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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 

Број: 843/2                                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-12/1920 
Датум: 25.06.2020. год.  
 

  р.п. в.п. д. а.-др а     

А бројно стање ННВ 78 45 41 1 29 194 

 Кворум за ННВ – 1/2А      98 

Б присутно 57   35   36    1  21   150 

 потребно за одлуку – 1/2Б       

В бројно стање ИВ – () 78 123 164 165 194  

 Кворум за ИВ – 2/3В 52  82 109 110 129  

 потребно за одлуку – 1/2В 40  62                                                                                                                             83 83 98  

 Присутно   57  92   128   129  150  

 
 ред.проф. – 57 (78) 

 1. Aлексендрић Д.  

        2. Анђелић Н.  
 3.- Аранђеловић И. 

4. Бабић Б. 
5.- Балаћ И. 
6.- Бањац М. 

7. Бенгин А. 

8. Бошњак С. 
9.- Бугарић У. 
10.- Васић Б. 

11. Васић-Миловановић А. 

12. Венцл А. 

13. Генић С. 

14. Грбовић А. 
15.- Динуловић М. 
16.- Дондур Н. 

17. Елек П. 

18. Жуњић А.  
19.- Зрнић Н.  

20. Илић Ј. 

21. Јеремић О. 

22. Јовановић Ј. 

23. Јововић А. 

24. Коматина М. 

25. Костић И. 

26. Лазаревић М.  

27. Лазић Д.  

28. Лазовић Капор Т. 

29. Лечић М. 
30.- Лукић П. 

31. Лучанин В.  

32. Марковић Д. 
33.- Матија Л.  

34. Миладиновић Љ. 

35. Милановић Д.  

36. Милованчевић М. 

37. Милош М. 

38. Милошевић-Митић В. 

39. Миљковић З.  

40. Мисита М. 
41.- Митровић Ч. 

42. Митровић Р. 

43. Митровић З. 

44. Мицковић Д.  

45. Младеновић Н. 

46. Моток М. 
47.- Недељковић М. 

48. Обрадовић А. 

49. Петровић П. 

50. Петровић М. 
51.- Петровић Ду. 

52. Петровић А.  
53.- Петровић Н. 

54. Попконстантиновић Б. 

55. Поповић О.  
56.- Поповић В. 

57. Прокић-Цветковић Р. 

58. Пузовић Р. 

59. Радаковић З. 

60. Радић Д. 

61. Радојевић С. 
62.- Ракићевић Б.  

63. Ристивојевић  М. 

64. Росић Б. 

65. Седмак А. 

66. Симоновић А. 

67. Спалевић М.  

68. Спасојевић Бркић В. 
69.- Стевановић Н. 

70. Стевановић В.  
71.- Стојиљковић Д. 

72. Тановић Љ. 

73. Тодоровић М. 

74. Трифковић З. 
75.- Тришовић Н. 

76. Туцаковић Д. 
77.- Цветковић А.  
78.- Шкатарић Д.  
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1. Бакић Г. 

2. Бачкалов И. 
3.- Благојевић И.  

4. Бојовић Б. 

5. Божић И. 
6.- Буљак В. 

7. Вељковић З. 

8. Гашић В.  

9. Гојак М. 

10. Ђукић М. 

11. Живановић С. 

12. Зорић Н.  

13. Илић Д. 

14. Јаковљевић Ж.  

15. Јели З. 

16. Јовановић Р.  
17.- Калајџић М. 

18. Косанић Н.  

19. Лазовић Г. 
20.- Манић Н. 

21. Миливојевић А. 

22. Миливојевић С. 

23. Милићев С.  

24. Милковић Д. 

25. Миљић Н. 
26.- Митић С. 

27. Митровић Н. 

28. Обрадовић М. 

29. Павловић В.  

30. Пејчев А. 
31.- Пековић О. 

32. Петрашиновић Д. 

33. Поповић С. 

34. Рибар С. 

35. Ристановић М.  

36. Саљников А. 

37. Сворцан Ј. 
38.- Стаменић М. 

39. Стаменић З. 

40. Стојић Т. 
41.- Стокић З. 

42. Танасковић Ј.  
43.- Ћоћић А. 

44. Чантрак Ђ. 
45.- Шиниковић Г. 
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1. Бајц Т.  
2.- Бањац М.  

3. Вег Е. 

4. Весић-Павловић Т. 

5. Воротовић Г. 
6.- Гњатовић Н. 

7. Давидовић Н. 

8. Ђукић Д. 

9. Иванов Т. 

10. Јандрлић Д.  

11. Јефтић Б. 

12. Јовановић В. 
13.- Карличић Н.  

14. Кнежевић Д.  

15. Кокотовић Б.  

16. Коларевић Н. 

17. Костић О. 

18. Мандић П. 

19. Марковић М. 

20. Милованчевић У. 

21. Мишковић Ж. 

22. Младеновић Г. 
23.- Момчиловић Н. 

24. Петровић М.  

25. Пјевић М.  

26. Поповић М. 

27. Раденковић Д. 

28. Радуловић Р. 

29. Рудоња Н.  

30. Симић А.  

31. Симоновић В.  

32. Славковић Н.  

33. Сретеновић А.  

34. Стојадиновић С. 

35. Стојићевић М. 

36. Ступар Г. 

37. Тодић И. 
38.- Тодоровић Р. 

39. Тодоровић Д.  

40. Томановић Ј. 

41. Томовић А. 
     
 
 
Асистент са докторатом    
-  (1)  

1.  Петровић А.  
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1. Аранђеловић Н.  

2. Воркапић Н.  

3. Вучић М. 

4. Димић А. 

5. Зарић В.  

6. Јевтић Д. 

7. Косић Б. 

8. Медојевић И. 
9.- Маљковић М. 
10.- Милић С.   
11.- Милошевић Н.  

12. Мутавџић Ђукић Р. 
13.- Недељковић С. 

14. Недељковић Д.  

15. Отовић С. 

16. Отовић М. 

17. Перишић М. 

18. Петрашиновић М. 

19. Петровић А.  
20.- Петровић В. 
21.- Петровић Г. 

22. Раковић М.  

23. Регодић М. 

24. Росић М.  

25. Седак М. 
26.- Смиљанић П. 
27.- Стаменковић Д. 

28. Стаменковић О. 

29. Цветковић И.  
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Трећа електронска седница одржана је 25.06.2020. године. Чланови Наставно-научног већа 
изјашњавали су се електронски, 25.06.2020. године до 14,00 часова. 
 
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-11/1920 од 04.06.2020. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Наставна питања. 
4. Продужетак радног односа по члану 147. Статута МФ 
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-11/1920 ОД 04.06.2020. 
ГОД. 
 
Записник са седнице ННВ-11/1920 од 04.06.2020. године није био наведен на гласачком лиситићу 
па се из тог разлога његово усвајање одлаже за наредну седницу ННВ. 
 

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 
 

 
1. Дана 10.06.2020. године одржана је седница Сената УБ на којој су усвојене одговарајуће 

препоруке и одлуке у домену: 
 

1. одржавање електронских седница органа и тела УБ и високошколских установа у 
њиховом саставу (допуна статута), 

2. УБ групација факултета техничко технолошких наука је постала члан удружења 
CESAER, 

3. усаглашавње општих аката са Законом из 2018. године. 
 

2. Дана 11.06.2020. године одржан је састанак у просторијама Инжењерске коморе Србије на 
тему успостављања сарадње између Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Инжењерске коморе Србије и техничких факултета ради заједничког 
учешћа у реализацији заједничких инфраструктурних пројеката у нашој земљи. 
 

3. Универзитет у Београду нас је обавестио да се рок за достављање Сенату БУ предлога 
Наставно- научног већа факултета за продужење радног односа редовним професорима 
који навршавају 65 година живота продужава за 52 дана колико је трајало ванредно стање 
на територији Републике Србије, које је проглашено 15. марта 2020. године, односно до 23. 
јула 2020. године. 
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4. (Информација за чланове затворене групе који преко Машинског факултета (МФ) или 

Иновационог центра Машинског факултета (ИЦМФ) користе услуге мобилне телефоније) 
 
С обзиром да је склопљен нови уговор са провајдером, од 01. јула 2020. године ће бити на 
снази нови ценовник услуга који је достављен у прилогу. Основне разлике су значајно 
повећање бесплатног интернет саобраћаја са 1 GB на 15 GB, као и корекција цена одлазних 
позива ка мрежема mts и VIP.  
Молим вас да о овој промени информишете чланове групе за које сте одговорни. У 
најскоријем периоду биће достављена понуда апарата које чланови групе могу да добију 
бесплатно. Поред тога, у наредном периоду ће постојати могућност набавке телефонских 
апарата који би се отплаћивали на рате по повољним условима. 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Одлуком број 663/2019 Акредитационо тело Србије доделило је Центру за противпожарну 
технику Машинског факултета, контролно тело типа А, акредитациони број 06-286, 
акредитацију за прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за 
гашење пожара, као и за периодично и контролно испитивање мобилних уређаја за гашење 
пожара. Дана 27. маја 2020. године извршен је надзор Министарства унутрашњих послова – 
Сектора за ванредне ситуације над радом Центра на основу којих су донета Решења којима 
се Центар за противпожарну технику, овлашћује за обављање  наведених делатности. 

 
Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Са зарадом за мај  2020. године, а у складу са Правилником о стицању и расподели 
прихода Машинског факултета, асистентима и сарадницима  исплаћене су накнаде за 
дежурства у јесењем семестру, јануарском и фебруарском  испитном року школсле 
2019/2020. године. 

 

 
- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
 

3.1. Предлог Комисије за МАС о условима уписа у школској 2020/2021. години на студијском 

програму МИ. (Сагледавајући ставове Катедри о упису на МАС, број уписаних 

студената у последњих 7 година, заинтересованост студентана за упис по модулима - 

Комисија предлаже да се за сваку школску годину условима Конкурса предложи 

дозвољено проширење уписних квота.)  

Резултат гласања: 143(за), 2(уздржана), 4(против), 1(није гласао) 
 

3.2. Измене обавезних и изборних предмета на ОАС, МАС и ДАС у школској 2020/2021. 

години, у односу на текућу школску годину. У петак 26.06.2020.године руководиоцима 

модула биће достављене табеле са подацима о изборним предметима на позицијама 

на МАС – МИ који су у понуди у школској 2020/2021. години. До петка, 03.07.2020. 

године катедре требају да се определе за препоручене (од понуђених) предмете на 

изборним позицијама, како би се приступило изради документа ВОДИЧ за школску 

2020/2021. годину. 
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3.3. Катедре су у обавези да Елаборате о реализованом јулском испитном року доставе 

Служби за студентске послове најкасније до петка 17.07.2020.г. до 8 часова, како би се 

могло приступити обради истих. Предвиђене одбране мастер радова могу се 

реализовати до петка 24.07.2020.г. 

 

3.4. Имајући у виду присуство вируса корона и најаву могућег другог таласа, молим све 
наставнике и сараднике да сагледају могућности и предузму одговарајуће мере како би 
до почетка јесењег семестра имали припремљену опцију on line наставе на 
предметима у чијој реализацији учествују. Размислите да се сниме лабораторијске 
вежбе и практичан рад. 

 

 
- ТАЧКА 4. ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА ПО ЧЛАНУ 147. СТАТУТА МФ 
 
4.1. Формирање Комисије за писање извештаја о испуњености услова за продужетак радног односа 

проф. др Александру Седмаку. 
 

Предлог Комисије: 
  

       1. академик проф. др Владан Ђорђевић, 
         2. проф. др Радивоје Митровић 

       3. проф. др Ненад Зрнић 
       4. проф. др Љубодраг Тановић 

                               5. проф. др Бојан Бабић 
 
       Резултат гласања: 125(за), 7(уздржаних), 12(против), 6(није гласало) 

 
 

- 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 редовног професора на неодређено време са пуним радним временом 

за ужу научну област Производно машинство. 
Комисија за припрему реферата: др Зоран Миљковић, ред. проф. – председник Комисије,  др Бојан 

Бабић, ред. проф., др Радован Пузовић, ред. проф., др Мирослав 
Пилиповић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Миодраг Хаџистевић, 
ред. проф., ФТН Нови Сад. 

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Живани Јаковљевић. 
 
Резултат гласања: 148(за), 1(уздржан), 0(против), 1(није гласао)  
 
5.1.2. Предлагач: Катедра за теoрију механизама и машина 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

временом за уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом. 

Комисија за припрему реферата: др Љубомир Миладиновић, ред. проф. - председник Комисије,  др 
Горан Шиниковић, ванр. проф. и др Стеван Станковски, ред. 
проф., Факултет техничких наука, Нови Сад. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Емилу Вегу. 
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Резултат гласања: 147(за), 1(уздржан), 0(против), 2(није гласало) 
 
5.1.3. Предлагач: Катедра за термотехнику 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Термотехника. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф. - председник Комисије, др Маја 

Тодоровић, ред. проф., др Урош Милованчевић, доцент, др 
Горан Ступар, доцент и      др Мирјана Лаковић Пауновић, ванр. 
проф., Универзитет у Нишу – Машински факултет. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 146(за), 1(уздржан), 1(против), 2(није гласало) 

 
5.1.4. Предлагач: Катедра за теoрију механизама и машина 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

уже научне области Теорија механизама и машина и Инжењерско цртање са 
нацртном геометријом. 

Комисија за припрему реферата: др Љубомир Миладиновић, ред. проф. - председник Комисије, др 
Емил Вег, доцент и др Стеван Станковски, ред. проф., Факултет 
техничких наука, Нови Сад. 

Разлог: упражњено радно место. 
 
Резултат гласања: 146(за), 1(уздржан), 1(против), 2(није гласало) 
 
5.1.5. Предлагач: Катедра за аутоматско управљање 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Аутоматско управљање. 
Комисија за припрему реферата: др Радиша Јовановић, ванр. проф. - председник Комисије, др 

Драган Лазић, ред. проф. и др Драган Пршић, ванр. проф., 
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 145(за), 1(уздржан), 1(против), 3(није гласало) 

 
5.1.6. Предлагач: Катедра за производно машинство 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Производно машинство. 
Комисија за припрему реферата: др Бојан Бабић, ред. проф. - председник Комисије, др Петар 

Петровић, ред. проф., др Радован Пузовић, ред. проф., др 
Бранко Кокотовић, доцент и       др Милан Зељковић, ред. проф., 
ФТН Нови Сад. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 145(за), 2(уздржана), 1(против), 2(није гласало) 

 
5.1.7. Предлагач: Катедра за моторна возила 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

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

Бранислав Ракићевић, ред. проф. и др Небојша Бојовић, ред. 
проф., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 145(за), 1(уздржан), 1(против), 3(није гласало) 
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5.1.8. Предлагач: Катедра за математику 
Конкурс за избор: једног асистента на обређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Математика. 
Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Александар Пејчев, ванр. проф., др Даворка Јандрлић, доцент, 
др Јелена Томановић, доцент и др Градимир Миловановић, ред. 
проф., редовни члан САНУ. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 146(за), 1(уздржан), 1(против), 2(није гласало) 
 
5.1.9. Предлагач: Катедра за системе наоружања 
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за 

ужу научну област Војно машинство - системи наоружања. 
Комисија за припрему реферата: др Дејан Мицковић, ред. проф. - председник Комисије, др Предраг 

Елек, ред. проф., др Ивана Тодић, доцент, др Милош Марковић, 
доцент и др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт за 
физику, Београд. 

Разлог: упражњено радно место. 

Резултат гласања: 146(за), 1(уздржан), 1(против), 2(није гласало) 

 
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 Производно машинство. 
Предложени кандидат: др Божицa Бојовић, дипл. маш. инж.,  

ванредни професор за звање ванредног професора. 
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. 

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

радним временом за ужу научну област Мотори. 
Предложени кандидат: др Драган Кнежевић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног 

професора. 
Комисија за припрему реферата: др Мирољуб Томић, ред. проф. М.Ф. у пензији – председник 

Комисије,          др Драгослава Стојиљковић ред. проф., др 
Ненад Миљић, ванр. проф.,     др Слободан Поповић, ванр. 
проф. и др Радивоје Пешић, ред. проф., Факултет инжењерских 
наука у Крагујевцу. 

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

за ужу научну област Отпорност конструкција. 
Предложени кандидат: др Анa Петровић, маст. инж. маш., асистент са докторатом за звање 

доцента. 
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. 
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5.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним 
временом за ужу научну област Термотехника. 

Предложени кандидат: Огњен Стаменковић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента. 
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“. 

 

5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
 
5.3.1. Конкурс за избор:  једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 

временом за  ужу научну област Аутоматско управљање. 
Предложени кандидат: др Милан Ристановић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
Комисија за припрему реферата: др Драган Лазић, ред. проф. – председник Комисије, др Михаило 

Лазаревић, ред. проф. и др Жарко Ћојбашић, ред. проф. 
Машински факултет Ниш. 

Резултат гласања: Потребан кворум 52, а гласало је 56. Потребно гласова «за» 40, а гласало је: за-
56, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милан Ристановић изабере у звање редовног 
професора. 

5.3.2. 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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 82, а гласало је 90. Потребно гласова «за» 62, а гласало је: за-
90, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милан Бањац изабере у звање ванредног 
професора. 

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

Предложени кандидат: др Бојан Јеремић, маст. инж. маш.,  
                                        самостални стручно-технички сарадник на Катедри за механику за 

звање доцента. 
Комисија за припрему реферата: др Радослав Радуловић, доцент – председник Комисије, др 

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

Резултат гласања: Потребан кворум 109, а гласало је 127. Потребно гласова «за» 83, а гласало је: 
за-127, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Бојан Јеремић изабере у звање доцента. 

 

5.3.а. Обавештење о утврђивању предлога за избор у звање гостујућег професора (ИВ)  
Нема материјала.  
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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 Оливера Ећим-Ђурић, ванредни професор, за звање ванредног 

професора, за ужу научну област Пољопривредно машинство, на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 

Комисијa: др Драган Марковић, ред. проф., др Љубодраг Тановић, ред. проф. и др Милан Гојак, 
ванр. проф. 

 
Резултат гласања: 148(за), 2(није гласало) 
 
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 Марија Самарџић, научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Бенгин, ван. проф. др Јелена 
Сворцан, др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт  
 
Резултат гласања: 145(за), 5(није гласало) 
 
5.а.1.б Подносилац захтева: др Душан Ћурчић, научни сарадник 
Захтев поднет за избор у звање: виши научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Иван Костић, ван. проф. др Јелена Сворцан, др 
Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт  
 
Резултат гласања: 145(за), 5(није гласало) 
 
У току гласања стигао је мејл проф. др Ивана Костића: 
 
„Уважени чланови ННВ, 
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Обавештавам вас да смо процедуралном грешком као материјал за гласање за данашње веће 
укључили тачке 5.а.1.а и 5.а.1.б које се односе на именовање Комисија за изборе у научна звања 
(др Марија Самарџић и др Душан Ћурчић), а које смо планирали да допунски размотримо на 
седници Катедре за ваздухопловство. Извињавамо се због овог пропуста.“ 
 
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 Мартина Балаћ, дипл.инж.маш.,  бира се у научно звање виши научни 
сарадник 
Комисија: проф. др Александар Петровић, ван. проф. др Ненад Митровић,  др Предраг Поповић, 
Институт за нуклеарне науке Винча. 
 
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 Ђорђе Новковић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник 
(Политика од 16.03.2020. год.) 
Комисија: проф. др Милан Лечић, ван. проф. др Александар Ћоћић, проф. др Душан Продановић, 
Грађевински факултет у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 109, а гласало је 126. Потребно гласова «за» 83, а гласало је: 
за-126, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ђорђе Новковић 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: Алекса Миловановић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др. др Александар Седмак, проф. др Александар 
Грбовић, др Милош Милошевић, виши научни сарадник, Иновациони центар МФ 
 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
5.б.1.б Подносилац захтева: Вељко Ћирић, мастер инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Срђан Бошњак, проф. др Маја Тодоровић, др 
Ивана Вучетић, научни сарадник, Иновациони центар МФ 
 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
 
5.б.2.а Кандидат: Лана Јарамаз, мастер инж.маш. бира се у звање истраживач приправник 
Комисија: проф. др Милош Бањац, проф. др Александар Седмак, проф. др Мирјана Лаковић-
Пауновић, Машински факултет Универзитета у Нишу. 
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Резултат гласања: 148(за), 2(није гласало) 
 
5.б.3. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у истраживачко 
звање – истраживач сарадник (ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности 
у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу 
“Политика”) 
Нема материјала. 
 
 
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ) 
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 Марта Трнинић, научни сарадник 
Аутори техничког решења: др Марта Трнинић, научни сарадник, проф. др Мирко Динуловић, проф. 
др Александар Бенгин, доц. др Горан Воротовић 
Назив техничког решења: „Нова конструкција канала за довод ваздуха индустријском котлу, у циљу 
смањења вибрација и постизање оптималног пада притиска“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Часлав Митровић 
 
Резултат гласања: 150(за) 
 
5.в.1.б Подносилац захтева: ван. проф. др Саша Живановић 
Аутори техничког решења: ван. проф. др Саша Живановић, др Зоран Димић, Лола Институт, 
Београд, доц. др Бранко Кокотовић, Горан Василић, мастер инж. инж., студент докторских студија 
Универзитет у Београду, Машински факултет, асс. Никола Воркапић, доц. др Никола Славковић 
Назив техничког решења: „Едукациона виртуелна петоосна машина алатка интегрисана са 
системом програмирања и управљања“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Живана Јаковљевић 
 
Резултат гласања: 150(за) 
 
5.в.1.в Подносилац захтева: проф. др Александар Петровић 
Аутори техничког решења: др Никола Бајић, научни саветник, Истраживачко развојни центар IHIS 
Techno experts d.o.o.,Београд, др Дарко Вељић, виши научни сарадник, Иновациони центар 
Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, проф. др Александар Петровић, 
проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, др Михаило 
Мрдак, виши научни сарадник, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду, асс. Ненад Милошевић 
Назив техничког решења: „Средње обложена рутилна електрода IHIS E 110 R“ 
Предлог о именовању члана ННВ: ван. проф. др Гордана Бакић 
 
Резултат гласања: 150(за) 
 
5.в.1.г Подносилац захтева: проф. др Александар Петровић 
Аутори техничког решења: др Андрија Петровић, асистент, проф. др Јован Филиповић, Факултет 
организационих наука Универзитета у Београду, проф. др Александар Петровић, ван. проф. др 
Гордана Бакић, др Дарко Вељић, виши научни сарадник, Иновациони центар Технолошко-
металуршког факултета Универзитета у Београду, проф. др Угљеша Бугарић 
Назив техничког решења: „Ејекторска пумпа за хидро транспорт високо абразивне шљаке и пепела“ 
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Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Србислав Генић 
 
Резултат гласања: 148(за), 2(није гласало) 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 
5.в.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Александра Седмака,  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 : „Синтеза и карактеризација синтерованог базалта са 
побољшаном отпорношћу на дејство кавитације,“ чији су аутори: проф. др Радица Прокић-
Цветковић, ван. проф. др Марина Дојчиновић, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др 
Марко Павловић, Контрол инспект, Београд, др Љубиша Андрић, научни саветник, Институт за 
технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду, др Драган Радуловић, виши 
научни сарадник, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду 
 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
5.в.2.б Након позитивног мишљења  проф. др Александра Грбовића, 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: „Мултифункционална преграда гасогенератора и турбо 
мотора снаге  “back-to-back” концепције,“ чији су аутори:  доц. др Ненад Коларевић, проф. др Марко 
Милош, доц. др Никола Давидовић, др Милош Станковић, дипл.инж.маш., истраживач сарадник. 
 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 

 
 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 

 
5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 
5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
 
 
5.г.2.а Након позитивних рецензија проф. др Драгана Марковића, проф. др Горана Тописировића, 
Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, ван. проф. др Милоша Пајића, Универзитет у 
Београду, Пољопривредни факултет,   предлаже се Наставно-научном већу да одобри штампање 
монографије под насловом „Техника прикупљања података о ратарским усевима у прецизној 
пољопривреди,“  чији је аутор доц. др Војислав Симоновић. 
 
Резултат гласања: 150(за) 
 
  
5.г.2.б Након позитивних рецензија др Драгана Милутиновића, ред. проф. у пензији, проф. др 
Милана Зељковића, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, проф. др Слободана 
Табаковића,  Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, предлаже се Наставно-
научном већу да одобри штампање монографије под насловом: „Развој реконфигурабилног 
обрадног система на бази робота“ чији су аутори доц. др Никола Славковић и др Зоран Димић, 
научни сарадник, Лола институт, Београд. 
 
Резултат гласања: 150(за) 
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- тачка 5.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 
5.д.1 Одлука бр. 351/2 од 28.02.2020.год. којом се доц. др Милошу Пјевићу одобрава конкурисање 
код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у циљу доделе 
новчаних средстава за учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних 
тела научних скупова мења се због промене датума одржавања конференције. 
 

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
6.1.1. Кандидат: Mohammed Alazeezi, MSc., студент Докотрских студија 
Радни наслов: Пројектовање и оптимизација двокомпонентних погонских пуњења ракетних мотора 

са чврстом погонском материјом 
  Design and optimization of dual-propellant grains of solid rocket motors 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Предраг Елек, ред. проф. 
(Материјал се прослеђује Комисији за Докторске студије и Координатору за наставу на енглеском 
језику, проф. др Бојану Бабићу.) 
 
6.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за 
подношење реферата о теми докторске дисертације (предлог Колегијума наставника катедре 
у року од максимално 14 дана)  
 
6.1.а.1. Кандидат: Abdussalam Youssef Solob, MSc., студент Докотрских студија. 
Радни наслов: Анализа века под замором оштећеног окова везе крило-труп лаке летелице 
  Fatigue life analysis of damaged light aircraft wing-fuselage fitting 
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за ваздухопловство: др Александар 

Грбовић, ред. 
проф.       

Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство: 
                                 др Александар Грбовић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф. и др 

Гордана Кастратовић, ред. проф. Саобраћајног факултета. 
 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
6.1.а.2. Кандидат: Горан Василић, MSc, студент Докотрских студија. 
Радни наслов: Концепцијско пројектовање једне класе комплексних машина алатки. 
Предложени потенцијални ментори од стране Катедре за производно машинство: др Саша 

Живановић, 
ванр. проф.    

Комисија предложена од стране Катедре за производно машинство: 
                                 др Саша Живановић, ванр. проф., др Радован Пузовић, ред. проф., др Бранко 

Кокотовић, доцент, др Никола Славковић, доцент и др Слободан Табаковић, 
ред. проф. ФТН, Нови Сад 

 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
                                    
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 
6.2.1. Кандидат: Милош Радојевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Квалитативна идентификација гасовитих продуката термохемијске конверзије 
биомасе применом симултане термалне анализе и масене спектрометрије. 
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Комисија: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Владимир Јовановић, доц. и др Љиљана 

Медић Пејић, ред. проф., Polytechnic University of Madrid (UPM), Department for Energy 

and Fuels, Madrid, Spain 

Потенцијални ментори: др Небојша Манић, ванр. проф. и др Бојан Јанковић, дипл. физ. хем, виши 
научни сарадник, ИНН, Винча, Београд   

 
Резултат гласања: 146(за), 4(није гласало) 
 
 
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
 
6.3.1.  Стефан Рудаковић, маст. инж. маш.,  студент Докторских студија «A novel approach to 
stability assessment of river-sea ships (Иновативни приступ процени стабилитета речно-морских 
бродова)», ментори др Игор Бачкалов, ванр. проф.  
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
Нема материјала. 
 
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
 
6.6.1. Кандидат: Дејан Јевтић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Анализа утицајних параметара на динамику аутоматског топа при опаљењу метка. 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за системе наоружања 
Предлог Комисије: др Дејан Мицковић, ред. проф., ментор, др Предраг Елек, ред. проф., др Ивана 

Тодић, доц., др Милош Марковић, доц. и др Дарко Васиљевић, научни 
саветник, Институт за физику, Београд.  

 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
6.6.2. Кандидат: Срђан Милић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Систем за прорачун топлотних шема и анализу рада термоенергетских постројења са 

парним турбинама 
Предлог Комисије: др Милан Петровић, ред. проф., др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др 

Драган Туцаковић, ред. проф., др Милан Гојак, ред. проф. и др Будимир 
Росић, ванр.проф. Универзитета у Оксфорду, Факултет инжењерских наука.  

 
Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 
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 
Нема материјала. 
 
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.  Мohamed Аbduljawad Higaeg, маст. инж. маш, студент Докторских студија 
«Оптимизација композитне лопатице ветротурбине са хоризонталном осовином на основу анализе 
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интеракције флуида и структуре (Оptimization of composite horizontal axis wind turbine blade on the 
basis of fluid-structure interaction analysis)», ментор др Александар Грбовић, ред. проф. 
 
6.8.2.  Abdoalmonaim S. M. Alghlam, маст. инж. маш, студент Докторских студија «Нумеричка 
симулација прелазних процеса у гасоводима (Numerical simulation of natural gas pipeline transients)», 
ментор др Владимир Стевановић, ред. проф. 
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: Иван Лазовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај ефеката термичких острва у градским срединама на повећано коришћење енергије 
у зградама 
Датум одбране: 12.06.2020. године. 
Комисија: др Милош Бањац, ред. проф., ментор, др Мирко Коматина, ред. проф., др Маја 

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

 
- 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)  

 
 

Настава 

 



 

15 

 

1. др Маја Тодоровић, ред. проф., ангажовање у извођењу наставе у студијском програму 
Специјалистичких студија „Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности 
објеката у високоградњи“, за предавања и вежбе из предмета Термотехнички системи, у 
пролећном семестру школске 2021/22. године са фондом часова (2+2) на Грађевинском 
факултету у Београду. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 

2. др Александар Седмак, ред. проф., ангажовање у извођењу наставе на предметима 
Пројектовање заварених конструкција и Механика лома и интегритет конструкција са 
фондом часова (2+2), у школској 2021/22. години, на студијском програму Машинско 
инжењерство, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици Универзитета у 
Приштини. 

Резултат гласања: 147(за), 2(уздржана),1(није гласао) 

 

Комисије 

 

 

1. др Петар Петровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор у звање  
ванредног или редовног професора за ужу научну област Машине алатке, технолошки 
системи и аутоматизација поступака пројектовања, на Факултету техничких наука 
Универзитета у Новом Саду. 

Резултат гласања: 148(за), 1(уздржан),1(није гласао) 

 

2. др Србислав Генић, ред. проф. ангажовање за члана Комисије за избор једног наставника 
у звању професор струковних студија за ужу стручну област Термодинамика и термотехника 
на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високој инжењерској школи струковних студија у Земуну, 
Београд.  

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

3. др Србислав Генић, ред. проф. ангажовање за члана Комисије за избор једног наставника 
у звању наставник вештина за предмет Управљање у заштити и спасавању, који припада 
ужој стручној области Инжењерски менаџмент уз обавезу изабраног наставника да одржава 
практичне вежбе из предмета Форензичко инжењерство који припада ужој стручној области 
Заштита од пожара, на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Високој инжењерској школи струковних 
студија у Земуну, Београд. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
  

4. др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за избор једног асистента на 
Катедри за електронику на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

5. др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за прихватање теме докторске 
дисертације на Катедри за микроелектронику и техничку физику на Електротехничком 
факултету Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

6. др Милош Бањац, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја за 
избор једног наставника у ување ванредни или редовни професор за ужу научну област 
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Термотехника, термоенергетика и процесна техника, на Машинском факултета 
Универзитета у Нишу. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

7. др Зоран Митровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја за 
избор једног наставника у ување ванредни или редовни професор за ужу научну област 
Теоријска и примењена механика, на Машинском факултета Универзитета у Нишу. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

8. др Дејан Радић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о оцени и 
одбрани докторске дисертације под називом „Оптимизација термичких и хидрауличних 
параметара транспорта сирове нафте цевима“, кандидата Јасне Толмач, маст. инж. маш., на 
Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

9. др Александар Бенгин, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом „Утицај облика и врсте аеродинамичке опреме 
привредних моторних возила на отпор ваздуха“ кандидата Стјепана Галамбоша, на 
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

10. др Часлав Митровић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом „Уздужна стабилност и управљивост једномоторног 
нискокрилца погоњеног елисном погонском групом“ кандидата Миодрага Миленковића 
Бабића, дипл. инж. маш., на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

11. др Иван Костић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације под називом „Уздужна стабилност и управљивост једномоторног нискокрилца 
погоњеног елисном погонском групом“ кандидата Миодрага Миленковића Бабића, дипл. инж. 
маш., на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

12. др Александар Бенгин, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације под називом „Уздужна стабилност и управљивост једномоторног 
нискокрилца погоњеног елисном погонском групом“ кандидата Миодрага Миленковића 
Бабића, дипл. инж. маш., на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву 
Универзитета у Крагујевцу. 

Резултат гласања: 149(за), 1(није гласао) 
 

 
 

                                                                                                          ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

     Љубица Слaдојевић Вершеги                    проф. др Радивоје Митровић 


