УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 91/3
Датум: 21.01.2021. год.
р.п.

в.п.

д.

а

S

А

бројно стање ННВ

80

46

36

30

192

Б

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

61

36

30

19

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

80
54
41
61

126
84
64
97

162
108
82
127

192
128
97
146

50.· Обрадовић А.
51.- Петровић П.
52.· Петровић М.
53.- Петровић Ду.
54.- Петровић А.
55.- Петровић Н.
56.· Попконстантиновић Б.
57.· Поповић О.
58.· Поповић В.
59.· Прокић-Цветковић Р.
60.- Пузовић Р. (о)
61.· Радаковић З.
62.- Радић Д.
63.· Радојевић С.
64.· Ракићевић Б.
65.· Ристановић М.
66.· Ристивојевић М.
67.· Росић Б.
68.· Симоновић А.
69.- Спалевић М.
70.· Спасојевић Бркић В.
71.- Стевановић В.
72.· Стевановић Н.
73.· Стојиљковић Д.
74.· Тановић Љ.
75.· Тодоровић М.
76.· Трифковић З.
77.- Тришовић Н.
78.· Туцаковић Д.
79.- Цветковић А.
80.· Шкатарић Д.

19.· Кнежевић Д.
20.· Косанић Н.
21.- Лазовић Г.
22.· Манић Н.
23.· Миливојевић А.
24.· Миливојевић С.
25.· Милићев С.
26.· Милковић Д.
27.- Миљић Н.
28.· Митић С.
29.- Митровић Н.
30.· Обрадовић М.
31.· Павловић В.
32.· Пејчев А.
33.- Пековић О.
34.· Петрашиновић Д.
35.· Поповић С.
36.· Рибар С.
37.· Саљников А.
38.· Сворцан Ј.
39.· Славковић Н.
40.- Стаменић М.
41.· Стаменић З.
42.· Стојић Т.
43.· Танасковић Ј.
44.- Ћоћић А.
45.· Чантрак Ђ.
46.· Шиниковић Г.

В

ред.проф. – 61 (80)
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.· Гојак М.
15.· Грбовић А.
16.- Динуловић М.
17.- Дондур Н.
18.· Елек П.
19.· Живановић С.
20.· Жуњић А.
21.· Зрнић Н.
22.· Илић Ј.
23.· Јаковљевић Ж.
24.· Јеремић О.
25.· Јовановић Ј.
26.- Јововић А.
27.· Коматина М.
28.- Костић И.
29.· Лазаревић М.
30.· Лазић Д.
31.· Лазовић-Капор Т.
32.· Лечић М.
33.- Лукић П.
34.· Лучанин В.
35.· Маринковић А.
36.· Марковић Д.
37.· Матија Л.
38.· Милановић Д.
39.· Милованчевић М.
40.· Милош М.
41.· Милошевић-Митић В.
42.· Миљковић З.
43.· Мисита М.
44.- Митровић Ч.
45.· Митровић Р.
46.· Митровић З.
47.· Младеновић Н.
48.· Моток М.
49.· Недељковић М.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-06/2021

ван.проф. – 36 (46)
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.- Ђукић М.
13.· Златановић И.
14.· Зорић Н.
15.· Илић Д.
16.· Јели З.
17.· Јовановић Р.
18.· Калајџић М.

97

доценти – 30 (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 – 19 (30)
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 В.
21.· Раичевић Н.
22.· Раковић М.
23.· Регодић М.
24.· Росић Витас М.
25.· Седак М.
26.- Смиљанић П.
27.- Стаменковић О.
28.- Станковић И.
29.· Цветковић И.
30.· Черницин В.
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Дваанаеста електронска седница одржана је 21.01.2021. године. Чланови Наставно-научног већа
изјашњавали су се електронски, до 24.12.2020. године до 14:00 часова.
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-05/1920 од 24.12.2020. год.
2. а) Гласање о предлогу кандидата за САНУ.
б) Гласање о предлогу Сенату Б.У. за доделу звања професор емеритус.
в) Гласање за Годишњу награду поводом дана Светог Саве за најбољу књигу аутора са
Машинског факултета.
3. Обавештења и информације.
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 20.01.2021.
године у времену од 13:00 до 13:30 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 24.12.2020. године, отворио дискусију у вези радног материјала.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-05/2021 од 24.12.2020. год.
Резултат гласања: 141 (за), 1 (против), 0 (уздржан), 4(нису гласала).
Записник са седнице ННВ број 05/2021 од 24.12.2020. године је усвојен.

-тачка 2.а) ГЛАСАЊЕ О ПРЕДЛОГУ КАНДИДАТА ЗА САНУ
2.a.1. Предложени кандидат: др Миодраг Спалевић, ред. проф. за дописног члана САНУ.
(материјал у прилогу)
У дискусији преко софтверске платформе Zoom Meeting, у среду 20.01.2021. године, Декан и проф.
др Александар Обрадовић подржали су кандидатуру ред. проф. др Миодрага Спалевића за избор
за дописног члана Српске академије наука и уметности. Остали учесници дискусије нису имали
примедбе и нису били против овог Предлога.
Резултат гласања: 135 (за), 1 (против), 3 (уздржана), 7(ниje гласалo).
С обзиром да Веће утврђује предлог одлуке већином гласова чланова Већа који су гласали,
Предлог је изгласан са потребном већином гласова.
ННВ је утврдило предлог да се др Миодраг Спалевић, ред. проф. Машинског факултета
Универзитета у Београду, изабере за дописног члана САНУ.
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- тачка 2.б) ГЛАСАЊЕ О ПРЕДЛОГУ СЕНАТУ Б.У. ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР
ЕМЕРИТУС
2.а.1. Предлагач: Катедра за технологију материјала
Стручна комисија за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус, 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 за доделу звања професор емеритус: др Александар Седмак,
ред. проф. М.Ф. у пензији.
ННВ је 24.12.2020. год. формирало Комисију за спровођење гласања за утврђивање предлога за
доделу звања професор емеритус у следећем саставу:
-

др Александар Обрадовић, ред. проф.
др Александар Јововић, ред. проф.
др Игор Балаћ, ред. проф.

Гласање је спроведено тајним изјашњавањем дана 21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 09-14 часова
пред Комисијом, која је затим поднела Записник о спроведеном гласању (напомена: гласови се
нису могли депоновати).
Комисија је констатовала да је гласању приступило 159 чланова ННВ од укупно 192 члана, при
чему је 125 гласало „за“. Свих 159 гласачких листића су били важећи.
С обзиром да Веће утврђује предлог одлуке већином гласова чланова Већа који су изашли на
гласање, Предлог је изгласан са потребном већином гласова.
ННВ је утврдило предлог да се др Александру Седмаку, ред. проф. Машинског факултета
Универзитета у Београду у пензији, додели звање професор емеритус.

- тачка 2.в) ГЛАСАЊЕ ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ ЗА
НАЈБОЉУ КЊИГУ АУТОРА СА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
ННВ је 24.12.2020. год. формирало Комисију за спровођење гласања за избор најбоље књиге
аутора са Машинског факултета у Београду, у следећем саставу:






др Мирко Коматина, ред. проф
др Саша Живановић, ред. проф
др Зорана Јели, ванр. проф
др Огњен Пековић, ванр. проф
др Жарко Мишковић, доцент.

Гласање је спроведено тајним изјашњавањем у два круга (према Правилнику):
- први круг 21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 09:00-12:00 часова, пред Комисијом,
- други круг 21.01.2021.г. у сали 211 у периоду 12.30-14:00 часова, пред Комисијом.
Напомена: - гласови се нису могли депоновати.
Након завршеног првог круга гласања, Комисија је констатовала да је гласању приступило
133 члана ННВ од укупно 192 члана, при чему су 4 листића била неважећа. У првом кругу се
гласало за највише 2 од 23 наслова који су конкурисали, а резултати су следећи:
Нова издања Машинског факултета Универзитета у Београду (азбучни редослед):
1. Аранђеловић И, Пејчев А, Ђукић Д, Јандрлић Д, Томановић Ј, Мутавџић Р, Вучић М.
Математика 1 : уџбеник и збирка задатака. I издање, 2020, страна 181 - 22 гласа
2. Гојак М, Рудоња Н. Соларни термички системи. I издање, 2020, страна 231 - 38 гласова
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3. Ерић Цекић О, Рајновић Д. ADI материјали - опсег процесирања и прелазна температура.
Монографија. I издање, 2020, страна 213 - 0 гласова
4. Јовановић Р. Фази логика, моделовање и управљање. I издање, 2020, страна 232 – 21 глас
5. Миливојевић С. Хидраулички удар у двофазном систему. I издање, 2020, страна 93 8 гласова
6. Петровић М, Бањац М. Гасне турбине и турбокомпресори : приручник за вежбе. I издање,
2020, страна 40 - 10 гласова
7. Попконстантиновић Б, Младеновић Н, Стојићевић М. Динамика и хоролошке грешке
запречно-импулсних механизама. I издање, 2020, страна 208 - 12 гласова
8. Прокић Цветковић Р, Радаковић З, Бакић Г, Поповић О, Ђукић М, Рајичић Б, Милошевић Н.
Машински материјали 1 и Машински материјали 2. Практикум за лабораторијске вежбе.
I издање, 2019, страна 75 - 4 гласа
9. Ристановић М. Индустријска аутоматика. I издање, 2020, страна 162 - 20 гласова
10.Симоновић В. Техника прикупљања података о ратарским
пољопривреди. I издање, 2020, страна 128 - 9 гласова

условима

у прецизној

11.Славковић Н, Димић З. Развој реконфигурабилног обрадног система на бази робота.
Монографија. I издање, 2020, страна 176 - 11 гласова
12.Хофман М. Понашање брода на таласима. I издање, 2020, страна 575 - 12 гласова
13.Шиниковић Г. Дијагностика машинских постројења. I издање, 2020, страна 206 - 10 гласова
Поновљена издања Машинског факултета Универзитета у Београду (peдослед издања):
14.Бенишек М. Хидрауличне турбине. II издање, 2020, страна 612 - 3 гласа
15.Благојевић И, Митић С. Возила и животна средина. II издање, 2020, страна 286 - 8 гласова
16.Јаћимовић Б, Генић С. Дифузионе операције и апарати. Део 1: Основи транспорта
супстанције. II издање, 2019, разл. паг. - 6 гласова
17.Поповић О, Прокић Цветковић Р. Поступци заваривања. II издање, 2020, страна 360 1 глас
18.Лазовић Т. Машински елементи 1 : збирка задатака. III издање, 2020, страна 196 - 7 гласова
19.Васиљевић Б†, Бањац М. Приручник за термодинамику : табеле и дијаграми. VII издање,
2020, страна 337 - 2 гласа
20.Илић Ј, Трифковић З, Јовановић Ј, Васић А, Павловић В. Збирка решених испитних
задатака из физике. VIII издање, 2019, страна 233 - 2 гласа
21.Васиљевић Б†, Бањац М. Мапа за термодинамику. IX издање, 2020, страна 208 - 1 глас
22.Огњановић М. Машински елементи. XII издање, 2020, страна 501 - 3 гласа
Издања других издавача (peдослед издања и азбучни редослед)
23.Сворцан Ј. Прилог нумеричком прорачуну и оптимизацији обртних узгонских површина. I
издање, 2019, страна 172, издавач Војнотехнички институт Београд - 15 гласова

Највећи број гласова у првом кругу добила су два наслова :
2. Гојак М, Рудоња Н. Соларни термички системи. I издање, 2020, страна 231 - 38 гласова
1. Аранђеловић И, Пејчев А, Ђукић Д, Јандрлић Д, Томановић Ј, Мутавџић Р, Вучић М.
Математика 1 : уџбеник и збирка задатака. I издање, 2020, страна 181 - 22 гласа
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Другом кругу гласања приступило је 119 чланова ННВ, а резултати су следећи:
2. Гојак М, Рудоња Н. Соларни термички системи. I издање, 2020, страна 231 - 88 гласова
1. Аранђеловић И, Пејчев А, Ђукић Д, Јандрлић Д, Томановић Ј, Мутавџић Р, Вучић М.
Математика 1 : уџбеник и збирка задатака. I издање, 2020, страна 181 - 30 гласова
Неважећи је био 1 гласачки листић.
На основу резултата гласања чланова ННВ, Годишњу награду Машинског факултета
Универзитета у Београду поводом дана Светог Саве, за 2020. годину, добила је књига:
Гојак М, Рудоња Н. Соларни термички системи. I издање, 2020, страна 231
Декан је честитао ауторима најбоље књиге за 2020. годину на освојеном признању.

- тачка 3. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1.

На 20. седници Савета Машинског факултета (2. по реду седница Савета која је
одржана електронским путем) која је одржана од 28.12.2020. до 29.12.2020. године,
донете су следеће одлуке:
- на основу Одлуке Студентског парламента Машинског факултета од 06.10.2020. год
донета је Одлука о верификацији мандата следећих чланова Савета Машинског
факултета из реда представника студената Машинског факултета:
 Алекси Остојићу, студенту III године ОАС,
 Катарини Телебак, студенту III године ОАС,
 Јагошу Стојановићу, студенту II године МАС,

-

 Лазару Ковачевићу, студенту III године ОАС.
Мандатни период именованима траје од 29.12.2020. до 30.09.2022. године.
на основу Предлога ННВ од 10.12.2020. год. донета је Одлука о усвајању Измена и
допуна Статута Универзитета у Београду - Машинског факултета;
на основу Предлога ННВ од 24.12.2020. год. донета је Одлука о усвајању
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке;
на основу Предлога Продекана за финансије који је доставила Служба за јавне
набавке Факултета, а у складу са захтевом Лабораторије ЦИАХ, донета је Одлука
продаји половног путничког аутомобила путем јавне продаје.

Обавештења Продекана за наставу:
Није било обавештења.
Обавештења Продекана за НИД:
1.

2.

У складу са одредбама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава
акредитованим научноистраживачким организацијама и Уговора о привременом
финансирању научноистраживачких организација, као ина основу обавештења МПНТР,
Машински факултет је у предвиђеном року доставио попуњен План рада НИО за
2021.годину, као и Извештај о раду за 2020.годину.
На Четврти позив талентованим младим истраживачима – студентима докторских
академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим
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3.

научноистраживачким организацијама који је расписало министарство просвете, науке
и технолошког развоја, пријавило се 9 студената докторских академских студија
Машинског факултета.
Канцеларија за НИД је пружила неопходну техничку подршку приликом припреме
документације.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је два правилника важна
за поступак и начин стицања истраживачких и научних звања и категоризацију и
рангирање научних часописа – Правилник о стицању истраживачких и научних звања и
Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа.
Правилници су објављени у „Службеном гласнику“ 30. децембра 2020. године и
ступили су на снагу осмог дана од дана објављивања.
(Достављено у радном материјалу)

Обавештења Продекана за финансије
Није било обавештења.
Обавештења Продекана за међународну сарадњу
1.

2.

3.

Одобрено је финансирање два предложена пројекта мобилности студената и
наставника МФ у овиру програма Еразмус+ са земљама изван ЕУ. Ове мобилности ће
се реализовати од 01.10.2021. године и односе се на Политехнички универзитет у
Житомиру, Украјина (академски контакт: доц. др Михајло Поповић) и Универзитет у
Подгорици, Црна Гора (академски контакт: проф. др Ђорђе Чантрак).
До 30. јануара 2021. године отворен је позив за пријаву институционалних мрежа које
ће бити активне у току академске 2021/2022. године у оквиру CEEPUS програма
међууниверзитетске размене студената и наставника земаља средње и југоисточне
Европе. Више детаља на адреси: https://www.ceepus.info/#nbb .
У нешто измењом формату условљеном пандемијом, а према већ успостављеној
традицији, МФ је 20.11.2020. године био организатор и виртуелни домаћин 15.
шаховског меча између студентских екипа Универзитета у Београду и Универзитета
Тексас у Даласу, који се под називом „Трансатлантски куп Светозар Глигорић“ игра
путем интернета уз сталну видео-конференцијску везу. Меч је отворила ректорка
Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, а такмичаре су поздравили
организатор проф. др Милош Недељковић и продекан за међународну сарадњу проф.
др Предраг Елек.

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА
4.1. Предлог уписа студената у школској 2021/2022.г.
Предлаже се да број студената (буџетски и самофинансирајући) и цена школарине за
сваки акредитовани студијски програм остане на постојећем нивоу који је дат у
приложеној табели.
Резултат гласања: 142 (за), 0 (против), 2 (уздржана), 2 (нису гласала).
ННВ је прихватило наведени предлог уписа студената у школској 2021/2022.год.
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. Настава у пролећном семестру школске 2020/2021.г. на ОАС и МАС почиње 8.02.2021.г.
а завршава се 18.05.2021.г. Према календару наставе нису наставни дани: 15. и
16.02.2021.г., и у периоду од 30.04. закључно са 03.05.2021.г. Наставне суботе су 27.02.
и 13.03.2021.г.
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- 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 системе наоружања
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за
ужу научну област Војно машинство - системи наоружања.
Комисија за припрему реферата: др Предраг Елек, ред. проф. – председник Комисије, др Дејан
Мицковић, ред. проф. М. Ф. у пензији, др Ивана Тодић, доцент,
др Милош Марковић, доцент и др Дарко Васиљевић, научни
саветник, Институт за физику, Београд.
Разлог: унапређење самосталног стручнотехничког сарадника у Лабораторији за системе
наоружања на Катедри за системе наоружања др Дејана Јевтића.
Резултат гласања: 126 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo).
Изборно веће је дало сагласност за расписивање конкурса и донело одлуку о образовању
Комисије за припрему реферата по расписаном конкурсу.
5.1.2. 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 Зорана Јели, ванр. проф. - председник Комисије, др Миша
Стојићевић, доцент и др Ратко Обрадовић, ред. проф., Факултет
техничких наука, Нови Сад.
Разлог: истицање изборног периода асистенту Борису Косићу.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo).
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 Пољопривредно машинство.
Предложени кандидат: др Војислав Симоновић, дипл. инж. маш.,
доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Драган Марковић, ред. проф. – председник Комисије, др Иван
Златановић ванр. проф., др Никола Младеновић, ред. проф., др
Милета Ристивојевић, ред. проф. и др Душан Радивојевић, ред.
проф., Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.
5.2.2. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Отпорност конструкција.
Предложени кандидат: Милош Јовановић, маст. инж. маш.,
студент Докторских студија за звање асистента
Комисија за припрему реферата: др Игор Балаћ, ред. проф. - председник Комисије, др Владимир
Буљак, ванр. проф. и др Петар Ускоковић, ред. проф.,
Технолошко-металуршки факултет.
5.2.3. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Аутоматско управљање.
Предложени кандидат: Лука Филиповић, маст. инж. маш.,
студент Докторских студија за звање асистента.
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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.
5.2.4. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Опште машинске конструкције.
Предложени кандидат: Иван Симоновић, маст. инж. маш.,
студент Докторских студија за звање асистента.
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.
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 Мотори.
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,
ванр. проф., др Драган Кнежевић, ванр. проф. и др Радивоје
Пешић, ред. проф., Факултет инжењерских наука у Крагујевцу.
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало је 127. Потребно гласова «за» 82, а гласало је:
за-127, против-0, уздржан-0, није гласао-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Предраг Мрђa изабере у звање доцента.
5.3.а. Покретање иницијативе и именовање Комисије за припрему реферата за избор у звање
гостујућег професора и доделу звања професор емеритус (ННВ)
5.3.а.1. Предлагач: Катедра за индустријско инжењерство
Предложени кандидат: др Станислав Карапетровић, дипл. инж. маш., редовни професор на
Faculty of Engineering - Mechanical Engineering Dept., University of Alberta у
Канад, за звање гостујућег професора на М.Ф.
Резултат гласања: Потребан кворум 97, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:
за-141, против-0, уздржан-1, нису гласала-4.
ННВ је утврдило предлог да се др Станислав Карапетровић, ред. проф., изабере у звање
гостујућег професора на М.Ф.
5.3.б. Изјашњавање о предлогу за избор у звање гостујућег професора на MФ Универзитета у
Београду и доделу звања професор емеритус (ННВ)
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 ужу научну област Механика.
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.
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Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало је 143. Потребно гласова «за» 97 а гласало је:
за-142, против-0, уздржаних-1, нису гласала-3.
Изборно веће М.Ф. донело је одлуку о избору Марка Вега у звање асистента.
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)
На основу Одлуке Већа научних области техничких наука од 24.12.2020. године, др Зорица
Вељковић поново је изабрана у звање ванредног професора.
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањ e на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
На основу Oдлуке Сената Универзитета од 13.01.2020. године, др Милан Гојак изабран је у звање
редовног професора.
5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
5.5.1. Кандидат: др Ненад Видановић, дипл. инж. маш., доцент, за звање ванредног професора,
за ужу научну област Механика и Механика флуида, на Саобраћајном
факултету Универзитета у Београду.
Комисијa: др Александар Бенгин, ред. проф., др Милан Лечић, ред. проф, др Мирко Динуловић,
ред. проф., др Немања Зорић, ванр. проф. и др Бошко Рашуо, ред. проф. М.Ф. у пензији.
Резултат гласања: 96 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
Изборно веће је донело Одлуку о образовању Комисије за давање мишљења М.Ф. као
матичног факултета за избор др Ненада Видановића, доцента, за звање ванредног
професора за ужу научну област Механика и Механика флуида на Саобраћајном факултету
Универзитета у Београду, у предложеном саставу.
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
Није било материјала.
5.а.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање
(ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту
Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу “Политика”)
5.а.2.a. Кандидат: др Александра Драгичевић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни
сарадник
Комисија: проф. др Лидија Матија, доц. др Бранислава Јефтић, др Зоран Кривокапић, академик,
ред. проф. Медицинског факултета Универзитета у Београду
5.а.2.б. Кандидат:др Горан Ђурић, мастер инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник
Комисија: проф. др Часлав Митровић, ван. проф. др Горан Воротовић, проф. др Данијела Тадић,
Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука
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 Душан Ћурчић, научни сарадник, дипл.инж.маш., бира се у научно звање
виши научни сарадник (Политика од 24.11.2020. год.)
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Комисија: проф. др Часлав Митровић, ван. проф. др Огњен Пековић, 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, уздржан – 0, није гласао – 0.
Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Душан Ћурчић изабере у научно звање
виши научни сарадник.
5.а.3.б. Кандидат: др Милица Илић, научни сарадник, дипл.инж.маш., бира се у научно звање
виши научни сарадник (Политика од 24.11.2020. год.)
Комисија: проф. др Владимир Стевановић, проф. др Невена Стевановић, ван.проф. др Сања
Миливојевић, др Драги Антонијевић, научни саветник, Иновациони центар МФ, др Милада Пезо,
виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча.
Резултат гласања: Потребан кворум 84, а гласало 97. Потребно гласова за одлуку 64, а гласало је:
за – 97; против – 0, уздржан – 0, није гласао – 0.
Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Милица Илић изабере у научно звање виши
научни сарадник.
5.а.3.в. Кандидат: др Вук Аџић, дипл.инж.маш., истраживач сарадник, бира се у научно звање
научни сарадник (Политика од 16.12.2020. год.)
Комисија: ван. проф. др Александар Миливојевић, ван. проф. др Мирјана Стаменић, ван. проф. др
Марија Живковић, Рударско-геоглошки факултет у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 108, а гласало 122. Потребно гласова за одлуку 82, а гласало
је: за – 121; против – 1, уздржан – 0, није гласало – 5.
Изборно веће М.Ф. утврдило је предлог да се др Вук Аџић изабере у научно 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: мр Љубинко Јањушевић, дипл. инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, доц. др Горан Младеновић,
др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (ниje гласаo)
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.б. Подносилац захтева: Милан Травица, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Ненад Митровић, проф. др Александар
Петровић, др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (ниje гласаo).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.в. Подносилац захтева: Бранислав Гајић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Србислав Генић, ван. проф. др Мирјана
Стаменић, проф. др Александар Петровић
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Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (ниje гласаo).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.

5.б.1.г. Подносилац захтева: Катарина Живковић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, ван. проф. др Ненад
Митровић, др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (ниje гласаo).
ННВ је донело одлуку о именовању Комисије за избор у истраживачко звање, у наведеном
саставу.
5.б.1.д. Подносилац захтева: Ивана Јевтић, мастер инж.маш.
Захтев поднет за избор у звање: истраживач приправник
Предлог о именовању комисије у саставу: доц. др Горан Младеновић, ван. проф. др Ненад
Митровић, др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији
Резултат гласања: 146 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 0 (ниje гласаo).
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.а. Кандидат: Јелена Станишић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Небојша Петровић, проф. др Александар Бенгин, ван. проф. др Горан
Воротовић
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржан“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Јелену Станишић у звање истраживача приправника.
5.б.2.б. Кандидат: Иван Симоновић, мастер инж.маш.,бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др. Александар Маринковић, проф. др Татјана Лазовић-Капор и доц. др Ненад
Коларевић
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржан“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Ивана Симоновића у звање истраживача приправника.
5.б.2.в. Кандидат: Лазар Поповић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: ван. проф. др Огњен Пековић, ван. проф. др Јелена Сворцан, доц. др Тони Иванов
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Лазара Поповића у звање истраживача приправника.
5.б.2.г. Кандидат: Игор Хут, дипл. инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Лидија Матија, доц. др Бранислава Јефтић, ван. проф. др Ненад Митровић
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржан“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Игора Хута у звање истраживача приправника.
5.б.2.д. Кандидат: мр Саша Радуловић, дипл. инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Војкан Лучанин, ван. проф. др Драган Милковић, доц. др Милан Бижић,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
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Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржан“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Сашу Радуловића у звање истраживача приправника.
5.б.2.ђ. Кандидат: Неда Папић, мастер инж. индустр. маш., бира се у звање истраживач
приправник
Комисија: проф. др Мирјана Мисита, проф. др Драган Д. Милановић, проф. др Данијела Тадић,
Машински факултет Универзитета у Крагујевцу
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржан“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Неду Папић 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: Филип Вучетић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач сарадник
Комисија:проф. др Александар Грбовић, доц. др Ана Петровић, др Александар Седмак, ред. проф.
у пензији
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ)
5.б.4.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 (Политика од 16.12.2020.год.)
Резултат гласања: Потребан кворум 128, а гласало 146. Потребно гласова «за» 97, а гласало је:
„за“ – 146; „против“ – 0, „уздржаних“ – 0, "није гласао" – 0.
Изборно веће МФ изабрало је Милоша Радојевића у звање истраживача сарадника.

- 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
Није било материјала.
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
5.в.2.а. Након позитивног мишљења проф. др Бранислава Ракићевића, 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: „Носећа структура нисконосеће полуприколице носивости
30 тона – STPPN30,“ чији су аутори: 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.
Резултат гласања: 143 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 3 (нису гласала).
Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора.
5.в.2.б. Након позитивног мишљења проф. др Саше Живановића, 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: „Динамичко интегрисано планирање и терминирање
технолошких процеса базирано на генетичким алгоритмима,“ чији су аутори: Катарина Миљковић,
мастер инж. маш., истраживач приправник, доц. др Милица Петровић, проф др Бојан Бабић.
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Резултат гласања: 143 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 2 (нису гласала).
Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора.
5.в.2.в. Након позитивног мишљења ван. проф. др Николе Славковића, 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:„Стерео визуелни систем перцепције мобилног робота
базиран на дубоком машинском учењу,“чији су аутори:Александар Јокић, мастер инж. маш.,
истраживач приправник, доц. др Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић, проф. др Бојан
Бабић.
Резултат гласања: 142 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 3 (нису гласала).
Наставно-научно веће је прихватило пријаву Техничког решења наведених аутора.

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

- тачка 5.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Није било материјала.

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
6.1. Обавештење о пријави кандидата
Није било материјала.
6.1.а. Пријава теме докторске дисертације, именовање ментора и именовање Комисије за
подношење реферата о теми докторске дисертације (предлог Колегијума наставника катедре
у року од максимално 14 дана)
6.1.а.1. Кандидат: Александар Димић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Утицај облика профила и уходавања зубаца на површинску носивост цилиндричних
зупчастих парова
Предложени потенцијални ментор од стране катедре Катедре за опште машинске конструкције:
др Милета Ристивојевић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за опште машинске конструкције: др Милета
Ристивојевић, ред. проф. ментор, др Божидар Росић, ред. проф., др Радивоје
Митровић. ред. проф., др Александар Венцл, ред. проф. и др Ивана Атанасовска,
научни саветник, Математички институ САНУ.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуке о прихватању наведене теме докторске дисертације студента
Докторских студија Александра Димића, образовању Комисије за подношење реферата о
теми докторске дисертације и именовању проф. др Милете Ристивојевића за ментора
докторске дисертације.
6.1.а.2. Кандидат: Срђа Перковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Анализа утицаја променљивог и ударног оптерећења на понашање заварених
челичних конструкција израђених од супер дуплекс челика.
Предложени потенцијални ментор од стране катедре за Технологију материјала:
др Зоран Радаковић, ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала: др Зоран Радаковић, ред.
проф., ментор, др Александар Грбовић, ред. проф., др Ивица Чамагић, ванр. проф.
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Факултет техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуке о прихватању наведене теме докторске дисертације студента
Докторских студија Срђе Перковића, образовању Комисије за подношење реферата о теми
докторске дисертације и именовању проф. др Зорана Радаковића за ментора докторске
дисертације.
6.1.а.3. Кандидат: Марко Китановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Оптимизација функционалних и управљачких параметара хибридног погонског
система возила јавног градског превоза.
Комисија: др Ненад Миљић, ванр. проф., др Јован Дорић, ванр. проф., Универзитет у Новом Саду,
Факултет техничких наука.
Потенцијални ментор: др Слободан Поповић, ванр. проф.
Напомена: Ставља се ван снаге Одлука бр. 1227/3 од 19.09.2019. год.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело одлуке о прихватању наведене теме докторске дисертације студента
Докторских студија Марка Китановића, образовању Комисије за подношење реферата о теми
докторске дисертације и именовању проф. др Слободана Поповића за ментора докторске
дисертације.
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
6.2.1. Кандидат: Валентина Матовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Примена машинског учења и НИР спектроскопије у циљу мониторинга пацијената на
хемодијализи.
Комисија: др Бранислава Јефтић, доцент, ментор, др sc. med Јасна Трбојевић-Станковић, доцент,
ментор, Универзитет у Београду Медицински факултет, др Лидија Матија, ред. проф., др
Александра Васић-Миловановић, ред. проф. и др Горан Лазовић, ванр. проф.
Потенцијални ментор: др Бранислава Јефтић, доцент и др sc. med Јасна Трбојевић-Станковић,
доцент, Универзитет у Београду Медицински факултет.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 1 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је прихватило научну заснованост наведене теме докторске дисертације и констатовало
да студент Докторских студија Валентина Матовић испуњава услове за израду докторске
дисертације „Примена машинског учења и НИР спектроскопије у циљу мониторинга
пацијената на хемодијализи.“
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.
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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: Стефан Ћулафић, магистар техничких наука из области машинства
Наслов: Нумеричко-експериментална анализа чврстоће структурних елемената хидроелектране
Комисија: др Ташко Манески, ред. проф. у пензији, ментор, др Весна Милошевић-Митић, ред.
проф., др Нина Анђелић, ред. проф., др Иван Божић, ванр. проф. и др Дарко Бајић, ред.
проф. Универзитет Црне Горе, Машински факултет.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело Одлуку о усвајању Реферата Комисије о урађеној докторској дисертацији
„Нумеричко-експериментална анализа чврстоће структурних елемената хидроелектране“
мр Стефана Ћулафића.
6.7.2. Кандидат: Radzeya Zaidi, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Примена параметара механике лома на процену преосталог века заварених цеви у
условима заморног оптерећења
Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes
exploitation under fatigue loading.
Комисијa: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Александар Грбовић, ред. проф., др Ненад
Митровић, ванр. проф., др Снежана Кирин, виши научни сарадник, ИЦ МФ Београд и др
Живче Шаркочевић, ванр. проф., Факултет техничких наука, К. Митровица.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (није гласао).
ННВ је донело Одлуку о усвајању Реферата Комисије о урађеној докторској дисертацији
„Примена параметара механике лома на процену преосталог века заварених цеви у
условима заморног оптерећења“ студента Докторских студија Radzeya Zaidi.
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
6.9.1. Кандидат: Лазар Јеремић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Процена интегритета заварених конструкција пројектованих са смањеним степеном
сигурности
Датум одбране: 21.12.2020.
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Зоран Радаковић, ред.
проф., др Оливера Поповић, ред. проф., др Небојша Гњатовић, доц. и др Симон Седмак,
научни сарадник ИЦМФ Београд.
6.9.2. Кандидат: Никола Миловановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Процена интегритета ротационе опреме применом параметара механике лома
Датум одбране: 21.12.2020.
Комисија: др Александар Седмак, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Гордана Бакић, ванр.
проф., др Александар Грбовић, ред. проф., др Емил Вег, ванр. проф. и др Симон
Седмак, научни сарадник, ИЦМФ Београд.
6.9.3. Кандидат: Дејан Јевтић, маст. инж. маш, студент Докторских студија
Наслов: Анализа утицајних параметара на динамику аутоматског топа при опаљењу метка
Датум одбране: 28.12.2020.
Комисијa: др Дејан Мицковић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Предраг Елек, ред. проф., др
Ивана Тодић, доц., др Милош Марковић, доц. и др Дарко Васиљевић, научни саветник,
Институт за физику Београд.
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6.9.4. 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)
Датум одбране: 29.12.2020.
Комисијa: др Видосав Мајсторовић, ред. проф. М.Ф. у пензији, ментор, др Весна Спасојевић-Бркић,
ред. проф., ментор, др Радивоје Митровић, ред. проф., др Александар Седмак, ред.
проф. и др Иван Бекер, ред. проф., ФТН Нови Сад.
- 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
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. Славиша Пантелић, дипл. мат., студент Докторских студија, ангажовање за извођење
вежби из предмета Математика 1 (0+10) и Математика 2 (0+7,5), у јесењем и пролећном
семестру у школској 2020/21. години на Катедри за математику Машинског факултета
Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo)
2. Милош Вучић, маст. мат. студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из
предмета Програмирање (МИ) (0+4,5), Нумеричке методе (МИ), (0+5), Програмирање (ИТМ)
(0+4) и Рачунарски алати (0+4,5) у јесењем и пролећном семестру, у школској 2020/21.
години на Катедри за математику Машинског факултета Универзитета у Београду.
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Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo)
3. Валентина Матовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање за
извођење вежби из предмета Статистика у биомедицинским мерењима (0+0,5), Биофизика
(0+0,5) и Рана дијагностика (0+0,5), у пролећном семестру, у школској 2020/21. години на
Катедри за БМИ, Машинског факултета Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo)
4. Никола Стојиљковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија, ангажовање за
извођење вежби из предмета Обрада сигнала (0+0,5) и Рана дијагностика (0+0,5), у
пролећном семестру, у школској 2020/21. години на Катедри за БМИ, Машинског факултета
Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 145 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 1 (ниje гласаo)
ННВ је дало сагласност за сва ангажовања, према наведеним захтевима

Комисије
1. др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање у Комисији за припрему извештаја за избор у
звање сарадника у настави на Катедри за електронику Електротехничког факултета
Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала)
2. др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање у Комисији за одбрану докторске дисертације на
Електротехничком факултету Универзитета у Београду.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала)
3. др Владимир Стевановић, ред. проф., ангажовање у Комисији за избор једног наставника
из уже научне области Хидро и термоенерегетика на Машинском факулту Универзитета у
Бања Луци.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала)
4. др Александар Обрадовић, ред. проф., ангажовање у Комисији за писање извештаја о
оцени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације кандидата
Армина Берецког на ФТН Нови Сад.
Резултат гласања: 144 (за), 0 (против), 0 (уздржан), 2 (нису гласала).
ННВ је дало сагласност за ангажовања у комисијама, према наведеним захтевима.

ЗАПИСНИЧАР

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

Селена Лучић

проф. др Радивоје Митровић
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