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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 2041/2                                           ЗАПИСНИК са седнице ННВ-05/2021 
Датум: 24.12.2020. год.  
 

  р.п. в.п. д. а     

А бројно стање ННВ 79 47 36 31 193 

 Кворум за ННВ – 1/2А       97 
Б присутно 57   33   27  20    
 потребно за одлуку – 1/2Б      

В бројно стање ИВ – () 79 126 162 193  
 Кворум за ИВ – 2/3В 53  84 108 129  
 потребно за одлуку – 1/2В 40  64                                                                                                                             82   97  
 Присутно   57  90   117  137  

 
 ред.проф. – 57 (79) 
 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. Живановић С. 
19. Жуњић А.  
20. Зрнић Н.  
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. 

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. 
79.- Шкатарић Д.  
 
ван.проф. – 33 (47) 
1.- Бакић Г. 
2. Бањац М. 
3.- Бачкалов И. 
4. Благојевић И.  
5. Божић И. 
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. 
20  Кнежевић Д. 
21. Косанић Н.  

22. Лазовић Г. 
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 – 27 (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. 
16. Мишковић Ж. 
17.- Младеновић Г. 
18. Момчиловић Н. 
19. Петровић М.  
20. Петровић А. 
21. Пјевић М.  
22. Поповић М. 

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. 
34.- Тодоровић Д. 
35. Томановић Ј. 
36. Томовић А. 
     
 
асистенти – 20 (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. Перишић М. 
18. Петрашиновић М 
19.- Петровић Г. 
20.- Петровић А.  
21.- Петровић В. 
22. Раичевић Н. 
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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Једанаеста електронска седница одржана је 24.12.2020. године. Чланови Наставно-научног већа 
изјашњавали су се електронски, од 23.12.2020. од 15:39 до 24.12.2020. године до 14:00 часова. 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-04/1920 од 10.12.2020. год. 
2. Обавештења и информације. 
3. Утврђивање Предлога Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке. 
4. Наставна питања. 
5. Избори у наставна, научна и истраживачка звања. 
6. Докторске дисертације. 
7. Магистарске тезе и специјалистички радови. 
8. Признавање страних високошколских исправа. 
9. Актуелна питања и разно. 

 
У складу са чланом 5. Процедура за реализацију електронских седница Већа, у среду 23.12.2020. 
године у времену од 13,00 до 13,45 часова, преко софтверске платформе Zoom Meeting омогућена 
је члановима Већа дискусија.  
Декан, проф. др Р. Митровић је, након обавештења учесника на платформи о дневном реду и 
Записнику са седнице Већа од 10.12.2020. године, отворио дискусију у вези радног материјала. 

 
 

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ  ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-04/2021 од 10.12.2020. год. 
 

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала) 
 

Записник са седнице ННВ број 04/2021 од 10.12.2020. године је усвојен. 
 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Обавештења Декана: 
 

1. Студентски парламент МФ доставио је одлуку о представницима студената за чланове 
ННВ-а (одлука у прилогу). 

 
2. Дана 16.12.2020. године, одржано је рочиште по тужби Милоша Васића пред Првим 

основним судом у Београду. Због изостанка тужиоца Милоша Васића, рочиште је одложено. 
 
Обавештења Продекана за наставу: 
 

Није било информација. 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 

1. 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-doktorskih-
akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-
naucnoistrazivackim-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.  
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Обавештења Продекана за финансије 
 

1. Због повећаног обима посла у наредном периоду, везано за набавке и плаћања, а како би 
факултетске службе могле ажурно да обаве све неопходне активности, потребно је да сви 
захтеви и налози буду поднети благовремено, а најкасније до петка 25. децембра.  
На крају године Факултет је у обавези да сва неутрошена буџетска средства врати у буџет. 

2. Последњи термин за достављање Уговора за исплату ауторских хонорара у овој години је 
23. децембар. Исплата хонорара предвиђена је за 25. децембар. 

 
Обавештења Продекана за међународну сарадњу 
Није било информација 
 
 

- тачка 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
У складу са изменама Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
91/19) извршено је усклађивање и измена Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 
Универзитета у Београду - Машинског факултета као наручиоца  са одредбама новог Закона. 

 

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала) 
 

ННВ је донело Одлуку којом се Савету Факултета предлаже да усвоји Правилник о ближем 
уређивању поступка јавне набавке. 
 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 

4.1 Према Календару наставе, јануарски испитни рок у шк.2020/2021.г. одржаће се  у периоду 
од 11.01 - 20.01.2021.г. 

4.2 Елаборате о полагању испита у јануарском испитном року неопходно је доставити Служби 
за студентске послове најкасније до суботе 23.01.2021.г., до 14,00 часова. Пријава испита 
за фебруарски испитни рок почиње 25.01.2021.г. 

4.3 Продекан за наставу је замолио чланове Већа до 26.12.2020.године попуне ангажовање 
наставника/сарадника на предметима Катедре који се реализују у јесењем семестру 
шк.2020/2021.г., формирају фајл angazovanja.xmf  и доставе Служби за студентске послове 
(Стефану Карану) на CD. Катедре које су доставиле мејлом или на други начин, нису у 
обавези да поново доставе на CD-у. 

4.4 Катедре имају обавезу да за евидентиране заражене студенте разраде механизам 
надокнаде пропуштеног дела наставе који се односи на све видове вежбања и провере 
знања, и дâ им шансу да то надокнаде како би могли да изађу на полагање испита. У 
случају немогућности да се на појединим предметима реализују одговарајући облици 
провере знања на Факултету (реч је о предиспитним активностима), Катедра може 
самостално донети одлуку да се тај део може реализовати кроз  сâм писмени и усмени део 
испита. За исти предмет који предаје више наставника треба да важе јединствена правила. 

4.5 Годишња Награда Машинског факултета у поводу Дана Светог Саве за најбољу књигу 
аутора са Машинског факултета 
(Избор ће се спровести на наредној седници ННВ).  
 
Извод из правилника: 
                                                                              

Члан 5. 
Одлуку о додели Награде доноси Научно-наставно веће МФ тајним гласањем. 
Гласање се врши у два круга. 
У првом кругу, гласање се врши за два или један од предложених наслова. 
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У другом кругу, гласа се за један од два наслова са највише добијених гласова у првом 
кругу. 
Уколико у првом кругу два наслова на другом месту имају исти број гласова, оба иду у 
други круг, тако да се у другом кругу гласа за један од три наслова. 
Награду добија књига која у другом кругу добије највећи број гласова. 
 
4.5.а - Предлог Комисије за спровођење гласања за избор најбоље књиге: 
 

- др Мирко Коматина, ред. проф 
- др Саша Живановић, ред. проф 
- др Зорана Јели, ванр. проф 
- др Огњен Пековић, ванр. проф 
- др Жарко Мишковић, доцент 
 
4.5.б – Изјашњавање о гласању за избор најбоље књиге: 
 

 Гласање ће се спровести тајним изјашњавањем у два круга (према правилнику): 
 - први  круг 21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 09-12 часова пред Комисијом, 
 - други круг 21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 12.30-14 часова пред Комисијом. 

Напомена:  - не могу се депоновати гласови, 
- у првом кругу за валидност гласања мора бити кворум. 

4.6 Поводом Дана Светог Саве Машински факултет додељује годишњу награду за најбољу 
књигу 
аутора са Машинског факултета у издању Факултета, или неког другог издавача. У прилогу 
радног материјала дат је коначан списак књига за гласање које ће се обавити на наредној 
седници ННВ. 

4.7 У току је реализација пројекта Државна матура који би дефинисао критеријуме за упис 
кандидата на високошколске установе и обухвата: акциони план, модел вредновања за 
рангирање и упис са посебним нагласком на научна поља и универзитетску и 
међууниверзитетску размену. Тим-лидер пројекта је имао састанак са државном 
секретарком задуженом за високо образовање и детаљно пренео искуства са радионица, а 
у материјалу за седницу Већа дат је преглед актуелних питања и гледишта на њих. 

 
 

- тачка 5. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА 
 

5.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу 
(сагласност ИВ)  
Није било материјала. 
 

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) 
Није било материјала. 
 
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 

5.3.1. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 
за ужу научну област Математика. 

Предложени кандидат: др Радa Мутавџић Ђукић, маст. мат., самостални стручнотехнички 
сарадник у лабораторијама или центрима на Катедри за математику за 
звање доцента. 

Комисија за припрему реферата: др Миодраг Спалевић, ред. проф. – председник Комисије, др 
Александар Пејчев, ванр. проф. и др Марија Станић, ред. проф., 
ПМФ, Крагујевац. 

Напомена: Математички факултет је, у року дефинисаном Правилником о стицању звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (21.12.2020.), доставио позитивно 
мишљење за избор др Раде Мутавџић Ђукић у звање доцента.   
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Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 116. Потребно гласова «за» 82, а гласало је:    
за-116, против-0, уздржаних-0, није гласао-1. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Радa Мутавџић Ђукић изабере у звање 
доцента. 
 
5.3.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 

за ужу научну област Процесна техника. 
Предложени кандидат: др Милош Ивошевић, маст. инж. маш., самостални стручнотехнички 

сарадник у Лабораторији на Катедри за процесну технику за звање 
доцента. 

Комисија за припрему реферата: др Србислав Генић, ред. проф. – председник Комисије,                 
др Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Никола Карличић, 
доцент, др Урош Милованчевић, доцент и др Александар 
Анђелковић, ванр. проф., Факултет техничких наука Нови Сад. 

Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 117. Потребно гласова «за» 82, а гласало је:    
за-117, против-0, уздржаних-0, није гласало-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Милош Ивошевић изабере у звање доцента. 
 
5.3.а. Покретање иницијативе и именовање Комисије за припрему реферата за доделу звања 
професор емеритус (ННВ) 
 

5.3.а.1. Предлагач: Катедра за технологију материјала 

Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала: др Радица Прокић-Цветковић, 
ред. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф., др Радивоје 
Митровић, ред. проф., др Љубодраг Тановић, ред. 
проф., др Бојан Бабић, ред. проф. 

Предложени кандидат: др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији, за доделу звања 
професор емеритус. 

 

5.3.а.1.1. Комисија предложена од стране Декана за спровођење гласања: др Александар 
Обрадовић, ред. проф., др Александар Јововић, ред. проф., др Игор Балаћ, ред. проф. 

 

Резултат гласања: 133 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 1 (није гласао) 
 

ННВ је донело Одлуку о образовању Комисије за спровођење гласања за утврђивање 
предлога кандидата за доделу звања професор емеритус. 
 
5.3.а.1.2.: Гласање ће се спровести тајним изјашњавањем дана: 

   -  21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 09-14 часова пред Комисијом, 
  

Напомена: - не могу се депоновати гласови, 
                  - за валидност гласања мора бити кворум. 
 
5.3.б. Изјашњавање о предлогу за избор у звање гостујућег професора на МФ Универзитета у 
Београду)(ИВ) 
 

5.3.б.1. Предложени кандидат: др Михаило Јовановић, редовни професор на Електротехничком 
факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern 
California) у Лос Анђелесу. 

Предлагач: Катедра за аутоматско управљање 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало је 137. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:    
за-136, против-0, уздржаних-1, није гласало-0. 

Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Михаило Јовановић, ред. проф., изабере у 
звање гостујућег професора на М.Ф. 
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5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Није било 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)  
Није било материјала. 
 
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. 
професоре) 
Није било материјала. 
 
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 - 
реферат Комисије (ИВ) 
Није било 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 Jaсмина Лозановић Шајић, виша научна сарадница 
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић,  др Александар Седмак, ред. 
проф. у пензији, проф. др Лидија Матија,  др Маја Ђуровић-Петровић, научни саветник, Иновациони 
центар МФ, ред. проф. Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 
Напомена: На седници ННВ 14/1920 именована је комисија за реизбор др Jaсмине Лозановић 
Шајић,научне сараднице, у научно звање - виши научни сарадник. Одлука бр. 1146/2 од 31.08.2020. 
год. ставља се ван снаге. 

Резултат гласања: 134 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 2 (нису гласала). 

Изборно веће је донело одлуку о образовању Комисије за избор у научно звање. 
 
5.а.1.б. Подносилац захтева: др Александра Драгичевић, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Лидија Матија, доц. др Бранислава Јефтић, др 
Зоран Кривокапић, академик, ред. проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду 

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (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: ван. проф. др Ненад Митровић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни 
саветник 

Комисија:проф. др Александар Петровић, проф. др Србислав Генић, проф. др Дејан Радић,  др 
Александар Седмак, ред. проф. у пензији, Машински факултет у Београду, др Предраг Поповић, 
научни саветник у пензији, 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) 
Није било материјала. 
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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: Филип Вучетић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Грбовић, доц. др Ана Петровић, др 
Александар Седмак, ред. проф. у пензији 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.б. Подносилац захтева: Лазар Поповић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Огњен Пековић, ван. проф. др  Јелена 
Сворцан, доц. др Тони Иванов 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.в. Подносилац захтева: Игор Хут, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Лидија Матија, доц. др Бранислава Јефтић, ван. 
проф. др Ненад Митровић 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.г. Подносилац захтева: Мирјана Опачић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Небојша Манић, 
проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.д. Подносилац захтева: Михајло Аранђеловић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Александар 
Грбовић, др Александар Седмак, ред. проф. у пензији 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.ђ. Подносилац захтева: Иван Иванковић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Владимир Поповић, проф. др Бранислав 
Ракићевић, ван. проф. др Иван Благојевић 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

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: Јована Спасеновић, маст.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу:проф. др Владимир Поповић, ван. проф. др Иван 
Благојевић, ван. проф. др Саша Митић 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.ж. Подносилац захтева: мр Саша Радуловић, дипл.инж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Војкан Лучанин, ван. проф. др Драган 
Милковић, доц. др Милан Бижић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и 
грађевинарство у Краљеву 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.з. Подносилац захтева: Бранислав Јовановић, маст.нж.маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу:проф. др Владимир Поповић, проф. др Бранислав 
Ракићевић, ван. проф. др Саша Митић 

Резултат гласања: 137 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (није гласало). 

ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном 
саставу. 
 
5.б.1.и. Подносилац захтева: Неда Папић, маст.инж.индустр. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирјана Мисита, проф. др Драган Д. 
Милановић, проф. др Данијела Тадић, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу 

Резултат гласања: 136 (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)  
 

6.б.2.а. Кандидат: Александра Костић, маст.инж.маш.бира се у звање истраживач приправник 
Комисија: ван. проф. др Јован Танасковић, проф. др Војкан Лучанин, ван. проф. др Милан Банић, 
Машински факултет у Нишу 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 137. Потребно гласова «за» 97, а гласало је: 
„за“ – 137; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.  

Изборно веће МФ изабрало је Александру Костић у звање истраживача приправника. 
 
6.б.2.б. Кандидат: Марко Вег, маст.инж.маш.бира се у звање истраживач приправник 
Комисија: проф. др Зоран Митровић, ван. проф. др Немања Зорић, доц. др Александар Томовић 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 137. Потребно гласова «за» 97, а гласало је: 
„за“ – 136; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 1.  

Изборно веће МФ изабрало је Марка Вега у звање истраживача приправника. 
 
6.б.2.в. Кандидат:Лука Филиповић, маст.инж.маш.бира се у звање истраживач приправник 
Комисија:проф. др Милан Ристановић, проф. др Драган Лазић, проф. др Жарко Ћојбашић, 
Универзитет у Нишу - Машински факултет 



 

9 

 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 137. Потребно гласова «за» 97, а гласало је: 
„за“ – 137; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.  

Изборно веће МФ изабрало је Луку Филиповића у звање истраживача приправника. 
 
6.б.2.г. Кандидат: Наталија Перишић, маст.инж.маш.бира се у звање истраживач приправник 
Комисија:ван.проф. др Радиша Јовановић, ван.проф. др Срђан Рибар,ван.проф. др Драган Пршић, 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву. 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 137. Потребно гласова «за» 97, а гласало је: 
„за“ – 137; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.  

Изборно веће МФ изабрало је Наталију Перишић у звање истраживача приправника. 
 
6.б.2.д Кандидат: Теодора Маџар (Савановић), маст.инж.маш., бира се у звање истраживач 
приправник 
Комисија:проф. др. Милан Петровић, проф. др Драган Туцаковић, ван. проф. др Милан Бањац 

Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало 137. Потребно гласова «за» 97, а гласало је: 
„за“ – 137; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.  

Изборно веће МФ изабрало је Теодору Маџар (Савановић) 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”) 
Није било материјала. 
 
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: ван. проф. др Јован Танасковић 
Аутори техничког решења:  ван. проф. др Јован Танасковић, ван. проф. др Саша Митић, проф. др 
Војкан Лучанин, проф. др Владимир Поповић, доц. др Фатима Живић, Универзитет у Крагујевцу- 
Факултет инжењерских наука, Александра Костић, мастер инж.маш. 
Назив техничког решења: „Носећа структура нисконосеће полуприколице носивости 30 тона – 
STPPN30“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Бранислав Ракићевић 

Резултат гласања: 133 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 4 (нису гласала). 

Наставно-научно веће је именовало проф. др Бранислава Ракићевића за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу. 
 
5.в.1.б. Подносилац захтева: доц. др Милица Петровић 
Аутори техничког решења: Катарина Миљковић, мастер инж. маш., истраживач приправник, доц. др 
Милица Петровић, проф  др Бојан Бабић 
Назив техничког решења: „Динамичко интегрисано планирање и терминирање технолошких 
процеса базирано на генетичким алгоритмима“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Саша Живановић 

Резултат гласања: 130 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 7 (није гласало). 

Наставно-научно веће је именовало проф. др Сашу Живановића за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу. 
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5.в.1.в. Подносилац захтева: доц. др Милица Петровић 
Аутори техничког решења: Александар Јокић, мастер инж. маш., истраживач приправник, доц. др 
Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др Бојан Бабић 
Назив техничког решења: „Стерео визуелни систем перцепције мобилног робота базиран на 
дубоком машинском учењу“ 
Предлог о именовању члана ННВ: ван. проф. др Никола Славковић 

Резултат гласања: 115 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 22 (нису гласала). 

Наставно-научно веће је именовало проф. др Николу Салвковића за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу. 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
 

5.в.2.а. Након позитивног мишљења  ван. проф. др Гордане Бакић,  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: „Обложена електрода за сечење и жлебљење - IHIS SŽ-
2B,“ чији су аутори: др  Дарко  Вељић,  виши  научни  сарадник,  Иновациони  центар  Технолошко-
металуршког факултета Универзитета у Београду, др Никола Бајић, научни саветник, Истраживачко 
развојни центар, IHIS Techno experts d.o.o, Београд, проф. др Александар Петровић, Машински 
факултет Универзитета у Београду, проф.  др  Марко  Ракин,  Технолошко-метарлушки  факултет 
Универзитета у Београду,  проф.  др  Дарко  Бајић, Машински  факултет,  Универзитет у Подгорици, 
Ненад Милошевић, асистент, Машински факултет Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: 136 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао). 

Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора. 
 
6.в.2.б. Након позитивног мишљења  ван. проф. др Гордане Бакић,  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: „Високолегирана аустенитно-феритна базичнa електродa 
намењенa за заваривање нерђајућих Cr-Ni челика - IHIS INOX B 19/9 Nb,“ чији су аутори: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, Машински факултет Универзитета у 
Београду, проф. др Марко  Ракин, Технолошко-метарлушки  факултет Универзитета у Београду, др  
Михаило  Мрдак,  виши  научни  сарадник,  Иновациони  центар  Технолошко-металуршког 
факултета Универзитета у Београду,  проф.  др  Дарко  Бајић,  Машински  факултет,  Универзитет  
у Подгорици. 

Резултат гласања: 136 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао). 

Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора. 
 
6.в.2.в. Након позитивног мишљења  проф. др Драгана Туцаковића, 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:„Оптимизација производње топлоте за даљинско грејање 
Београда из блокова А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А“чији су аутори:проф. др Милан Петровић, ван. 
проф. др Милан Бањац, асс. Срђан Милић,  мр Дејан Ђукановић, дипл.инж.маш., Ђорђе Петковић, 
мастер инж. маш. 

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала). 

Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора. 
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- тачка 5.г. МОНОГРАФИЈЕ 
 
5.г.1. Именовање рецензената 
Није било материјала. 
 
5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
 

5.г.2.а. Након позитивних рецензија проф. др Александра Обрадовића, проф. др Томислава 
Шекаре, Електротехнички факултет Универзитета у Београду идр Жељка Деспотовића, научног 
саветника, Институт Михајло Пупин, Универзитет у Београду, предлаже се Наставно-научном већу 
да одобри штампање монографије 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.  

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала). 

Наставно-научно веће је одобрило штампање наведене монографије. 
 
5.г.2.б Након позитивних рецензија проф. др Радивојa Митровићa, др Миодрагa Јанковићa, ред. 
проф. у пензији, Машински факултет у Београду и др Иване Атанасовске, научне саветнице, 
Математички институт САНУ, предлаже се Наставно-научном већу да одобри штампање 
монографије под насловом „Радни век кугличних котрљајних лежаја,“ чији је  аутор проф. др 
Татјана Лазовић-Капор. 

Резултат гласања: 135 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала). 

Наставно-научно веће је одобрило штампање наведене монографије. 
 
 

- тачка 5.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
 

Није било материјала. 
 
 

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 

6.1.1. Кандидат: Загорка Брат, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Моделирање кинетике процеса пиролизе мешавина лигнита са биомасом и отпадом 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и                  

др Небојша Манић, ванр. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за технологију материјала.) 
 
6.1.2. Кандидат: Жељко Флајс, дипл. грађ. инж., студент Докторских студија 
Радни наслов: Мерни мехатронички систем за надзор угиба гредних структура праћењем 

дилатација у основном материјалу 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Емил Вег, ванр. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за теорију механизама и машина.) 
 
6.1.3. Кандидат: Александар Димић, маст.инж.маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Утицај облика профила и уходавања зубаца на површинску носивост цилиндричних 

зубчастих парова 
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Милета Ристивојевић, ред. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за опште машинске конструкције.) 
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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: Валентина Матовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Примена машинског учења и НИР спектроскопије у циљу мониторинга пацијената на 

хемодијализи 
Предложени потенцијални ментори од стране катедре Катедре за биомедицинско инжењерство:  

др Бранислава Јефтић, доцент и др sc. med Јасна Трбојевић-Станковић, доцент, 
Универзитет у Београду Медицински факултет. 

Комисија предложена од стране Катедре за биомедицинско инжењерство: др Бранислава Јефтић, 
доцент, др sc. med Јасна Трбојевић-Станковић, доцент, Универзитет у Београду 
Медицински факултет, др Лидија Марија, ред. проф., др Александра Васић-
Миловановић, ред. проф. и др Горан Лазовић, ванр. проф. 

 
Резултат гласања: 134 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала). 

ННВ је донело одлуке о прихватању наведене теме докторске дисертације студента 
Докторских студија Валентине Матовић и образовању Комисије за подношење реферата о 
теми докторске дисертације, и именовању доц. др Браниславе Јефтић и доц. др sc. med 
Јасне Трбојевић-Станковић за менторе докторске дисертације. 
 
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 

6.2.1. Кандидат: Александар Јокић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Визуелно управљање мобилног робота базирано на биолошки инспирисаним 

техникама вештачке интелигенције 
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.   

Потенцијални ментор: др Милица Петровић, доцент 

Резултат гласања: 133 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 4 (нису гласала). 

ННВ је прихватило научну заснованост наведене теме докторске дисертације. 
 
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
Није било материјала. 
 
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 
Није било материјала. 
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6.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 
Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
Није било материјала. 
 

 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
Није било материјала. 
 

 
- 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.  
 
 
- 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 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 

Није било материјала. 
 
Ангажовања истраживача и студената докторских студија 

1. Милош Јовановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање за 
извођење вежби из предмета Отпорност материјала (0+2) у јесењем семестру и Основи 
отпорности конструкција (0+2) у пролећном семестру, у школској 2020/21. години на 
Катедри за отпорност конструкција Машинског факултета Универзитета у Београду. 

Резултат гласања: 132 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 5 (није гласало). 

ННВ је дало сагласност за ангажовање, према наведеном захтеву. 
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Комисије 

1. др Драган Кнежевић, ванр.проф. ангажовање у Комисији за припрему извештаја за избор 
у звање научни сарадник, за ужу научну област Мотори на Војно-техничком институту у 
Београду. 

Резултат гласања: 134 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала). 

ННВ је дало сагласност за ангажовање у Комисији, према наведеном захтеву. 

 
 
 

                                                                                                                ДЕКАН 
                  ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

             Стефан Максимовић                              проф. др Радивоје Митровић 


