УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 1912/2
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в.п.

д.

а



А

бројно стање ННВ
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47

36

31

193

Б

Кворум за ННВ – 1/2А
присутно
потребно за одлуку – 1/2Б

57

бројно стање ИВ – ()
Кворум за ИВ – 2/3В
потребно за одлуку – 1/2В
Присутно

79
53
40
57

В

ред.проф. –57(79)
1.Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н.
3. Аранђеловић И.
4. Бабић Б.
5.-Балаћ И.
6.-Бањац М.
7.БенгинА.
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.(o)
18. Живановић С.
19.Жуњић А.
20.ЗрнићН.
21.Илић Ј.
22.Јаковљевић Ж.
23.- Јеремић О.
24.Јовановић Ј.
25.- Јововић А.
26. Коматина М.
27.- Костић И.
28. Лазаревић М.
29.Лазић Д.
30. Лазовић-Капор Т.
31. Лечић М.
32. Лукић П.
33.- Лучанин В.
34. Маринковић А.
35. Марковић Д.
36. Матија Л.
37. Милановић Д.
38. Милованчевић М.
39. Милош М.
40. Милошевић-Митић В.
41.Миљковић З.
42. Мисита М.
43. Митровић Ч.
44. Митровић Р.
45. Митровић З.
46.Младеновић Н.
47. Моток М.
48.Недељковић М.
49. Обрадовић А.
50.Петровић П.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-04/2021

51. Петровић М.
52.-Петровић Ду.
53.- Петровић А.
54.Петровић Н.
55.-Попконстантиновић Б.(o)
56.-Поповић О.
57.Поповић В.
58.Прокић-Цветковић Р.
59.- Пузовић Р.(о)
60. Радаковић З.
61.-Радић Д.
62.Радојевић С.
63.- Ракићевић Б.
64. Ристановић М.
65.Ристивојевић М.
66.Росић Б.
67.- Симоновић А.
68.-Спалевић М.
69. Спасојевић Бркић В.
70. Стевановић Н.
71.Стевановић В.
72.Стојиљковић Д.
73. Тановић Љ.
74.Тодоровић М.
75. Трифковић З.
76. Тришовић Н.
77. Туцаковић Д.
78.- Цветковић А.(o)
79. Шкатарић Д.
ван.проф. –40(47)
1.- Бакић Г.
2.Бањац М.
3.Бачкалов И.
4.Благојевић И.
5.-Божић И. (o)
6.Бојовић Б.
7.-Буљак В.
8.Вег Е.
9.Вељковић З.
10.Воротовић Г.
11.Гашић В.
12.Гојак М.
13.-Ђукић М.
14.Златановић И.
15.Зорић Н.
16.Илић Д.
17.Јели З.
18.Јовановић Р.
19.Калајџић М.
20Кнежевић Д.
21. Косанић Н.

40

26

24

126
84
64
97

162
108
82
123

193
129
97
147

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

97
147

23. Раденковић Д.
24.- Радуловић Р.
25.Рудоња Н.
26.-Симић А.
27. Симоновић В.
28.Сретеновић А.
29.-Стојадиновић С.
30.Стојићевић М.
31.Ступар Г.
32.Тодић И.
33.-Тодоровић Р.(o)
34.-Тодоровић Д.
35.Томановић Ј.
36.Томовић А.
асистенти –24(31)
1.Весовић М.
2. Воркапић Н.
3. Димић А.
4. Ђуровић Р.
5.Зарић В.
6. Јоксимовић А.
7. Косић Б.
8. Маљковић М.
9.- Марјановић А.
10. Матијашевић Л.
11. Милић С.
12.Миличић Б.
13.Милошевић Н.
14.- Недељковић С.
15.Недељковић Д.
16.- Отовић С.
17. Отовић М.
18. Перишић М.
19. Петрашиновић М.
20. Петровић Г.
21.- Петровић А.
22.- Петровић В.
23.Раковић М.
24. Регодић М.
25.Росић Витас М.
26. Седак М.
27.- Смиљанић П.
28.Стаменковић О.
29.- Станковић И.
30.Цветковић И.
31. Черницин В.
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Десета електронска седница одржана је 10.12.2020. године. Чланови Наставно-научног већа
изјашњавали су се електронски, од 07.12.2020.до10.12.2020. године до 14:00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање Записника са седнице ННВ-03/2021 од 19.11.2020. год.
Обавештења и информације.
Утврђивање Предлога одлуке о изменама и допунама Статута М.Ф.
Наставна питања.
Избори у наставна, научнаиистраживачка звања.
Докторске дисертације.
Магистарске тезе и специјалистички радови.
Признавање страних високошколских исправа.
Актуелна питања и разно.

У складу са чланом 5. Процедура за реализацију електронских седница Већа, у среду 09.12.2020.
године у времену од 13,00 до 13,40 часова, преко софтверске платформеZoom Meeting омогућена
је члановима Већа дискусија. На платформи су учествовала 34 члана Већа.
Декан, проф.др Р. Митровић је након обавештења о дневном реду и у записнику са седнице Већа
од 19.11.2020. године учеснике на платформи отворио дискусију у вези радног материјала.
У вези са тачком 3.утврђивање Предлога одлуке о изменама и допунама Статута Факултета, декан,
проф. др Р. Митровић је образложио измену члана 20. Статута, након чега су у дискусији о овом
члану Статута учествовали проф.др Ђ. Чантрак, проф. др М. Петровић, проф. др Ж. Јаковљевић,
проф. др В. Гашић и проф. др С. Бошњак.
Након дискусије Декан је предложио да предлог измена члана 20.Статута остане непромењен, о
чему су се учесници на платформи сагласили.

- тачка1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-03/2021 од 19.11.2020. год.
Резултат гласања: 144 (за), 1 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала)
Записник саседнице ННВ број 03/2021 од 19.11.2020.године је усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1.

Комисија за развој Машинског факултета и кадрове, одржала је састанак 01.12.2020. године
и закључила:
1. да је потребно припремити више модела развоја Факултета, а да ННВ одлучи који ће од
предложених модела подржати;
2. да се следећим катедрама одобри по једно асистентско место:
 Катедра за аутоматско управљање
 Катедра за опште машинске конструкције
 Катедра за системе наоружања
 Катедра за механику флуида
 Kaтедра за механику.
3. Модул за прехрамбено машинство доставио је предлог за расписивање конкурса за
избор једног асистента. Комисија је једногласно одлучила да с обзиром да је допис
упутио Модул, а не Катедра, потребно је да Катедра достави захтев Комисији са својим
предлогом.
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2.

На 19. седници Савета Машинског факултета која је одржана електронским путем од
25.11.2020. до 30.11.2020. године, донетa je Одлука о о попису и образовању комисија за
попис.

Обавештења Продекана за наставу:
1.

2.

Дат је налог Служби за рачуноводство и финансије да у складу са Правилником о стицању
и расподели прихода Машинског факултета, исплати накнада за менторства мастер радова
у школској 2019/2020. години.
У периоду 30.11.-1.12.2020.г. обављена је расподела соба за наше студенте у студентским
домовима. Сви студенти који су конкурисали су добили смештај ( 95 колегиница и 212
колега).

Обавештења Продекана за НИД:
1.

2.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС је расписало Четврти позив
талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за
укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким
организацијама.
Више информација о условима Позива можете видети на следећем линку:
http://www.mpn.gov.rs/cetvrti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskihakademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanimnaucnoistrazivackim-organizacijama/
Рок за подношење пријаве је 28.децембар 2020. године.
Обавештавамо вас да кандидати лично подносе документацију ресорном министарству на
начин на који је то дефинисано Јавним позивом.
Канцеларија за НИД ће пружити неопходну техничку подршку приликом припреме
документације.
Обавештавају се руководиоци потпројеката да је, на основу Уредбе о нормативима и
стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
("Службени гласник РС", број 90 од 20. децембра 2019.), потребно доставити извештај о
научноистраживачком раду током 2020. године.
Детаљне информације у вези благовременог достављања извештаја биће достављене
електронском поштом.

Обавештења Продекана за финансије
1.

Половина накнаде за менторства мастер радова у школској 2019/2020. години исплаћена је
са првим делом плате за новембар (исплата 4. децембра), а преостала половина накнаде
биће исплаћена са другим делом новембарске плате. Обрачун накнада извршен је по
Правилнику о стицању и расподели прихода Машинског факултета.

- тачка 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА М.Ф.
Предлог измена и допуна Статута Факултета је у више наврата достављан члановима ННВ.Већи
део измена и допуна односи се на усаглашавање са Статутом Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 141 (за), 2 (против), 2 (уздржана),2 (нису гласала)
ННВ је донело Одлуку којом се Савету Факултета предлаже да усвоји измене и допуне
Статута Машинског факултета.
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- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА
1. У школској 2019/2020. години, два студента српске националности (Црна Гора) су завршили
ОАС под истим условима као и држављани Републике Србије. У шк. 2020/2021.г. они су
уписали МАС у статусу самофинансирајућих студента, јер по Конкурсу БУ припадају
категорији страних држављана. Предлаже се, као и прошле школске године, ослобађање
поменутих колега трошкова школарине на МАС.
Резултат гласања: 138 (за), 4 (против), 2 (уздржана), 3 (нису гласала)
ННВ је донело Одлуку о ослобађању трошкова школарине два студента српске
националности који су држављани Црне Горе, а уписали су МАС у статусу
самофинансирајућих студента у шк.2020/2021.г.
2. Поводом Дана Светог Саве Машински факултет додељује годишњу награду за најбољу
књигу аутора са Машинскогфакултета у издању факултета, или неког другог издавача. У
прилогу радног материјала дат је прелиминаран списак књига на увид јавности. Молим да
до 18. децембра 2020. године доставите библиотеци евентуалне корекције, како би за
наредну седницу ННВ имали коначан списак књига за гласање.

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
5.1. Расписивање конкурса иименовање Комисије за припрему реферата по конкурсу (сагласност
ИВ)
5.1.1. Предлагач: Катедра за аутоматско управљање
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом
за ужу научну област Аутоматско управљање.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Рибар, ред. проф. М.Ф. у пензији – председник Комисије,
др Зоран Бучевац, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Драган Лазић,
ред.проф., др Милан Ристановић, ред. проф. и др Новак Недић,
ред. проф. Факултетa за машинство и грађевинарство у Краљеву
у пензији.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Радиши Јовановићу.
Резултат гласања: 55 (за), 0 (против), 0 (уздржан),2 (нису гласала)
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
5.1.2. Предлагач: Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за
ужу научну областХидрауличне машине и енергетски системи.
Комисија за припрему реферата: др Милош Недељковић, ред. проф. – председник Комисије, др
Ђорђе Чантрак, ванр. проф. и др Ненад Јаћимовић, ванр.
проф., Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: 121 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 1 (није гласао).
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
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5.1.3. 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 Драган Лазић, ред. проф. - председник Комисије, др Милан
Ристановић, ред. проф. и др Жарко Ћојбашић, ред. проф.,
Машински факултет Ниш.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: 147 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласао).
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
5.1.4. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за
ужу научну област Опште машинске конструкције.
Комисија за припрему реферата: др Александар Маринковић, ред. проф. - председник Комисије, др
Татјана Лазовић-Капор, ред. проф., др Зоран Стаменић, ванр.
проф., др Жарко Мишковић, доцент и др Љубица Миловић, ред.
проф., Технолошко-металуршки факултет у Београду.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: 147 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласао).
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
5.1.5. 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 Предраг Елек, ред. проф. - председник Комисије, др Ивана
Тодић, доцент и др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт
за физику, Београд.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: 147 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласао).
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
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 Електротехника.
Предложени кандидат:др Томислав Стојић, дипл. електротехнички инжењер,
ванредни професор за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Петар Лукић, ред. проф. - председник Комисије, др Добрила
Шкатарић, ред. проф. и др Милан Прокин, ред. проф.,
Електротехнички факултет, Универзитет у Београду.
5.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну областМотори.
Предложени кандидат:др Предраг Мрђa, маст. инж. маш.,самостални стручнотехнички
сарадник у Лабораторији за динамичка испитивања мотора и
хибридних погонских система на Катедри за моторе,за звање
доцента.
Комисија за припрему реферата: др Мирољуб Томић, ред. проф. М.Ф. у пензији - председник
Комисије, др Ненад Миљић, ванр.проф., др Слободан Поповић,
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ванр. проф.,др Драган Кнежевић, ванр. проф. идр Радивоје
Пешић, ред. проф., Факултет инжењерских наука у Крагујевцу.
5.2.3.Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужунаучну областМеханика.
Предложени кандидат:Марко Вег, маст. инж. маш.,
студент Докторских студија за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др Наташа
Тришовић, ред. проф., др Немања Зорић, ванр. проф.,др
Александар Томовић, доцент и др Гордана Кастратовић, ред.
проф., Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду.
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 Термомеханика.
Предложени кандидат:др Милан Гојак,дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Мирко Коматина, ред. проф. – председник Комисије, др
Милош Бањац, ред. проф., др Србислав Генић, ред. проф., др
Драган Туцаковић, ред. проф. и др Вукман Бакић, научни
саветник, Институт за нуклеарне науке Винча.
Напомена: условни избор јер увид јавностиистиче 08.12.2020.; до истека периода увида јавности
није било приговора на Реферат.
Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 57. Потребно гласова «за» 40, а гласало је: за57, против-0, уздржаних-0, није гласало-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милан Гојак 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 областИндустријско инжењерство.
Предложени кандидат:др Зорица Вељковић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф. - председник Комисије, др
Угљеша Бугарић, ред. проф. и др Ђорђе Николић, ванр. проф.,
Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду.
Напомена: условни избор јер увид јавностиистиче 08.12.2020.; до истека периода увида јавности
није било приговора на Реферат.
Резултат гласања: Потребан кворум 84, а гласало је 97. Потребно гласова «за» 64 а гласало је: за97, против-0, уздржаних-0, није гласало-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Зорица Вељковић изабере у звање
ванредног професора.
5.3.а. Покретање иницијативе и именовање Комисије за припрему реферата за избор у звање
гостујућег професора (ИВ)
5.3.а.1. Предлагач: Катедра за аутоматско управљање
Предложени кандидат: др Михаило Јовановић, редовни професор на Електротехничком
факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern
California) у Лос Анђелесу.
Комисија: др Драган Лазић, ред. проф. – председник Комисије, др Милан Ристановић, ред. проф. и
др Жарко Ћојбашић, ред. проф., Машински факултет Ниш.
Резултат гласања: Потребан кворум129, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:
за-145, против-0, уздржаних-0, није гласало-2.
Изборно веће М.Ф.донело је одлуку о образовању Комисије за припрему реферата за избор
ред. проф. др Михаила Јовановића у звање гостујућег професора.
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5.3.б. Усвајање реферата за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у
Београду (ИВ)
Није било материјала.
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
5.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужунаучну областМеханика флуида.
Предложени кандидат: Милан Раковић,маст. инж. маш.,асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Милан Лечић, ред. проф. - председник Комисије, др
Александар Ћоћић, ванр. проф. и др Душан Продановић,
ред. проф., Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
Напомене: условни избор јер је увид јавностиистицао 08.12.2020.;до истека периода увида јавности
није било приговора на Реферат.
Резултат гласања: Потребан кворум129, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:
за-146, против-0, уздржаних-0, није гласало-1.
Изборно веће МФдонело је одлуку о поновном избору Милана Раковићау звање асистента.
5.3.в.2.Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужунаучну областВаздухопловство.
Предложени кандидат:Никола Раичевић, маст. инж. маш.,
студент Докторских студија за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Часлав Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др
Александар Бенгин, ред. проф. и др Бранимир Стојиљковић,
доцент, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет.
Напомене: условни избор јер је увид јавностиистицао08.12.2020.;до истека периода увида јавности
није било приговора на Реферат.
Резултат гласања: Потребан кворум129, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:
за-146, против-0, уздржаних-0, није гласало-1.
Изборно веће М.Ф.донело је одлуку о избору Николе Раичевићау звање асистента.
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука
Универзитета уБеограду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу Одлуке Већа научних области техничких наука од 01.12.2020.године, др Никола
Славковић изабран је у звање ванредног професора.
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
На основу Oдлуке Сената Универзитета од 18.11.2020.године, др Живанa Јаковљевић изабрана
је у звање редовног професора.
5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
Није било материјала.
5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета рефератКомисије (ИВ)
Није било материјала.
.
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- тачка5.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 Горан Ђурић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Часлав Митровић, ван. проф. др Горан
Воротовић, проф. др Данијела Тадић, Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука.
Резултат гласања: 120 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала).
Изборно веће је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање.
5.а.1.б. Подносилац захтева: др Драги Стаменковић, дипл. инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Бенгин,проф. др Александар
Грбовић,проф. др Александар Симоновић,др Ивана Васовић Максимовић, научни сарадник, Лола
институт, Београд,др Катарина Максимовић, виши научни сарадник
Резултат гласања: 120 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала).
Изборно веће је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање.
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 Вук Аџић, дипл.инж.маш., истраживач сарадник,бира се у научно звање научни
сарадник
Комисија: ван. проф. др Александар Миливојевић, ван. проф. др Мирјана Стаменић, ван. проф. др
Марија Живковић, Рударско-геоглошки факултет у Београду.
Напомена: На основу дописа бр. 1668/1 од 02.11.2020.год. (достављено у радном материјалу)
извршена је корекција и допуна Извештаја.
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 Марија Самарџић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у научно звање
виши научни сарадник (Политика од 28.10.2020.год.)
Комисија: проф. др Александар Бенгин, ван. проф. др Јелена Сворцан, др Зијах Бурзић, научни
саветник, Војнотехнички институт
Резултат гласања: Потребан кворум 84, а гласало 97. Потребно гласова за одлуку 64, а гласало је:
за – 97; против – 0, уздржаних – 0, није гласао – 0.
Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Марија Самарџић изабере у научно звање
виши научни сарадник.
5.а.3.б.Кандидат: др Новица Јанковић, дипл.инж.маш.,истраживач сарадник, бира се у научно
звање виши научни сарадник (Политика од 28.10.2020.год.)
Комисија: проф. др Милош Недељковић, ван. проф. др Ђорђе Чантрак, проф. др Милан Лечић, ван.
проф. др Дејан Илић, ван. проф. др Ненад Јаћимовић, Грађевински факултет у Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 84, а гласало 97. Потребно гласова за одлуку 64, а гласало је:
за – 96; против – 0, уздржаних – 0, није гласао – 1.
Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Новица Јанковићизабере у научно звање
виши научни сарадник.
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- 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: Теодора Маџар (Савановић), мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др. Милан Петровић, проф.дрДраган Туцаковић,
ван. проф. дрМилан Бањац.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.б. Подносилац захтева: Јелена Станишић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Небојша Петровић, проф. др Александар
Бенгин, ван. проф. др Горан Воротовић
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисијеза избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.в.Подносилац захтева: Наталија Перишић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: ван.проф. др Радиша Јовановић, ван.проф. др Срђан
Рибар,ван.проф. др Драган Пршић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.г. Подносилац захтева:Иван Симоновић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др. Александар Маринковић, проф.др Татјана
Лазовић-Капор и доц. др Ненад Коларевић
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.д. Подносилац захтева: Александра Костић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Јован Танасковић, проф. др Војкан
Лучанин, ван. проф. др Милан Банић, Машински факултет у Нишу.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.ђ. Подносилац захтева: Марко Вег, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Митровић, ван. проф. др Немања Зорић,
доц. др Александар Томовић.
Резултат гласања: 144 (за), 1 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
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5.б.1.е. Подносилац захтева: Никола Тодоровић, дипл. инж.ел.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Александар Миливојевић, проф. др
Александар Грбовић, др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.ж. Подносилац захтева: Лука Филиповић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Милан Ристановић, проф. др Драган Лазић,
проф. др Жарко Ћојбашић, Универзитет у Нишу - Машински факултет.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач
приправник (ИВ)
5.б.2.a.Кандидат:Лазар Лечић, мастер инж.маш.,бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Милош Недељковић, ван. проф. др Ђорђе Чантрак, ван. проф. др Дејан Илић.
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 147. За одлуку потребно 97 гласова, а гласало
је: „за“ – 144; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 3.
Изборно веће МФ изабрало је Лазара Лечића у звање истраживача приправника.
5.б.2.б. Кандидат: Вељко Ћирић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Срђан Бошњак, проф. др Маја Тодоровић, др Ивана Вучетић, научни сарадник,
Иновациони центар МФ.
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 147. За одлуку потребно 97 гласова, а гласало
је: „за“ – 144; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 3.
Изборно веће МФ изабрало је Вељка Ћирића у звање истраживача приправника.
5.б.3. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у истраживачко
звање – истраживач сарадник(ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у
Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу
“Политика”)
5.б.3.а Кандидат: Милош Радојевић, мастер инж.маш. бира се у звање истраживач сарадник
Комисија: ван. проф. др. Небојша Манић, проф.др Драгослава Стојиљковић, др Бојан Јанковић,
виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча,“ Београд
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ)
Није било материјала.

- тачка 5.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
5.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете
документације и подношење Мишљења о техничком решењу
5.в.1.а Подносилац захтева: проф. др Милан Петровић
Аутори техничког решења: проф. др Милан Петровић, ван. проф. др Милан Бањац, асс. Срђан
Милић, мр Дејан Ђукановић, дипл.инж.маш., Ђорђе Петковић, мастер инж. маш.
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Назив техничког решења: „Оптимизација производње топлоте за даљинско грејање Београда из
блокова А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А“
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Драган Туцаковић.
Резултат гласања: 143 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 4 (нису гласала).
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
5.в.2.а Након позитивног мишљења проф. др Зорана Радаковића, 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 „Нови модел процене поузданости држача лопатица
вентилатора расхладних торњева нафтних и гасних постројења применом конвенционалних
метода без разарања“ чији су аутори: др Марко Јарић, научни сарадник, др Никола Будимир,
научни сарадник, др Симон Седмак, научни сарадник, др Игор Светел, виши научни сарадник, др
Мирко Максимовић, научни сарадник.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала).
Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора.

- тачка 5.г. МОНОГРАФИЈЕ
5.г.1. Именовање рецензената
5.г.1.а На основу поднетог захтева проф.др Михаила Лазаревића, предлаже се члановима ННВ-а
да именују рецензенте за научну монографију под насловом „Итеративно управљање путем учења
роботских система: класичан и модеран приступ,“ чији су аутори проф. др Михаило Лазаревић,
Никола Живковић, мастер инж. маш. и Александар Дубоњац, мастер инж. маш. За рецензенте се
предлажу: проф. др Александар Обрадовић, проф. др Томислав Шекара, Електротехнички
факултет Универзитета у Београду, др Жељко Деспотовић, научни саветник, Институт Михајло
Пупин, Универзитет у Београду.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала).
Чланови ННВ одобрили су захтев проф.дрМихаила Лазаревића за именовање рецензената у
поменутом саставу за наведену монографију.
5.г.1.б На основу поднетог захтева Катедре за термотехнику, предлаже се члановима ННВ-а да
именују рецензенте за научну монографију под насловом „Примарне мере редукције азотних
оксида у ложишту парног котла“ чији је аутор доц. др Горан Ступар. За рецензенте се предлажу:
проф. др Драган Туцаковић, др Срђан Белошевић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке
„Винча“ и др Љубиша Бркић, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала).
Чланови ННВ одобрили су захтев Катедре за термотехникуза именовање рецензената у
поменутом саставу за наведену монографију.
5.г.2. Прихватање монографије за штампање
Није било материјала.

- тачка 5.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Није било материјала.
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- тачка5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
6.1. Обавештење о пријави кандидата
6.1.1. Кандидат: Далибор Арбутина, дипл. инж. маш.,студент Докторских студија
Радни наслов: Функционални век трајања прекидачких компонената на принципу електричног
пражњења у гасу, са и без покретних механизама.
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Александра Васић-Миловановић, ред.
проф.идр Александар Јововић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за физику и електротехнику).
6.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за
подношењереферата о теми докторске дисертације (предлог Колегијума наставника катедре у
року од максимално 14 дана)
6.1.а.1. Кандидат: Александар Јокић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија.
Радни наслов: Визуелно управљање мобилног робота базирано на биолошки инспирисаним
техникама вештачке интелигенције
Предложен потенцијални ментор од стране катедре: др Милица Петровић, доцент
Комисија: др Зоран Миљковић, ред. проф., др Бојан Бабић, ред. проф., др Живана Јаковљевић,
ред. проф.,др Никола Славковић, ванр. проф. и др Жарко Ћојбашић, ред. проф. М.Ф.
Ниш.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о теми докторске
дисертације.
6.1.а.2. Кандидат: Бојан Перић, дипл. инж. маш.,студент Докторских студија.
Радни наслов: Перспективе енергетске ефикасности ротора ветротурбина великих снага
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство: др Александар
Симоновић ред. проф.
Комисија: др Иван Костић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф., др Оливера Костић,
доцент, др Тони Иванов, доцент, др Драган Комаров, научни сарадник, Академија
техничких струковних студија Београд
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуку о образовању Комисије за подношење реферата о теми докторске
дисертације.
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
Није било материјала.
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду нанаучну заснованост теме и именовање ментора
6.3.1. Драган Раковић, дипл.инж.маш.,студент Докторских студија
Назив теме: Аутономно позиционирање и генерисање оптималних путања беспилотних
ваздухопловних система при слетању
(Autonomus Positioning and Optimal Trajectory Generation of Unmanned Aircraft Systems
during landing).
Ментори: др Александар Симоновић, ред. проф и др Александар Грбовић, ред.проф.
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6.3.2. Михаило Милановић, маст.инж.маш.,студент Докторских студија
Назив теме: Термомеханички аспекти процеса сушења остатака из производње сокова.
Ментор: др Мирко Коматина, ред.проф.
6.3.3. Михаило Васић,маст.инж.маш.,студент Докторских студија
Назив теме: Утицај геометрије елемената за дистрибуцију ваздуха на експанзију ваздушног млаза у
системима мешајуће вентилације,
Ментори: др Владимир Стевановић, ред.проф. и др Александра Сретеновић, доцент.
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Није било материјала.
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Није било материјала.
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Није било материјала.
6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације
Није било 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: Ивана (Милеуснић) Станковић, дипл. инж. маш.,студент Докторских студија.
Наслов: Карактеризација нанокомпозитних материјала за оптичка помагала
Комисија: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др сц. мед. Мирко Јанков, лекар-офталмолог, виши
научни сарадник, ментор,др Драган Лазић, ред.проф., др Александра ВасићМиловановић, ред. проф. и др Бранислава Јефтић, доц.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
6.7.2. Кандидат: Срђан Милић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија.
Наслов: Систем за прорачун топлотних шема и анализу рада термоенергетских постројења са
парним турбинама
Комисија: др Милан Петровић, ред. проф., ментор, 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: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
6.7.3. Кандидат: Наташа Солдат, дипл. инж. маш.,студент Докторских студија.
Наслов: Утицај оштећења стаза котрљања на радне карактеристике кугличних котрљајних лежаја
Комисија: др Радивоје Митровић, ред. проф., ментор, др Ивана Атанасовска, научни саветник,
Математички институт САНУ, ментор, др Божидар Росић, ред. проф., др Жарко
Мишковић, доцент и др Радослав Томовић, ванр. проф., Машински факултет Подгорица,
Универзитет Црне Горе.
Резултат гласања: 147 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласао).
6.7.4. Кандидат: Филип Вучетић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија.
Наслов: Утицај концентрације напона и појаве прслине на преостали радни век биоматеријала за
реконструктивне плочице
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Зоран Радаковић, ред.
проф., др Александар Грбовић, ред. проф., др Катарина Чолић, научни сарадник, ИЦМФ,
др Милош Милошевић, виши научни сарадник, ИЦМФ.
Резултат гласања: 147 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласао).
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6.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду нареферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
6.8.1. Кандидат: Nuri Saad Algheriani, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Интегрисан модел за управљање ризиком у стандардизованим менаџмент системима
(Integrated Risk management model in standardized management systems),
Ментори: др Видосав Мајсторивић, ред. проф. у пензији и др Весна Спасојевић Бркић, ред.проф.
6.8.2. Кандидат: Лазар Јеремић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Процена интегритета заварених конструкција пројектованих са смањеним степеном
сигурности,
Ментор: др Александар Седмак, ред.проф. М.Ф. у пензији.
6.8.3. Кандидат: Никола Миловановић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија.
Наслов: Процена интегритета ротационе опреме применом параметара механике лома,
Ментор: др Александар Седмак, ред.проф. М.Ф. у пензији.
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
6.9.1. Кандидат: ГоранЂурић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија
Наслов: Методологија оптимизације ефеката протока податак на бази интеграције структурне
системске анализе и ризика
Датум одбране: 12.11.2020. године
Комисијa: др Часлав Митровић, ред. проф., ментор, др Александар Бенгин, ред. проф., др Мирјана
Мисита, ред. проф., др Горан Воротовић, ванр. проф. и др Данијела Тадић, ред. проф.
Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука.
6.9.2. Кандидат: Александра Драгичевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Биомеханичка и оптичка карактеризација епидермалног ткива
Датум одбране: 18.11.2020. године
Комисијa: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Зоран Кривокапић, академик, ред. проф.,
коментор, Медицински факултет Београд, др Александра Васић-Миловановић, ред.
проф., др Бранислава Јефтић, доц. и др Горан Лазовић, ванр. проф.
6.9.3. Кандидат: мр Срђан Филиповић, дипл. инж. маш.,студент Докторских студија
Наслов: Развој модела стручног усавршавања инжењера одржавања за стицање европског
сертификата
Датум одбране: 27.11.2020. године
Комисијa: др Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Владимир Поповић, ред. проф., др Горан
Шиниковић, ванр. проф., др Емил Вег, ванр. проф. и др Славен Тица, ванр. проф.,
Саобраћајни факултет Београд.

- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
Није било материјала.
7.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Није било материјала.
7.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Није било материјала.
7.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Није било материјала.
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- тачка 8. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
8.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
Није било материјала.
8.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа
Није било материјала.

- тачка 9. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО
АНГАЖОВАЊЕ
УСТАНОВАМА

НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД

НА ДРУГИМ

ВИСОКОШКОЛСКИМ

(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи)
Настава
Није било материјала.
Ангажовања истраживача и студената докторских студија
1. Марко Вег, маст. инж. маш., студент Докторскихстудија, ангажовање за извођење вежби
из предмета Механика 1 (0+3) у јесењем семестру, у школској 2020/21. години на Катедри за
механику Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 144 (за), 1 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала)
2. Александра Арсић, маст. инж. маш., студент Докторскихстудија, ангажовање за
извођење вежби из предмета Механика 2 (0+3) у јесењем семестру, у школској 2020/21.
години на Катедри за механику Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
3. Иван Иванковић, маст. инж. маш.студент Докторских студија, ангажовање ради
одржавања вежби изпредмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинскогфакултета Универзитета
у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
4. Микица Јовановић, маст. инж. маш.студент Докторскихстудија, ангажовање ради
одржавања вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у
школској 2020/21.години, на Катедри за моторна возила Машинскогфакултета Универзитета
у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
5. Бранислав Јовановић, маст. инж. маш. студент Докторских студија, ангажовање ради
одржавања вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25),и Форензичко
инжењерство (МАС) (0+0.25), у јесењем семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за
моторна возила Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
6. Бранислав Ђорђевић, маст. инж. маш.студент Докторских студија, ангажовање ради
одржавања вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у
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школској 2020/21. години,
Универзитета у Београду.

на

Катедри

за

моторна

возила

Машинског

факултета

Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
7. Марко Ћирић, маст. инж. маш.студент Докторскихстудија, ангажовање ради одржавања
вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у школској
2020/21.години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у
Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
8. Милена Жуњић, маст. инж. маш. студент Докторскихстудија, ангажовање ради
одржавања вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинскогфакултета Универзитета
у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
9. Јована Спасеновић, маст. инж. маш. студент Докторских студија, ангажовање ради
одржавања вежби из предмета Испитивање возила (МАС), (0+0.25), у јесењем семестру у
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинскогфакултета Универзитета
у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
10. Милош Васић, маст. инж. маш. студент Докторскихстудија, ангажовање ради одржавања
вежби из предмета Одржавање машина и опреме (МАС), (0+1),и Одржавање возила (МАС),
(0+1), у јесењем семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила
Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 141 (за), 3 (против), 1 (уздржан), 2 (нису гласала).
ННВ је дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима.

Комисије
1. др Иван Благојевић, ванр.проф. ангажовање за учешће у Комисији за оцену и одбрану
докторске дисертације кандидата Слободана Мишановића, под насловом: Енергетске и
еколошке перформансе аутобуса на електрични погон у систему транспорта путника на
Факултету Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Резултат гласања: 143 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 4 (није гласао).
2. др Срђан Бошњак, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за припрему извештаја за
избор у звање ванредног професора за ужу научну област Механизација у рударству и
енергетици, на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је дало сагласност за ангажовања у комисијама, према наведеним захтевима.

ЗАПИСНИЧАР

Селена Лучић

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

проф.др Радивоје Митровић
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