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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 646/2                                         ЗАПИСНИК са седнице ННВ-11/2021 
Датум: 08.04.2021. год.  
 

  р.п. в.п. д. а     

А бројно стање ННВ 80 48 38 29 195 

 Кворум за ННВ – 1/2А       98 

Б присутно 69   40   36  26   171 

 потребно за одлуку – 1/2Б        

В бројно стање ИВ – () 80 128 166 195  

 Кворум за ИВ – 2/3В 53  85 111 130  

 потребно за одлуку – 1/2В 41  65                                                                                                                             84   98  

 Присутно   69 109   145  171  

 
 ред.проф. – 69 (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 Р. 

45. Митровић З. 

46.- Митровић Ч. 

47. Младеновић Н. 

48. Моток М. 

49. Недељковић М. 

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. 

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.  
 

ван.проф. – 40 (48) 

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. 

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. Младеновић Г. 

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. Симоновић В. 

41. Славковић Н.  

42. Стаменић М. 

43. Стаменић З. 

44. Стојић Т. 
45.- Танасковић Ј. 

46. Ћоћић А. 

47. Чантрак Ђ. 

48. Шиниковић Г. 

 
доценти – 36 (38)  

1. Весић-Павловић Т. 

2. Гњатовић Н. 

3. Давидовић Н. 

4. Ђукић Д. 

5. Иванов Т. 

6. Ивошевић М. 
7.- Јандрлић Д. 

8. Јанковић Н. 

9. Јефтић Б. 

10. Јовановић В. 

11. Карличић Н.  

12. Кокотовић Б.  

13. Коларевић Н. 

14. Костић О. 

15. Мандић П. 

16. Марковић М. 

17. Милованчевић У. 

18. Мишковић Ж.  

19. Момчиловић Н. 

20. Мрђа П. 

21  Мутавџић Ђукић Р 

22. Петровић М.  

23. Петровић А. 

24. Пјевић М.  

25. Поповић М. 

26. Раденковић Д. 
27.- Радуловић Р. 

28. Рудоња Н.  

29. Симић А. 

30. Сретеновић А. 

31. Стојадиновић С. 

32. Стојићевић М. 

33. Ступар Г. 

34. Тодић И. 

35. Тодоровић Р. 

36. Тодоровић Д. 

37. Томановић Ј. 

38. Томовић А. 

     
асистенти – 26 (29)  

1. Вег М. 

2. Весовић М. 

3. Воркапић Н. 

4. Ђуровић Р.  

5. Јовановић М. 

6. Јоксимовић А. 

7. Косић Б. 

8. Маљковић М.  

9.- Марјановић А. 

10. Матијашевић Л.   
11. Миличић Б. 

12. Миличић Л.  

13. Недељковић Д. 

14. Отовић С. 

15. Перишић М. 

16. Петрашиновић М. 

17. Петровић В. 

18. Раичевић Н. 

19. Раковић М. 

20. Регодић М.  

21. Росић Витас М.  

22. Седак М. 

23. Симоновић И. 
24.- Смиљанић П. 

25. Стаменковић О. 

26. Станковић И. 

27. Филиповић Л. 

28. Цветковић И.  
29.- Черницин В. 
 

 
Студенти:   
1. Никола Јокић 
2. Алекса Остојић 

3. Катарина Телебак 
4. Јагош Стојановић 
5. Урош Илић 
6. Александар Ћосић 

7. Лазар Матијевић 
8. Марија Мајсторовић 

9. Илија Џелајлија 
10. Видоје Касалица 
11. Лазар Ковачевић 
12. Ђорђе Вранић 

13. Растко Ђекић 
14. Анастасија Стрика 
15. Никола Радић 

16. Ања Манески 
17. Анђела Димитријевић 
18. Мина Лукић 

19. Мирослав Милутиновић 
20. Ана Стефановић 
21. Милош Лазаревић 
22. Марко Ковачевић 

23. Иван Мићић 
24. Марија Николић 
25. Валентина Обрадовић 

26. Нина Марган 
27. Лука Танкосић 
28. Александар Лазић 

29. Христос Клеинос 
30. Огњен Живановић 
31. Јелена Шопаловић 
32. Михаило Луковић 

33. Ермина Ћосовић 
34. Давид Радловић 
35. Михаило Грба 

36. Милан Јосимовић 
37. Марко Пантовић
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Шеснаеста електронска седница одржана је 08.04.2021. године. Чланови Наставно-научног већа 
изјашњавали су се електронски, до 08.04.2021. године до 14:00 часова. 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-10/2021 од 01.04.2021. год. 
2. Обавештења и информацијe. 
3. Евидентирање кандидата за декана и утврђивање листе евидентираних кандидата. 
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 07.04.2021. 
године у времену од 12:00 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 01.04.2021. године, отворио дискусију у вези радног материјала. 
 

 

- Тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-10/2021 ОД 01.04.2021. 
ГОД.  
 
Резултат гласања: 169 (за), 1 (уздржан), 1 (не гласам) 

 
Записник са седнице ННВ-10/2021 од 01.04.2021. године je усвојен. 
 

 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 

 

1. На 23. седници Савета Машинског факултета која је одржана електронским путем од 
22.03.2021. до 25.03.2021. године, донете су следеће одлуке: 

 Одлука о покретању поступка за избор декана и продекана за мандатни период од 
2021. до 2024. године; 

 Одлука о формирању Комисије за спровођење поступка за избор декана и 
продекана. 
 

2. На седници Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду одржаној 25.03.2021. 
год., разматрана је усаглашеност Одлуке о изменама и допунама Статута Машинског 
факултета са Статутом Универзитета. Одбор за статутарна питања дао је позитивно 
мишљење о усаглашености Статута, уз услов да Машински факултет поступи по 
сугестијама. 
Комисија за организацију и статутарна питања (Комисија Савета Факултета), на састанку 
одржаном 02.04.2021. год., разматрала је сугестије Одбора за статутарна питања, 
закључила да су све сугестије техничке природе и сагласила се са њиховим 
имплементирањем у Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета. 
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3. Указом Председника Републике Србије бр. КОПР 44 од 12.02.2021. године за нарочите 
заслуге за Републику Србију и њен подмладак у области просветних делатности и 
индустријског развоја одликован наш члан колектива проф. др Часлав Митровић, шеф 
Катедре за ваздухопловство, златном медаљом за заслуге. 

 
4. Сенат Универзитета у Београду је на седници одржаној 24.03.2021. год. донео Одлуку о 

образовању Стручне комисије за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања 
професор емеритус др Александру Седмаку, ред. проф. М.Ф. у пензији, у следећем саставу: 
др Радивоје Митровић, ред. проф., др Ненад Зрнић, ред. проф., др Љубодраг Тановић, ред. 
проф., др Владан Ђорђевић, ред. проф. М.Ф. у пензији, Академик САНУ и др Бранко 
Ковачевић, проф. емеритус. 
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом одлуке за доделу звања 
професор емеритус др Александру Седмаку, ред. проф.М.Ф. у пензији, у року од 30 дана од 
дана именовања и да је достави Сенату најкасније 40 дана од дана именовања. 

 
5. Према члану 63. Статута Факултета, када се одлучује о питањима осигурања квалитета 

наставе, реформе  студијских програма, анализи ефикасности студирања и утврђивању 
броја ЕСПБ бодова, састав ННВ се проширује за 20% представника студената које бира 
Студентски парламент Факултета. Студентски парламент је доставио списак од 39 студента 
и они од ове седнице ННВ учествују у раду. 

 
 
Обавештења продекана за НИД: 
 
 

1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Решење за 
издавање лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду са роком важења 
до 22.02.2026. године. 
Захваљујемо се колегиницама и колегама који су учествовали у овом процесу и допринели 
својим референцама да Факултету поново буде омогућено добијање лиценце. 

 
2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Јавни позив за именовање 

чланова Научног савета Фонда за науку РС за период од четири године. 
(документација у прилогу радног материјала) 

 
3. Подсећамо Вас да су Јавни позиви Фонда за иновациону делатност РС још увек отворени и 

то: 
 
- Програм раног развоја који је намењен младим предузећима која развијају технолошку 
иновацију. Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 
месеци. Крајњи рок за подношење пријава је 29. април 2021. године до 15 часова. 
Детаљније информације можете видети на следећем линку: 
http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja 

 
- Програм сарадње науке и привреде намењен је да помогне истраживања која су од 
значаја за привреду подстицањем компанија из приватног сектора и јавних 
научноистраживачких организација да се упусте у заједничке истраживачко - развојне 
пројекте. Трајање пројекта у оквиру Програма сарадње науке и привреде може бити 
највише до 24  месеца. Крајњи рок за подношење пријава је 29. април 2021. године до 15 
часова. Детаљније информације можете видети на следећем линку: 

   http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede 
 

- Програм иновационих ваучера за мала и средња предузећа којим се финансира до 60% 
укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату 
вредност. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона 
ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара. Одобрени иновациони ваучер се мора 
искористити у року од шест месеци.  
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Детаљније информације можете видети на следећем линку: 
http://www.inovacionifond.rs/info/otvoren-javni-poziv-prijavite-se-za-inovacione-vaucere 

 
4. Кандидати који се налазе на Прелиминарној листи по основу Четвртог позива талентованим 

младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у 
научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама, потребно 
је да се обрате канцеларији за НИД ради покретања поступка пријема у радни однос. 

 
 

- тачка 3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДЕКАНА И УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ 
ЕВИДЕНТИРАНИХ КАНДИДАТА.  
 
3.1. У складу са процедуром дефинисаном Статутом Машинског факултета, на основу предлога 
катедара и чланова Већа, утврђује се коначна листа евидентираних кандидата за декана (по 
азбучном реду презимена): 
 

 др Милош Бањац, редовни професор 
предлог Катедре за термомеханику 
 

 др Владимир Поповић, редовни професор 
предлог Катедре за моторна возила 
 

 др Александар Симоновић, редовни професор 
предлог члана Већа проф. др Предрага Елека 

 
Резултат гласања: 169 (за), 1 (уздржан), 1 (не гласам) 
 

Евидентирани кандидати за декана достављају Већу писану сагласност на кандидатуру и 
програм рада најкасније до 15.04.2021. године у 14:00 часова. 

  
Декан ће најкасније 16.04.2021. године обавестити чланове Већа о евидентираним 

кандидатима који су прихватили кандидатуру и доставити њихове програме рада. 
 
На првом делу кандидационе седнице Већа, који ће се одржати у среду, 21.04.2021. године, 

кандидати за декана који су прихватили кандидатуру усмено ће саопштити своје програме рада и 
одговарати на питања чланова Већа. 

 
У наставку кандидационе седнице Већа, који ће се одржати у четвртак, 22.04.2021. године, 

тајним гласањем ће се утврдити предлог кандидата за декана који се доставља Савету на избор. 
 
3.2. Предлог чланова Комисије Већа за спровођење и утврђивање резултата гласања: 
 

 др Весна Спасојевић Бркић, редовни професор, председница 

 др Саша Живановић, редовни професор 

 др Иван Благојевић, ванредни професор 

 др Александар Ћоћић, ванредни професор 

 др Неџад Рудоња, доцент 
 
Резултат гласања: 167 (за), 2 (против), 1 (уздржан), 1 (не гласам) 
 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 

 

4.1. Измена Календара наставе и испита за школску 2020/2021. годину. 
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Према Календару наставе и испита,  јунски испитни рок је предвиђен да почне  24.05.2021.год , а 
јулски да се заврши  19.06.2021. године. Ранији завршетак испитног рока је условљен одржавањем 
Европских универзитетских игара. У међувремену је донета Одлука да се 5-те Европске 
универзитетске игре не одрже ове године. Имајући у виду одлагање игара и отежан процес 
реализације наставе условљен пандемијом Covid 19, Студентски  парламент је доставио предлог 
измене Календара  наставе и испита до краја школске 2020/2021. године. 
 
Према члану 63. Статута Факултета, када се одлучује о питањима осигурања квалитета наставе, 
реформе  студијских програма, анализи ефикасности студирања и утврђивању броја ЕСПБ бодова, 
састав ННВ се проширује за 20% представника студената које бира Студентски парламент 
Факултета. Студентски парламент је доставио списак од 39 студента и они од ове седнице ННВ 
учествују у раду. 
 
На овој електронској седници Наставно-научног већа ННВ 11/20-21, ННВ је проширено за 20% 
представника студената које бира Студентски парламент Факултета, а који су имали право да 
гласају за тачку 4.1. Измена Календара наставе и испита за школску 2020/2021. годину. 
 
 
Резултат гласања:  
 
Настава: 133 (за), 16 (против), 12 (уздржан), 10 (не гласам) 
 
Студенти: 37 (за) 
 
Укупно: 170 (за), 16 (против), 12 (уздржан), 10 (не гласам) 
 
 
4.2. Измена и допуна назива и садржаја предмета Основе социологије и економије. 
 
Катедра за Индустријско инжењерство је покренула иницијативу да се измени и допуни назив и 
садржај предмета Основи социологије и економије у Инжењерски менаџмент и економија. 
Студентима који су положили испит Основе социологије и економије исти се признаје као 
Инжењерски менаџмент и економија. 
 
Резултат гласања: 162 (за), 4 (уздржан), 3 (не гласам) 
 
4.3. Евалуација студија и каријерни успех студената. 
 
Сврха анкетирања студената – евалуација студија није контрола рада наставника и сарадника, 
нити анкета сама за себе може побољшати квалитет, али је важан облик дијагностике добрих и 
слабијих видова наставног процеса из перспективе студената. Извршено је анкетирање 484 
студента који су завршили ОАС и МАС и приказан резиме евалуације студија и каријерни успех 
студената. Неопходно је да катедре  размотрe приказане резултате и доставе предлоге мера које 
би требало предузети, како би се студијски програми подигли на квалитативно виши ниво. 
(материјал у прилогу) 
 
4.4. Нерадни дани поводом Празника рада 2021. године 
 
У 2021. години Васкршњи празници прослављају се почев од Великог петка (30. април) до другог 
дана Васкрса који пада у понедељак 3. маја, а како 2. мај, који се прославља као други дан 
Празника рада пада у недељу, то се не ради и први наредни дан који пада у уторак 4. маја, по 
завршетку Васкршњих празника (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања од 20.01.2021. године). 
Наставници који имају наставу 4. маја 2021. године треба да информишу студенте када ће 
извршити надокнаду наставе од тога дана. Према Календару наставе и испита надокнада наставе 
се може реализовати у периоду 19. - 21. мај., и у било ком другом термину који одговара наставнику 
и студенту. 
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Ненаставни дани на Машинском факултету су у периоду од петка 30. априла закључно са уторком 
4. маја 2021. године.  
 
4.5. Оснивање наставно-истраживачких лабораторија 
 
4.5.1. Катедра за технологију материјала: 
 
4.5.1.а. Лабораторија за водоник и горивне ћелије - руководилац др Александар Миливојевић, 
ванр.проф. 
Резултат гласања: 169 (за), 1 (уздржан), 1 (не гласам) 
 
4.5.1.б. Лабораторија за утицај водоника на материјале - руководилац др Милош Ђукић, ванр. 
проф. 
Резултат гласања: 171 (за) 
 
4.5.1.в. Лабораторија за термалну анализу - руководилац др Небојша Манић, ванр.проф. 
Резултат гласања: 167 (за), 1 (против), 1 (уздржан), 2 (не гласам) 
 
4.5.2. Катедра за термомеханику: 
 
4.5.2.а. Лабораторија за хибридне енергетске системе - руководилац проф. др Мирко Коматина, 
ред. проф. 
Резултат гласања: 168 (за), 1 (против), 2 (не гласам) 
 
4.5.2.б. Лабораторија за инфрацрвену термографију - руководилац проф. др Милан Гојак, ред. 
проф. 
Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
 

 
- 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 технологију материјала 
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом 

за уже научне области Технологија материјала – машински материјали и 
Заваривање и сродни поступци. 

Комисија за припрему реферата: др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф. – председник Комисије, 
др Оливера Поповић, ред. проф., др Зоран Радаковић, ред. 
проф., др Вера Шијачки Жеравчић, ред. проф. М.Ф. у пензији и 
др Весна Максимовић, научни саветник, Институт за нуклеарне 
науке „Винча“. 

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Гордани Бакић. 
Резултат гласања: 69 (за) 
 
5.1.2. Предлагач: Катедра за термотехнику 
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 

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

Тодоровић,  ред. проф., др Србислав Генић, ред. проф., др 
Милан Гојак, ред. проф. и    др Вукман Бакић, научни саветник, 
Институт за нуклеарне науке „Винча“. 

Разлог: истицање изборног периода доценту др Урошу Милованчевићу. 
Резултат гласања: 109 (за) 
 
5.1.3. Предлагач: Катедра за механизацију 
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Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним 
временом за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство – 
конструкције и логистика. 

Комисија за припрему реферата: др Ненад Зрнић, ред. проф. – председник Комисије, др Срђан 
Бошњак,  ред. проф. и Миле Савковић, ред. проф., Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву. 

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Ненаду Косанићу. 
Резултат гласања: 109 (за) 
 
 
 
5.1.4. Предлагач: Катедра за ваздухопловство 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Информационе технологије у машинству за предмете на 
модулу за Машинство и информационе технологије. 

Комисија за припрему реферата: др Александар Бенгин, ред. проф. – председник Комисије, др 
Горан Воротовић, ванр. проф. и др Мирјана Симић-Пејовић, 
ванр. проф., Универзитет у Београду – Електротехнички 
факултет. 

Разлог: истицање изборног периода асистенту др Маји Росић Витас. 
Резултат гласања: 144 (за), 1 (не гласам) 
 
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 доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом 

за ужу научну област Војно машинство - системи наоружања. 
Предложени кандидат: др Дејан Јевтић, самостални стручнотехнички сарадник у 

Лабораторији за системе наоружања на Катедри за системе 
наоружања за звање доцента. 

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. 

 
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
Нема материјала.  
 
5.3.а. Покретање иницијативе за избор у звање гостујућег професора и доделу звања професор 
емеритус (ННВ) 
Нема материјала.  
 
5.3.б. Изјашњавање о предлогу за доделу звања професор емеритус (ННВ) 
Нема материјала.  
 
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Нема материјала.  
 
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука 
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)  
 
На основу одлука Већа научних области техничких наука од 31.03.2021. године, др Горан 
Младеновић изабран је у звање ванредног професора, а др Новица Јанковић у звање доцента. 
 
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред. 
професоре) 
Нема материјала.  
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5.4.в. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за 
гостујуће професоре) 

 
На основу одлука Сената Универзитета у Београду од 24.03.2021. године, др Михаило Јовановић, 
дипл. инж. маш., редовни професор на Електротехничком факултету Универзитета Јужне 
Калифорније (Ming Hsieh Department of Electrical and Computer Engineering, University of Southern 
California) у Лос Анђелесу, Сједињене Америчке Државе и др Станислав Карапетровић, дипл. 
инж. маш., редовни професор на Faculty of Engineering – Mechanical Engineering Dept., University of 
Alberta, Канада, изабрани су у звање гостујућег професора. 
 
5.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета - 
именовање Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  
 

5.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета – 
реферат Комисије (ИВ) 
Нема материјала.  

 
- тачка 5. а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА 
 
 

5.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање (ИВ) 
 
5.а.1.а. Подносилац захтева: др Милош Милошевић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник  
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Бојан Бабић, проф. 
др Радивоје Митровић, др Александар Седмак, ред. проф. у пензији, проф. др Марко Ракин, 
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 
Резултат гласања: 68 (за), 1 (не гласам) 
 
5.а.1.б. Подносилац захтева: др Марта Трнинић, дипл.инж.маш., научни сарадник  
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Јововић, проф. др Мирко 
Динуловић, проф. др Мирјана Кијевчанин, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у 
Београду 
Резултат гласања: 144 (за), 1 (не гласам) 
 
5.а.1.в. Подносилац захтева: др Лазар Јеремић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Оливера Поповић, 
др Александар Седмак, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: 143 (за), 2 (не гласам) 
 
5.а.1.г. Подносилац захтева: др Никола Миловановић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Александар 
Грбовић, 
др Александар Седмак, ред. проф. у пензији 
Резултат гласања: 143 (за), 2 (не гласам) 
 
5.а.1.д. Подносилац захтева: др Филип Вучетић, мастер инж. маш.  
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Александар Грбовић, доц. др Ана Петровић, др 
Катарина Чолић, виши научни сарадник Иновационог центра Машинског факултета у Београду 
д.о.о. 
Резултат гласања: 143 (за), 2 (не гласам) 
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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 Владимир Јевтић, дипл. инж. саобр.,  бира се у научно звање научни 

сарадник 
Комисија: проф. др Владимир Поповић, ван. проф. др Иван Благојевић, проф. др Небојша Бојовић, 

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 
 
 

5.а.2.б Кандидат: др Jaсмина Лозановић Шајић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник,  бира 
се у научно звање научни саветник 

Комисија: проф. др Зоран Радаковић,  др Александар Седмак, ред. проф. у пензији, проф. др 
Лидија Матија,  др Маја Ђуровић-Петровић, научни саветник, Иновациони центар МФ, 
проф. Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

 
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: ван. проф. др Ненад Митровић, дипл. инж. маш., бира се у научно звање 
научни саветник (Политика од 29.12.2020. год.) 

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.“ 

 

Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 69. Потребно гласова «за» 41 а гласало је: за-
68, против-0, уздржаних-0, 1- не гласам. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ненад Митровић изабере у звање научни 
саветник. 

 
5.а.3.б Кандидат: др Драги Стаменковић, дипл. инж. маш., бира се у научно звање научни 

сарадник 
Комисија: 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 (Политика од 19.02.2021. год.) 

 

Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 145. Потребно гласова «за» 84 а гласало је: 
за-142, против-0, уздржаних-0, 3- не гласам. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Драги Стаменковић изабере у звање научни 
сарадник. 
 

- тачка 5.б.  ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА 
 

 
5.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко 
звање 
Нема материјала. 
 
5.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач 
приправник (ИВ)  
 
5.б.2.a Кандидат: Никола Тодоровић, дипл. инж.ел., бира се у звање истраживач приправник 
Комисија: ван. проф. др Александар Миливојевић, проф. др Александар Грбовић, др Александар 

Седмак, ред. проф. у пензији 
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Резултат гласања: Потребан кворум 130, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 98 а гласало је: 
за-169, против-0, уздржаних-0, 2- не гласам. 

Изборно веће МФ изабрало је Николу Тодоровића у звање истраживач приправник. 

 

5.б.3. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у истраживачко 
звање – истраживач сарадник (ННВ) (прихваћени материјали ће бити 30 дана на увиду јавности 
у Библиотеци и на сајту Факултета, а обавештење о томе се објављује у дневном листу 
“Политика”) 
Нема материјала. 
 
5.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ) 
 

5. б.4.а  Кандидат: Александар Јокић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач сарадник 
Комисија: доц. др Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић, ван. проф. др Мирко Ђапић, 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву (Политика 
од 03.03.2021. год.) 

Резултат гласања: Потребан кворум 130, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 98 а гласало је: 
за-169, против-0, уздржаних-0, 2- не гласам. 

Изборно веће МФ изабрало је Александра Јокића у звање истраживач сарадник. 

5. б.4.б Кандидат: Наташа Солдат, дипл. инж.маш., бира се у звање истраживач сарадник 
Комисија: проф. др Радивоје Митровић, ван. проф. др Зоран Стаменић, др Ивана Атанасовска, 

научни саветник, Математички институт САНУ, Београд, (Политика од 03.03.2021. год.) 
 

Резултат гласања: Потребан кворум 130, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 98 а гласало је: 
за-169, против-0, уздржаних-0, 2- не гласам. 

Изборно веће МФ изабрало је Наташу Солдат у звање истраживач сарадник. 

5. б.4.в Кандидат: Ива Гуранов, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач сарадник 
Комисија: проф. др Милан Лечић, проф. др Невена Стевановић, ван. проф. др Александар Ћоћић 

(Политика од 03.03.2021. год.) 
 
Резултат гласања: Потребан кворум 130, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 98 а гласало је: 
за-170, против-0, уздржаних-0, 1- не гласам. 

Изборно веће МФ изабрало је Иву Гуранов у звање истраживач сарадник. 

 
5.б.4.г  Кандидат: мр Љубинко Јањушевић,  дипл. инж.маш., бира се у звање истраживач 

сарадник 
Комисија: проф. др Зоран Радаковић, доц. др Горан Младеновић, др Александар Седмак, ред. 

проф. у пензији (Политика од 03.03.2021. год.) 
 
Резултат гласања: Потребан кворум 130, а гласало је 171. Потребно гласова «за» 98 а гласало је: 
за-169, против-0, уздржаних-0, 2- не гласам. 

Изборно веће МФ изабрало је мр Љубинка Јањушевића у звање истраживач сарадник. 

 

- 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 Божица Бојовић 
Аутори техничког решења: проф. др Божица Бојовић, Милош Миливојевић, мастер инж. маш. 
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Назив техничког решења: „Модул за аутоматско одбројавање и сепарацију пакета самосложивих 
убруса“ 
Предлог о именовању члана ННВ: доц. др Горан Младеновић 
Резултат гласања: 168 (за), 1 (против), 2 (не гласам) 

 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Нема материјала. 

 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 

5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала 
 
5.г.2. Прихватање монографије за штампање 
Нема материјала. 
 

- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР 
Нема материјала. 
 

 
- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
6.1.1. Кандидат: Mohammad Sakib Hasan, маст.инж.маш.,студент Докторских студија 
Радни наслов: Analysis, Modeling and Optimization of Solar-Powered High-Altitude Platform-Station 

(HAPS) 
                            Анализа, моделирање и оптимизација беспилотне летелице за велике висине на 

соларни погон 
Предложени потенцијални ментори од стране кандидата: др Јелена Сворцан, ванр. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство). 
 
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)  
Нема материјала.  
 
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 
6.2.1. Кандидат: Жељко Флајс, дипл.инж.грађ., студент Докторских студија  
Радни наслов: Мерни мехатронички систем за надзор угиба гредних структура праћењем 
дилатација у основном материјалу 
Комисија: др Емил Вег., ванр. проф., др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Александар 

Седмак, ред. проф. МФ у пензији, др Горан Шиниковић, ван. проф. и др Ксенија 
Јанковић, научни саветник, Институт за испитивање материјала А.Д. из Београда.   

Потенцијални ментор: др Емил Вег, ванр. проф.  
Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
 
6.2.2. Кандидат: Милош Седак, MSc., студент Докторских студија  
Радни наслов: Вишекритеријумска оптимизација планетарних преносника адаптивним хибридним 
                         метахеуристичким алгоритмима 
Комисија: др Божидар Росић, ред. проф., ментор, др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Татјана 

Лазовић, ред. проф., др Александар Маринковић, ред. проф. и др Лозица Ивановић, 
ред. проф., Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.   

Потенцијални ментор: др Божидар Росић, ред. проф.  
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Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
 
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
 
6.3.1.  Александар Димић, маст. инж. маш., студент Докторских студија « Утицај облика 
профила и уходавања зубаца на површинску носивост цилиндричних зупчастих парова», ментор  
др Милета Ристивојевић, ред. проф.   
 
6.3.2.  Загорка Брат, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Моделирање кинетике 
процеса пиролизе мешавина лигнита са биомасом и отпадом », ментори  др Драгослава 
Стојиљковић, ред. проф. и др Небојша Манић, ванр. проф.    
 
6.3.3.  Марија Вукшић Поповић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија « :Анализа отказа 
вучних уређаја железничких возила као фактор безбедности и ризика од  раскинућа воза 
Failure analysis of draw gear and screw coupling of railway vehicles as a factor of safety and trains break 
risk», ментор др Јован Танасковић, ванр. проф.   
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
 
6.5.1. Кандидат: мр Петар  Смиљанић, дипл. маш. инж 
Наслов: Развој ултралаких композитно-дрвених носача са интегралним системом контроле 
интерламинарних напона 
Рок за завршетак докторске дисертације је био: 16.05.2013. године.  
Молба за продужење до: 30.09.2021.године 
Сагласност ментора проф. др Александра Седмака и Катедре за технологију материјала 
 
Резултат гласања: 148 (за), 6 (против), 6 (уздржан), 11 (не гласам) 
 
6.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија 
Нема материјала.  
 
6.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану 
докторске дисертације 
 
6.6.1. Кандидат: Милена Отовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Перформансе ваздушних хладњака са распршивањем воде 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику 
Предлог Комисије:  др  Србислав Генић, ред. проф., ментор, др Драган Туцаковић, ред. проф., др 

Урош Милованчевић, доц., др Милош Ивошевић, доц. и др Милан 
Миливојевић, ванр. проф., ТМФ Београд.  

Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
 
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: Марија Милановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Унапређење процеса планирања производних ресурса у условима неизвесности 
Комисијa: др Мирјана Мисита, ред. проф., ментор, др Александар Жуњић, ред. проф., др 

Александар Седмак, ред. проф. МФ у пензији, др Драгослав Словић, ред. проф., ФОН 
Београд и др Данијела Тадић, ред. проф., Факултет инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу.  

Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
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6.7.2. Кандидат: Бранислав Ђорђевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Жилавост феритног реакторског челика у подручју прелазне температуре 
Комисијa: др Александар Седмак, ред. проф. МФ у пензији, ментор, др Зоран Радаковић, ред. 

проф., др Оливера Поповић, ред. проф., др Зијах Бурзић, научни саветник, ВТИ Београд 
и др Сретен Мастиловић, виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна 
истраживања Београд.  

Резултат гласања: 170 (за), 1 (не гласам) 
  
6.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране 
 
6.8.1.  мр Стефан Ћулафић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Нумеричко-
експериментална анализа чврстоће структурних елемената хидроелектране», ментори др Ташко 
Манески, ред. проф. МФ у пензији и др Весна Милошевић Митић.  
 
6.8.2.  Radzeya Zaidi , дипл. инж. маш., студент Докторских студија «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», ментор др Александар Седмак, ред. проф. МФ. у пензији.  
  
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
6.9.1. Кандидат: Вера Церовић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Заморно понашање носеће структуре доње полуге трактора прве категорије 
Датум одбране: 16.03.2021. године. 
Ментор: др Драган Милковић, ванр. проф. 
Комисија: др Александар Грбовић, ред. проф., др Војислав Симоновић, доц. и др Драган Петровић, 

ред. проф., Пољопривредни факултет Београд.   
 
6.9.2. Кандидат: Живорад Белић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Интероперативни модел обезбеђења геометрије возила 
Датум одбране: 26.03.2021. године. 
Комисија: др Владимир Поповић, ред. проф., ментор, др Бојан Бабић, ред. проф., др Саша Митић, 

ванр. проф., др Александар Седмак, ред. проф. МФ у пензији и др Небојша Бојовић, ред. 
проф., Саобраћајни факултет Београд.  

 
6.9.3. Кандидат: Маја Росић Витас, маст. инж. електротехнике и рачунарства, студент 
Докторских студија 
Наслов: Пасивни модел позиционирања у бежичним сензорским мрежама заснован на адаптивним 
хибридним хеуристичким алгоритмима 
Датум одбране: 17.03.2021. године. 
Комисија: др Мирјана Симић Пејовић, ванр. проф., ЕТФ Београд, ментор, др Александар Нешковић, 

ред. проф., ЕТФ Београд, др Горан Лазовић, ванр. проф., др Предраг Пејовић, ред. проф. 
ЕТФ Београд и др Милан Бјелица, ред. проф., ЕТФ Београд.  

 
- тачка 7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ 
 
7.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
7.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану 
Нема материјала.  
 
7.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова 
Нема материјала.  
 
7.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
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Нема материјала.  
 

- тачка 8. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА 
 
8.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа  
Нема материјала.  
 
8.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа 
Нема материјала.  
                                                                                                                                                                                                         

- тачка 9. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО 
 

 
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА 
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у 
Београду у другој високошколској установи) 
 

Ангажовања истраживача и студената докторских студија 

 

9.1. Иван Иванковић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета 
Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном семестру у 
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.2. Микица Јовановић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.3. Бранислав Јовановић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.4. Бранислав Ђорђевић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.5. Марко Ћирић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета 
Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном семестру у 
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.6. Милена Жуњић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета 
Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном семестру у 
школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.7. Јована Спасеновић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Перформансе возила (ОАС) у обиму (0+0,25) часова недељно, у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години на Катедри за моторна возила Машинског факултета 
Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 



 

15 

 

9.8. Драган Стаменковић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Системи возила (ОАС) у обиму 0,5 часова недељно, Перформансе возила (ОАС) у 
обиму (0+0,5) часова недељно и Мехатроника на возилу (МАС) у обиму (0+0,5) часова 
недељно, у пролећном семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за моторна возила 
Машинског факултета Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 169 (за), 2 (не гласам) 

9.9. Милош Васић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета 
Инжењерство система (МАС)  у обиму (0+1) час недељно, у пролећном семестру у школској 
2020/21. години, на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 
Резултат гласања: 158 (за), 5 (против), 5 (уздржан), 3 (не гласам) 

9.10. Јелена Сузић, студент докторских студија Математичког факултета БУ, ангажовање за 
извођење вежби из предмета Основи социологије и економије, ОАС, (0+2), у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за индустријско инжењрство Машинског 
факултета Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 168 (за), 1 (против), 2 (не гласам) 

9.11. Владимир Зарић, студент докторских, ангажовање за извођење вежби из предмета Основе 
аутоматског управљања, ОАС (0+2) и Рачунарско управљање, МАС (0+2), у пролећном 
семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за аутоматско управљање Машинског 
факултета Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 171 (за) 

9.12. Братислав Рајичић, студент докторских студија, ангажовање за извођење вежби из 
предмета Машински материјали 1, ОАС (0+2) и Репарација машинских делова и конструкција, 
ОАС (0+5), у пролећном семестру у школској 2020/21. години, на Катедри за технологију 
материјала Машинског факултета Универзитета у Београду. 
Резултат гласања: 170 (за), 1 (против) 

 

Комисије 

 

9.13. др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор једног 
наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област: Хидротермика и 
термоенергетика на Универзитету у Источном Сарајеву – Машински факултет Источно 
Сарајево. 
Резултат гласања: 171 (за) 

9.14. др Михаило Лазаревић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за припрему 
извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за избор једног наставника у 
звање ванредни професор или редовни професор, за ужу научну област Примењена 
механика, на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 Резултат гласања: 171 (за) 
9.15. др Србислав Генић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за одбрану докторске 

дисертације под називом «Heat pumps for agricultural applications» кандидата Evelin Laza, MSc 
Mech. Eng., на Машинском факултету Универзитета Политехника у Темишвару. 

 Резултат гласања: 171 (за) 
9.16. др Александар Венцл, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације под називом «Развој и оптимизација алуминијумских нанокомпозита за 
израду триболошких елемената» кандидата Сандре Гајевић, маст. инж. маш., на Факултету 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 
Резултат гласања: 171 (за) 

 

 

                                                                                                                ДЕКАН 
                           ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

                Љубица Сладојевић Вершеги                                    проф. др Радивоје Митровић 


