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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 437/2                                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-09/1920 
Датум: 12.03.2020. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 77 46 40 1 26 190 

 Кворум за ННВ – 1/2А      96 

Б присутно 57   33   33    1  23   147 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 77 123 163 164 190  

 Кворум за ИВ – 2/3В 51  82 109 109 127  

 потребно за одлуку – 1/2В 39  62                                                                                                                             82 83 96  

 Присутно   57 90   123   124  147  
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ – 
09/1920 одржана је 12. марта 2020. године у амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. Седницом 
је председавао проф. др Радивоје Митровић, декан, уз сарадњу продекана за НИД, проф. др 
Александра Симоновића, продекана за међународну сарадњу, проф. др Предрага Елека и 
продекана за финансије, проф. др Милана Гојака. 
 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 96 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 147 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-08/1920 од 27.02.2020. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Наставна питања. 
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
5. Докторске дисертације. 
6. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
7. Признавање страних високошколских исправа. 
8. Информација по жалби Милоша Васића  

- Записник МПНТР о ванредном инспекцијском надзору (у прилогу) 
- Тужба Милоша Васића (у прилогу) 
- Одговор Машинског факултета МПНТР-у (у прилогу) 
- Жалба Милоша Васића - достављена у прилогу за прошлу седницу Већа 

9. Актуелна питања и разно. 
 
 

 
- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-08/1920 ОД 27.02.2020. 
ГОД. 
 
Записник са седнице ННВ-08/1920 од 27.02.2020. године је једногласно усвојен. 
 

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 

 

 
1. На 16. седници Савета Машинског факултета која је одржана у четвртак, 27.02.2020. 

године, са почетком у 14:30, донете су следеће одлуке: 

- на основу Одлуке Студентског парламента Машинског факултета од 20.02.2020. год 
донета је Одлука о верификацији мандата члана Савета Машинског факултета из 
реда представника студената Машинског факултета студенту Марку Ковачевићу; 
мандатни период именованом траје од 27.02.2020. до 30.09.2020. год.; 
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- на основу Предлога ННВ од 27.02.2020. год. донета је Одлука о усвајању Извештаја 
о пословању по Годишњем финансијском извештају за 2019. годину; 

- на основу Предлога ННВ од 27.02.2020. год. донета је Одлука о усвајању Извештаја 
о реализацији Плана набавки Машинског факултета за 2019. годину; 

- на основу Предлога Студентског парламента Машинског факултета донета је 
Одлука да се одређује накнада за рад студента продекана Машинског факултета, у 
нето износу од 20.000,00 динара месечно, почев од 01.03.2020. год. 

 
2. Заједнички састанак Председника Савета, Деканског колегијума и Комисије за организацију 

и статутарна питања одржан је 18.2.2020. године у циљу разматрања предлога измена и 
допуна Статута Машинског факултета Универзитета у Београду. Предлози измена и допуна 
постојећег Статута МФ произашли су, између осталог, као последица неопходног 
усаглашавања са измена и допунама Статута Универзитета у Београду, али и захтева 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да се статутарно 
формира саветодавни орган тзв. Савет послодаваца (у складу са чланом 60 став 3 Закона о 
високом образовању). 
У периоду до наредне седнице ННВ, коначни предлози ће бити достављени свим њеним 
члановима и биће одржан консултативни састанак проширеног деканског колегијума. 

 

3. На МФ је 06.03.2020. године одржано спонзорско вече Студентског тима „Беоавиа“. 
Чланови тима подсетили су учеснике на успешне пројекте летелица и одличне резултате у 
претходној години. Поред тога, представљен је и захтеван пројекат нове летелице са којом 
„Беоавиа“ планира наступ на овогодишњем такмичењу. 

 

4. Проф. др Часлав Митровић, шеф Катедре за ваздухопловство представио је новог члана 
Наставно-научног већа, доц. др Николу Давидовића. 

 
 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Након спровођења поступка акредитације, Одлуком Министарства просвете науке и 

технолошког развоја Републике Србије – Одбора за акредитацију научноистраживачких 

организација, бр. 660-01-00002/50 од 04.02.2020. године, на основу важећег Закона о науци 

и истраживањима, и важећег Правилника о вредновању научноистраживачког рада и 

посупку адредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара 

изузетних вредноси, Универзитет у Београду – Машински факултет је акредитован у 

области техничко-технолошких наука – машинско инжењерство, за обављање 

научноистраживачке делатности. У складу са Правилником акредитација Машинског 

факултета за обављање научноистраживачке делатности важи за период од наступајуће 5 

(пет) година.  

 
2. Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-

03741/2018-07 од 25.02.2020. године, на основу Закона о државној управи, Закона о 

министарствима, Закона о планирању и  изградњи, Закона о општем управном поступку и 

Правилника о начину, поступку и садржини података за утврђивање услова за издавање 

лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење 

издаје министарство, односно аутономна покрајиана као и условима за одузимање тих 

лиценци, утврђено је да Машински факултет, испуњава услове за добијање лиценци за 

израду техничке документације за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно 

за послове грађевинарства и то: 
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a. П033М1 – пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних 

инсталација магистралних топловода 

b. П040М3 – пројекти транспортних средстава, складишта и машинксих конструкција и 

технологије за објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене 

металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката 

за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних 

сировина који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се 

уређује рударство и геолошка истраживања, осим објеката за примарну прераду 

украсног и другог камена; 

c. П052М1 – пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних 

инсталација за термоелектране снаге 10 МW и више 

d. П053М1 – пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних 

инсталација за термоелектране – топлане електричне снаге 10 МW и више и 

e. П071М2 – пројекти машинских инсталација објеката водоснабдевања и 

индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике за међурегионалне и 

регионалне објекте водоснабдевања и канализације 

Услови за лиценце су, између осталог, испуњени на основу референци Милоша 
Недељковића, Срђана Бошњака, Милана Петровића, Владимира Стевановића, Србислава 
Генића, Александра Петровића, Дејана Радића, Владе Гашића, Душана Петровића и 
Мартине Балаћ. 
 

3. Резултати конкурса ПРОМИС Фонда за науку, од 7 пријављених пројеката Машинског 

факултета 2 пројекта су прошла у други круг, укупно одобрено за финансирање 0 пројеката 

са Машинског факултета.   

 
4. Очекује се расписивање програма Идеје Фонда за науку 11.03.2020. године 

 
5. Фонд за иновациону делатност је отворио јавни позив за програм Доказ концепта. Јавни 

позив је отворен од 28.02.2020. године до 28.04.2020. године. Пријаве се подносе преко 

интернет портала Фонда. Више информација се може наћи на сајту www.inovacionifond.rs 

 
6. У организацији Министарства за иновације и технолошки развој, одржана је презентација – 

Иновације за будућност у Палати Србија, сала Београд 03.03.2020. године. Теме 

презентације су биле везане за коришћење нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе и 

области примене космичких технологија у циљу подизања квалитета живота људи и 

унапређења стања у различитим секторима привреде у Републици Србији 

 
7. На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

достављен је списак евидентиране опреме коју је Машински факултет добио коришћење у 

оквиру програма НИП-а и Истраживања и развоја у јавном сектору. 

 
 
 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу: 
 

1. Отворени су позиви за стипендирану мобилност студената МФ у оквиру програма Еразмус+ 
на следећим универзитетима: Технички универзитет у Бечу (Аустрија), Универзитет у 
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Месини (Италија) и Универзитет Дјук (САД). Размене ће се реализовати у јесењем семестру 
школске 2020/21. године, а пријављивање се обавља до 01.04.2020. 

 
Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Шефови и секретари катедара доставили су листу оптерећења. Исплата плата по том 
новом оптерећењу креће од плате за март. Студенти докторских студија ће бити плаћени за 
ангажовања у настави, с тим да само запослени у настави попуњавају листу. Број часова 
студената докторских студија треба унети у напомени. 

 
 
Обавештења Секретара Факултета: 
 
 

1. Секретар Факултета госпођа Весна Симић обавестила је 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, па је 
именовани од 09.03.2020. године поново у радном односу на Машинском факултету. 

 
 
Извештаји са службених путовања: 
 
 

1. др Игор Бачкалов, ванр. проф., боравио је на службеном путу у Паризу, Француска, где је 
одржана вишедневна серија састанака представника истраживачких институција које 
учествују у раду радног пакета 5, у оквиру међународног истраживачког пројекта NOVIMAR. 
Радни пакет 5 бави се питањима сигурности аутономних  бродова и њихове безбедности у 
дигиталном простору. 

 
 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
Нема материјала. 

 
 
- 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 отпорност конструкција 
Конкурс за избор:  једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Отпорност конструкција. 
Комисија за припрему реферата: др Милорад Милованчевић, ред. проф. – председник Комисије,  

др Нина Анђелић, ред. проф., др Весна Милошевић-Митић, ред. 
проф., др Ташко Манески, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Драган 
Игњатовић, ред. проф., Рударско-геолошки факултет, Београд. 

Разлог: унапређење асистента са докторатом др Ане Петровић. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 

4.1.2. Предлагач: Катедра за термотехнику 

Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 
ужу научну област Термотехника. 
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Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф. - председник Комисије, др Горан 
Ступар, доцент и др Срђан Белошевић, научни саветник, 
Институт за нуклеарне науке „Винча“. 

Разлог: истицање изборног периода асистенту Огњену Стаменковићу. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 година са пуним 

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

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

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

 
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) 
 
4.3.в.1. Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 

временом за ужу научну област Моторна возила. 
Предложени кандидат: Милош Маљковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање 

асистента 
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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 127, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 96, а гласало је: 
за-147 против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Милоша Маљковића у звање асистента. 

 
4.3.в.2. Конкурс за избор:  једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 

временом за ужу научну област Индустријско инжењерство. 
Предложени кандидат: Мартина Перишић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање 

асистента 
Комисија за припрему реферата: др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Мирјана Мисита, ред. проф. и др Иван Михајловић, ред. проф., 
Технички факултет у Бору. 

Резултат гласања: Потребан кворум 127, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 96, а гласало је: 
за-147 против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ изабрало је Мартину Перишић у звање асистента. 
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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 
Нема материјала. 
 
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”) 
 
4.а.2.а Кандидат: др Ђорђе Новковић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник 
Комисија: проф. др Милан Лечић, ван. проф. др Александар Ћоћић, проф. др Душан Продановић, 
Грађевински факултет у Београду 
 
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
Нема материјала. 
 

 

- тачка 4.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 

 
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
Нема материјала. 
 
4.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
Нема материјала. 
 
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”) 
Нема материјала. 
 
 
4.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ) 
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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   
Нема материјала. 

 
- 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 
Нема материјала. 
 
 
- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
5.1. Обавештење о пријави кандидата 
Нема материјала.  
 
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)  
Нема материјала.  
 
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 
Нема материјала. 
 
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.  
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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 
Нема материјала. 
 
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. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Нема материјала.  
 

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  

                                                                                                      
 
- тачка 8. ИНФОРМАЦИЈА ПО ЖАЛБИ МИЛОША ВАСИЋА 

 
- ЗАПИСНИК МПНТР О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ (У ПРИЛОГУ) 
- ТУЖБА МИЛОША ВАСИЋА (У ПРИЛОГУ) 
- ОДГОВОР МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МПНТР-У (У ПРИЛОГУ) 
- ЖАЛБА МИЛОША ВАСИЋА - ДОСТАВЉЕНА У ПРИЛОГУ ЗА ПРОШЛУ СЕДНИЦУ 
ВЕЋА 

 
Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа да ће се о овој тачки дневног реда изјашњавати 
када буду добијене све информације од стране надлежних органа. 

 
- тачка 9. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 

Декан је обавестио присутне о препорукама које смо добили из Министарства просвете, науке и 
техолошког развоја, а у вези са појавом COVID-a19 (корона вируса). 
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Проф. др Добрила Шкатарић сматра да би наставу требало прекинути, закључно са 5. одрађеном 
недељом, ради регуларности наставног процеса, а наставити је када се за то стекну услови. Она 
сматра, да је број од 100 студената нерелевантан, зависи од учионице до учионице, а с бзиром на 
безбедно растојање од 1м, које се понавља од стране епидемиолога. Такође, велики број 
наставника је старије животне доби са придруженим болестима, па су они угрожени и код њих се по 
статистици показује тежа слика ове болести.  Могућност “on line” рада није примерен за све 
курсеве, број студената је веома различит, од 5 до 300 како је рекао колега Марко Милош, па је 
јасно да нису сви наставници једнако изложени. Код доношења одлука треба водити рачуна о 
најугроженијим. 

С тим у вези, за предмет Електротехника, а и за друге следећа недеља је колоквијумска недеља, у 
којој се пуне амфитеатри и велике учионице које имају изражен проблем проветравања. На 
пример, амфитеатар 216 има само један исправан прозор који се може отворити без алата.  

Као лице за безбедност и здравље на раду, проф. Шкатарић је дала своје мишљење и упозорење 
да се свим запосленим повећава ризик на радом месту и радној околини, како настави тако и 
ненастави, нарочито онима који одржавају хигијену, с обзиром да су без маски и адекватних одела, 
која су светска пракса у оваквим случајевима. Набавка дезинфекционих средстава свакако помаже, 
али недовољно, с обзиром на флуктуацију студената а и лица “са улице” која улазе у факултетске 
тоалете. 

У дискусији су даље учествовали: проф. др Марко Милош, проф. др Лидија Матија, проф. др Игор 
Балаћ, проф. др Александар Петровић, проф. др Милан Ристановић, доц. др Бранко Кокотовић, 
проф. др Драган Лазић и декан, проф. др Радивоје Митровић.  

Са два гласа „против“ закључено је да се за сада не доноси одлука о прекиду наставе, већ да декан 
о свему обавести ректорку проф. др Иванку Поповић и предложи да Ректорски колегијум консултује 
Декански колегијум Медицинског факултета. 

 

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 

 
 

1. Александар Ковачевић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања 
вежби у пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету МКЕ Анализе (ОАС) 
са фондом часова 0+0.5 и Ветротурбине 2 (МАС) са фондом часова 0+0.5, на Катедри за 
ваздухопловство Машинског факултета Универзитета у Београду. 
 

2. Драгољуб Тановић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 
пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету МКЕ Анализе (ОАС) са 
фондом часова 0+0.5 и Ветротурбине 2 (МАС) са фондом часова 0+0.5, на Катедри за 
ваздухопловство Машинског факултета Универзитета у Београду. 

 
3. Никола Раичевић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 

пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Прорачун структуре 
летелица (ОАС) са фондом часова 0+2 и Структурална анализа (МАС), са фондом часова 
0+2, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета у Београду. 
 

4. Михаило Петровић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 
пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Композитне конструкције 
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(МАС) са фондом часова 0+0.5, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 

 
5. Срђан Костић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 

пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Динамика лета (МАС) са 
фондом часова 0+0.5, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета 
у Београду. 

 
6. Милица Милић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 

пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Ветротурбине 2 (МАС) са 
фондом часова 0+0,5, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета 
у Београду. 
 

7. Јелена Шобот, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 
пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Аеродинамичке 
конструкције (ОАС) са фондом часова 0+0.5 и Аеродинамика великих брзина (МАС) са 
фондом часова 0+0.5, на Катедри за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета 
у Београду. 

 
8. Михаило Милановић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 

пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Термодинамика Б (ОАС) са 
фондом часова 0+1, на Катедри за термомеханику Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
 

9. Бранислав Петровић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 
пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Термодинамика Б (ОАС) са 
фондом часова 0+2, на Катедри за термомеханику Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
 

10. Марија Орловић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби у 
пролећном семестру у школској 2019/2020. години на предмету Термодинамика Б (ОАС) са 
фондом часова 0+2, на Катедри за термомеханику Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 

 
Резултат гласања: Сва ангажовања истраживача и студента докторских студија су једногласно 
усвојена. 

 

Ангажовања наставника и сарадника за акредитацију студијских програма у Војној 
академији 

 

 

1. др Миша Стојићевић, доцент, ангажовање за одржавање наставе на ОАС из предмета 

Конструктивна 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. 
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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. 

 

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. 

 

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 

Напомена: Машински факултет по правилу не даје сагласности за акредитацију, већ 
искључиво за ангажовање без коришћења акредитационог капацитета, али је у 
овом случају направљен изузетак због низа специфичности. У свакој наредној 
школској години ангажовање за одржавање наставе из наведених предмета ће 
бити одобравано у складу са могућностима Универзитета у Београду Машинског 
факултета. 

 
 

Комисије 

 
 

1. др Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја 
за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Теоријска и примењена 
механика, на Машинском факултету Универзитета у Нишу. 
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2. др Зоран Радаковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под насловом „Analysis of innovative composite materials using 
analytical and numerical methods“ кандидата Parth Dinesh Mehta, на Pandit Deendayal 
Petroleum University, School of Technology, Department of Mathematics, Gandhinagar 382007, 
Gujarat - India. 

 
 
Резултат гласања: Ангажовања у Комисијама су једногласно усвојена. 
 
 
 
 
Седница Наставно-научног већа Машинског факултета, ННВ 09/1920, завршена је у 13:50 часова. 
 
 
 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


