професора, за једног извршиоца са пуним радним временом за ужу научну област 
Метрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

 
16. др Александар Маринковић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за оцену и 

одбрану докторске дисертације кандидата Јелене Ђокић под називом „Design for Additive 
Technologies in form modeling“ на Машинском факултету, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје, Република Северна Македонија. 

 
Резултат гласања: сва ангажовања у комисијама су једногласно усвојена. 
 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 05/1920, завршена је у 14:30 часова. 
 
 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


