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

23. Миливојевић С.
24. Милићев С.
25.- Милковић Д. (о)
26.- Миљић Н. (о)
27. Митић С.
28.- Митровић Н. (о)
29.- Обрадовић М.(о)
30. Павловић В.
31. Пејчев А.
32. Пековић О.
33.- Петрашиновић Д. (о)
34.- Поповић С. (о)
35. Рибар С.
36.- Ристановић М. (о)
37.- Саљников А. (о)
38.- Сворцан Ј. (о)
39. Стаменић М.
40. Стаменић З.
41. Стојић Т.
42.- Стокић З. (о)
43. Танасковић Ј.
44. Ћоћић А.
45.- Чантрак Ђ. (о)
46. Шиниковић Г.
доценти – 29 (39)
1.- Бајц Т. (о)
2. Бањац М.
3. Вег Е.
4. Весић-Павловић Т.
5. Воротовић Г.
6. Гњатовић Н.
7. Ђукић Д.
8. Иванов Т.
9. Јандрлић Д.
10. Јефтић Б.
11. Јовановић В.
12. Карличић Н.
13. Кнежевић Д.
14.- Кокотовић Б. (о)
15. Коларевић Н.
16. Костић О.
17. Мандић П.
18. Марковић М.
19.- Милованчевић У. (о)
20.- Мишковић Ж. (о)
21. Младеновић Г.
22. Момчиловић Н.
23.- Петровић М. (о)
24.- Пјевић М. (о)
25. Поповић М.
26. Раденковић Д.

27.- Радуловић Р. (о)
28. Рудоња Н.
29. Симић А.
30. Симоновић В.
31. Славковић Н.
32.- Сретеновић А. (о)
33.- Стојадиновић С. (о)
34. Стојићевић М.
35. Ступар Г.
36.- Тодоровић Р. (о)
37. Тодоровић Д.
38. Томановић Ј.
39. Томовић А.

Асистент са докторатом
- 1 (1)
1.  Петровић А.
асистенти – 20 (26)
1.- Аранђеловић Н. (о)
2. Воркапић Н.
3.- Вучић М. (о)
4. Димић А.
5. Зарић В.
6. Јевтић Д.
7. Јеремић Б.
8. Косић Б.
9. Медојевић И.
10.- Милић С. (о)
11. Милошевић Н.
12. Мутавџић Ђукић Р.
13.- Недељковић С. (о)
14. Недељковић Д.
15. Отовић С.
16. Отовић М.
17. Петровић А.
18. Петровић В.
19. Петровић Г.
20. Раковић М.
21.- Регодић М. (о)
22. Росић М.
23. Седак М.
24.- Стаменковић Д. (о)
25. Стаменковић О.
26. Цветковић И.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ –
08/1920 одржана је 27. фебруара 2020. 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 145 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу
ННВ.
Потом је предложен и усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-07/1920 од 13.02.2020. год.
2. Обавештења и информације.
3. а) Доношење предлога Одлуке о усвајању Извештаја о пословању по Годишњем
финансијском извештају за 2019. годину
б) Доношење предлога Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Плана набавки
Машинског факултета 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-07/1920 ОД 13.02.2020.
ГОД.
Записник са седнице ННВ-07/1920 од 13.02.2020. године је једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавештења Декана:

1. На 15. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак, 13.02.2020.
године, са почетком у 14:30, донете су следеће одлуке:
-

-

Одлука о усвајању Извештаја о спроведеном годишњем попису имовине и обавеза
на Машинском факултету Универзитета у Београду са стањем на дан 31.12.2019.
године;
Одлука о усвајању Финансијског плана Машинског факултета за 2020. годину;
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-

-

Одлука о усвајању Плана набавки Машинског факултета за 2020. годину;
Одлука о изменама и допунама Ценовника студија и услуга при студирању на
Машинском факултету:
 за студијски програм Мастер академских студија – Индустрија 4.0 висина
школарине за држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара, по
школској години,
 за студијски програм Мастер академских студија – Индустрија 4.0 висина
школарине за стране држављане износи 2.400,00 евра у динарској
противвредности, по школској години.
Одлука се примењује од школске 2020/2021. године.
Одлука донета на основу Предлога ННВ од 23.01.2020. год.
Одлука о избору Николе Јокића, студента 1. године МАС, за студента продекана;
мандатни период именованом траје од 13.02.2020. до 30.09.2021. године;
Одлука донета на основу Предлога Студентског парламента од 06.02.2020. год.

2. Изборном већу МФ дана 13.02.2020. г. је упућена жалба на одлуку Изборног већа о
обустави конкурса за избор једног асистента за ужу научну област Информационе
технологије у машинству за предмете на Модулу за машинство и информационе
технологије (одлука бр. 102/1), а коју је изјавио Милош Васић. Предметна жалба упућена је
адвокатској канцеларији која заступа факултет у правним пословима на разматрање. О
правима и обавезама факултета и даљем поступању у вези са поднетом жалбом, чланови
ННВ-а биће благовремено обавештени.
Материјал у прилогу.
3. Обавештавам чланове ННВ-а да је у судском поступку, а по тужби Петра Смиљанића
против туженог Машинског факултета у Београду (радни спор покренут 2008. г.), надлежни
суд донео пресуду у корист тужиоца. О даљем поступању факултета чланови ННВ-а биће
благовремено обавештени.
4. Формула Студент тим „Друмска Стрела“ ове године квалификовао се на четири европска
Формула Студент такмичења у Италији, Мађарској, Холандији и Немачкој! У десетој,
јубиларној сезони 2020, тим ће наступити са два возила – болидом са класичним СУС
мотором, који је унапређена верзија из 2019 и формулом на електрични погон.
5. Проф. др Никитас Никитакос са Егејског универзитета у Грчкој одржаo je у петак, 21.
фебруара, у свечаној сали 211, презентацију посвећену могућим областима сарадње
између наших институција у домену: поморског инжењерства, логистике 4.0, адитивних
технологија, зграда са нултом потрошњом енергије итд.
Обавештења Продекана за наставу:
1. Савез студената Машинског факултета у сарадњи са Савезом студената Рударскогеолошког факултета и Савезом студената ТМФ-а седму годину за редом организује
Конгрес студената технике који ће се одржати од 27. до 31. марта 2020. године. Тема
овогодишњег конгреса је „Технологије модерног инжењерства“.

3

2. Дана 20.02.2020. године одржан је састанак са студентима прве године ОАС на којем су
разматрани резултати наставног процеса из јесењег семестра, проблеми са којима се
суочавају и предлози решења за њихово превазилажење.

Обавештења Продекана за НИД:

1. РЦУБ је развио нови сервис за претраживање научних часописа. Сервис је доступан на
адреси: http://proref.rcub.bg.ac.rs/ Кратко упутство са објашњењима доступно је на:
http://proref.rcub.bg.ac.rs/about.xhtml
2. Одржан је састанак руководства факултета са представником културног одељења
амбасаде Републике Турске у вези технолошког пројекта TEKNOFEST.
TEKNOFEST је фестивал технологије и авијације који има за циљ, како представљање
новитета и брзог напретка Турске у области технологије, тако и промовисање и
међународну сарадњу у научном сектору.
За 2020. годину планирано је да се опсег фестивала прошири и на Балкан, а главна идеја је
да се TEKNOFEST следеће године одржи у Београду.
Нашим студентима је упућен позив за презентацију која је одржана на Грађевинском
факултету у Београду, 18.02.2020. год. уз подршку Министарства за иновације и
технолошки развој РС, Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Центра за
промоцију науке и Истраживачке станице Петница.
3. Члановима ННВ је упућен мејл са обавештењем о новом начину попуњавања Уговора о
ауторском делу за рад истраживача по Плану рада Машинског факултета за 2020. год.
4. 3. ваздухопловна конференција Ваздухопловни самит југоисточне Европе (SEAS) одржаће
се 19-20. марта у Београду. Више детаља о конференцији можете наћи на сајту www.seas.rs
Формулар за бесплатну регистрацију за оба дана: http://sprintcheckin.com/register/46
Обавештења Продекана за међународну сарадњу:

1. Дана 18.02.2019. продекан за међународну сарадњу је учествовао на састанку са
представницима Амбасаде Републике Турске, Института Јунус Емре, TABIP (Турска
агенција за међународну универзитетску и научну сарадњу), као и са организаторима
менифестације Teknofest. Основне теме су биле успостављање сарадње МФ са турским
универзитетма, као и могућности учешћа наших студената на Teknofest-у.

Обавештења Секретара Факултета:

1. Савет Универзитета у Београду је на седници одржаној 29.01.2020. године донео Одлуку о
изменама и допунама Статута Универзитета у Београду у делу Престанак радног односа
због пензионисања. Овом Одлуком у члану 151, став 2 алинеја 4 мења се и гласи:
- да је у последњих 10 година изабран најмање један сарадник за ужу научну област за
коју је и он биран.
После става 9 додају се нови став 10 и 11 који гласе:
„10. Наставнику коме је већ продужен радни однос уговором на одређено време до две
године, о додатним продужењима радног односа одлучује наставно-научно веће факултета
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на основу образложене иницијативе одговарајуће катедре, у складу са потребама
факултета.
11. Одлука наставно-научног већа у вези са продужењем радног односа доставља се
Универзитету ради евиденције.“

- ТАЧКА 3.
А) ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПО
ГОДИШЊЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
Б) ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
НАБАВКИ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ.
Након излагања продекана за финансије, проф. др Милана Гојака и Иване Шушић, службеникa за
јавне набавке, чланови Наставно-научног већа једногласно су донели одлуку да се Савету МФ
предложи да усвоји Извештај о пословању по годишњем финансијском извештају за 2019. годину,
као и Извештај о реализацији плана набавки Машинског факултета за 2019. годину

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. Настава у летњем семестру школске 2019/2020.г. на ДАС почиње 04.03.2020.г.

- 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 производно машинство
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом за ужу научну област Производно машинство.
Комисија за припрему реферата: др Петар Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др
Радован Пузовић, ред. проф. и др Горан Девеџић, ред. проф.,
Факултет инжењерских наука Крагујевац.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Божици Бојовић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у
звање (материјали ће бити 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета)
5.2.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Ваздухопловство.
Предложени кандидат: Милош Петрашиновић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за
звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др Иван
Костић, ред. проф. др Небојша Петровић, ред. проф. и др
Бранимир Стојиљковић, доцент, Саобраћајни факултет.
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
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5.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Ваздухопловство.
Предложени кандидат: др Александар Грбовић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. – председник Комисије, др Мирко
Динуловић, ред. проф., др Небојша Петровић, ред. проф., др
Александар Симоновић, ред. проф. и др Гордана
Кастратовић, ред. проф., Саобраћајни факултет.
Резултат гласања: Потребан кворум 51, а гласало је 65. Потребно гласова «за» 39, а гласало је: за65, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Александар Грбовић изабере у звање
редовног професора.
5.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)
Нема материјала.
5.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у
Београду (ИВ)
Нема материјала.
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
Нема материјала.
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу одлука Већа научних области техничких наука од 24.02.2020. године, др Јелена
Сворцан, др Милан Калајџић, др Сања Миливојевић и др Мaрко Обрадовић изабрани су у
звање ванредног професора, а др Милош Пјевић и др Никола Давидовић изабрани су у звање
доцента.
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
Нема материјала.
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”)
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5.а.2.в Кандидат: др Радослав Рајковић, мастер инж. саобр., бира се у научно звање научни
сарадник
Комисија: проф. др Ненад Зрнић, проф. др Александар Седмак, ван. проф. др Оља Чокорило,
Саобраћајни 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 Дијана Дамљановић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у научно
звање виши научни сарадник (Политика од 27.01.2020.год.)
Комисија: 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: Потребан кворум 82, а гласало је 95. Потребно гласова «за» 62, а гласало је: за95, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Дијана Дамљановић изабере у звање виши
научни сарадник.
5.а.3.б Кандидат: др Мирослав Јовановић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у научно
звање виши научни сарадник (Политика од 27.01.2020.год.)
Комисија: проф. др Александар Симоновић, проф. др Предраг Елек, ван. проф. др Петар
Миросављевић, Саобраћајни факултет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 82, а гласало је 95. Потребно гласова «за» 62, а гласало је: за95, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирослав Јовановић изабере у звање виши
научни сарадник.
5.а.3.в Кандидат: др Емина Џиндо, дипл.инж.маш., истраживач сарадник, бира се у научно
звање научни сарадник (Политика од 27.01.2020.год.)
Комисија: проф. др Александар Седмак, проф. др Зоран Радаковић, проф. др Љубица Миловић,
Технолошко-металуршки факултет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 124. Потребно гласова «за» 82, а гласало је:
за-124, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Емина Џиндо изабере у звање научни
сарадник.

- 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: Бранислав Ђорђевић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник
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.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
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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)
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: др Јасмина Лозановић Шајић
Аутори техничког решења: др Ивана Ивановић, научни сарадник, Иновациони центар Машинског
факултета у Београду д.о.о., др Јасмина Лозановић Шајић, виши научни сарадник, Иновациони
центар Машинског факултета у Београду д.о.о., др Снежана Кирин, виши научни сарадник,
Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о., др Драган Златановић, научни
сарадник, Иновациони центар Машинског факултета у Београду д.о.о.
Назив техничког решења: „Технолошки поступак топлог цинковања за производњу контејнера
специјалне намене“
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Александар Седмак
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
Нема материјала.

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

- тачка 5.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
5.д.1 Доц. др Милош Пјевић поднео је захтев за добијање сагласности ради учешћа у Јавном
позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја за добијање дела средстава за
учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела научних скупова, са
сврхом учешћа на “XXI Miжнародна науковотехнiчна конференцiя – Прогресивна технiка,
технологiя та iнженерна освiта”, која ће се одржати од 23-26.06.2020. год. у Кијеву, Украјина.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
6.1. Обавештење о пријави кандидата
Нема материјала.
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)
Нема материјала.
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6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
6.2.1. 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
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф., др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., др Гордана
Бакић, ред. проф., др Вукић Лазић, ред. проф. и др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ
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
6.3.1. мр Срђан Филиповић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Развој модела
стручног усавршавања инжењера одржавања за стицање европског сертификата», ментор др
Бранко Васић, ред. проф.
6.3.2. Abdulrazag Abdallah Elmiladi, маст. инж. маш., студент Докторских студија «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)», ментор др Игор Балаћ, ред. проф.
6.3.3. Владимир Павков, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Синтеза и
карактеризација композитних материјала на бази метал-стакло-керамика», ментори др Гордана
Бакић, ванр. проф. и др Весна М. Максимовић, научни саветник, ИНН Винча Бегорад.
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
6.5.1. Кандидат: мр Јелена Тодоровић, дипл. инж. маш.
Наслов: Контингенција информационог система и управљања квалитетом у производним
предузећима
Молба за продужење до: 30.09.2020.
Сагласност: ментора и Шефа Катедре за индустријско инжењерство др Весне Спасојевић Бркић,
ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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: Abdoalmonaim S.M. Alghlam, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Нумеричка симулација прелазних процеса у гасоводима
Numerical simulation of natural gas pipeline transients
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Комисијa: др Владимир Стевановић, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., др
Александар Ћоћић, ванр. проф., др Сања Миливојевић, доц. и др Милица Илић, научни
сарадник, ИЦ. МФ. 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
6.3.1. Иван Лазовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај ефеката термичких
острва у градским срединама на повећано коришћење енергије у зградама », ментор др Милош
Бањац,, ред. проф.
6.3.2. Милош Михаиловић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Tоплотне
перформансе и пад притиска код цевног размењивача топлоте са завојним ребрима и троугластим
распоредом цеви», ментор др Србислав Генић, 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.
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)
Ангажовања истраживача и студената докторских студија

10

1. Мартина Перишић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби на
предметима Теротехнолошко управљање ризиком, МАС (0+2), Пословно-производни
информациони системи, МАС (0+1) и Савремени менаџмент и мрежна организација
предузећа, МАС (0+2), у пролећном семестру, у школској 2019/20. години, на Катедри за
индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
2. Милан Петровић, студент Докторских студија ангажовање за извођење вежби на
предметима: Двофазна струјања са фазним прелазом, МАС, (0+1) и Заштита животне
средине у термоенергетици, МАС, (0+1), у пролећном семестру у школској 2019/20. години,
на Катедри за термоенергетику Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
Ангажовања наставника и сарадника за акредитацију студијских програма у Војној
академији.

1. др Миша Стојићевић, доцент, ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета
Конструкктивна геометрија и инжењерска графика, (3+0) у јесењем семестру, у школској
2020/2021. години.
2. Ивана Цветковић, асистент, ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета
Конструктивна геометрија и инжењерска графика, (0+2), у јесењем семестру, у школској
2020/2021. години.
3. др Милан Гојак, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета:
Термодинамика, (3+0), у јесењем семестру, у школској 2020/2021. години.
4. др Неџад Рудоња, доцент ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета:
Термодинамика, (0+2), у јесењем семестру, у школској 2020/2021. години.
5. др Милорад Милованчевић, ред. проф. ангажовање за одржавање предавања и вежби
на ОАС из предмета Теорија конструкција и отпорност материјала (3+2), у јесењем
семестру, у школској 2020/2021. години.
6. др Нина Анђелић, ред. проф. ангажовање за одржавање предавања и вежби на ОАС из
предмета Отпорност материјала (3+2) у јесењем семестру, у школској 2020/2021 години.
7. др Владимир Поповић, ред. проф. ангажовање за одржавање предавања на ОАС из
предмета Мехатронички системи возила (3+0) у јесењем семестру, у школској 2020/2021
години.
8. др Иван Костић, ред. проф. ангажовање за одржавање предавања на ОАС из предмета
Аеродинамичке конструкције (3+0), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.
9. др Оливера Костић, доцент ангажовање за одржавање вежби на ОАС из предмета
Аеродинамичке конструкције (0+3), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.
10. др Александар Симоновић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из
предмета Елисе и ротори, (3+0), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.
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11. др Александар Бенгин, ред. проф. ангажовање за одржавање вежби на ОАС из предмета
Елисе и ротори, (0+2), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.
12. др Мирко Динуловић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмету
Прорачун структуре летелица (3+0), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.
13. др Томислав Стојић, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе на ОАС из
предмета: Основи електронике (3+0), у јесењем семестру и Основи аналогне електронике
(3+0), у пролећном семестру, у школској 2020/2021. години.

Разултат гласања: Ова тачка дневног реда одлаже се за наредну седницу ННВ.
Комисије

1. др Драган Милановић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја у
поступку избора наставника у звање ванредног професора за ужу научну област
Инжењерски менаџмент, на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
2. др Мирјана Мисита, ред. проф., ангажовање за члана Комисије оцену и одбрану
докторске дисертације под насловом „Управљање перформансама пословних процеса у
малим и средњим производним предузећима“ кандидата Марије Захар Ђорђевић, на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
3. 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 пет година, за једног извршиоца са пуним радним временом и избор у
звање доцента за ужу научну област Метрологија, квалитет, еколошко – инжењерски
аспекти, алати и прибори, на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
4. др Радица Прокић Цветковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему
извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор једног наставника у
звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство, на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
5. др Оливера Поповић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор једног наставника у звање
доцента или ванредног професора за ужу научну област Производно машинство, на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Резултат гласања: Сва ангажовања у Комисијама су једногласно усвојена.
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 08/1920, завршена је у 13:40 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

Љубица Слaдојевић Вершеги

проф. др Радивоје Митровић
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