УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТБрој: 1051/2
Датум: 17.06.2021. год.
р.п.

в.п.

д.

а

S

А

бројно стање ННВ

81

47

39

27

194

Б

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

63

36

30

25

98
154

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

81
54
41
63

128
85
65
99

167
111
84
129

194
129
98
154

59.· Поповић В.
60.· Прокић-Цветковић Р.
61.- Пузовић Р. (о)
62.· Радаковић З.
63.- Радић Д. (о)
64.· Радојевић С.
65.· Ракићевић Б.
66.· Ристановић М.
67.- Ристивојевић М. (о)
68.- Росић Б. (о)
69.· Симоновић А.
70.- Спалевић М. (о)
71.· Спасојевић Бркић В.
72.· Стевановић В.
73.· Стевановић Н.
74.· Стојиљковић Д.
75.· Тановић Љ.
76.· Тодоровић М.
77.· Трифковић З.
78.· Тришовић Н.
79.· Туцаковић Д.
80.- Цветковић А. (о)
81.- Шкатарић Д. (о)

35.· Поповић С.
36.· Рибар С.
37.- Саљников А. (о)
38.· Сворцан Ј.
39.· Симоновић В.
40.· Славковић Н.
41.· Стаменић М.
42.· Стаменић З.
43.· Стојић Т.
44.· Танасковић Ј.
45.· Ћоћић А.
46.· Чантрак Ђ.
47.· Шиниковић Г.

В

ред.проф. – 63 (81)
1.· Aлексендрић Д.
2.· Анђелић Н.
3.- Аранђеловић И. (о)
4.· Бабић Б.
5.· Балаћ И.
6.· Бањац М.
7.· Бенгин А.
8.- Бошњак С. (о)
9.- Бугарић У. (о)
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. (о)
18.· Елек П.
19.· Живановић С.
20.- Жуњић А. (о)
21.· Зрнић Н.
22.· Илић Ј.
23.· Јаковљевић Ж.
24.· Јеремић О.
25.· Јовановић Ј.
26.· Јовановић Р.
27.· Јововић А.
28.· Коматина М.
29.· Костић И.
30.· Лазаревић М.
31.· Лазић Д.
32.· Лазовић-Капор Т.
33.- Лечић М. (о)
34.· Лукић П.
35.· Лучанин В.
36.· Маринковић А.
37.· Марковић Д.
38.· Матија Л.
39.· Милановић Д.
40.· Милованчевић М.
41.· Милош М.
42.· Милошевић-Митић В.
43.· Миљковић З.
44.· Мисита М.
45.· Митровић Р.
46.· Митровић З.
47.- Митровић Ч. (о)
48.· Младеновић Н.
49.- Моток М. (о)
50.· Недељковић М.
51.· Обрадовић А.
52.- Петровић П. (о)
53.· Петровић М.
54.- Петровић Ду. (о)
55.- Петровић А. (о)
56.· Петровић Н.
57.· Попконстантиновић Б.
58.· Поповић О.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-14/2021

ван.проф. – 36 (47)
1.- Бакић Г. (о)
2.· Бањац М.
3.· Бачкалов И.
4.- Благојевић И. (о)
5.· Божић И.
6.- Бојовић Б. (о)
7.· Буљак В.
8.· Вег Е.
9.- Вељковић З. (о)
10.· Воротовић Г.
11.· Гашић В.
12.· Ђукић М.
13.· Златановић И.
14.· Зорић Н.
15.· Илић Д.
16.· Јели З.
17.· Калајџић М.
18.· Кнежевић Д.
19.- Косанић Н. (о)
20.- Лазовић Г. (о)
21.· Манић Н.
22.· Миливојевић А.
23.· Миливојевић С.
24.· Милићев С.
25.- Милковић Д. (о)
26.- Миљић Н. (о)
27.· Митић С.
28.- Митровић Н. (о)
29.· Младеновић Г.
30.· Обрадовић М.
31.· Павловић В.
32.- Пејчев А. (о)
33.· Пековић О.
34.· Петрашиновић Д.

доценти – 30 (38)
1.· Весић-Павловић Т.
2.- Гњатовић Н. (о)
3.- Давидовић Н. (о)
4.- Ђукић Д. (о)
5.· Иванов Т.
6.- Ивошевић М. (о)
7.- Јандрлић Д. (о)
8.· Јанковић Н.
9.· Јевтић Д.
10.· Јефтић Б.
11.- Јовановић В. (о)
12.· Карличић Н.
13.· Кокотовић Б.
14.· Коларевић Н.
15.· Костић О.
16.· Мандић П.
17.· Марковић М.
18.· Милованчевић У.
19.· Мишковић Ж.
20.· Момчиловић Н.
21.· Мрђа П.
22 - Мутавџић Ђукић Р (о)
23.· Петровић М.
24.· Петровић А.
25.· Пјевић М.
26.· Поповић М.
27.· Раденковић Д.
28.- Радуловић Р. (о)
29.· Рудоња Н.
30.- Симић А. (о)
31.· Сретеновић Добрић А.
32.· Стојадиновић С.
33.· Стојићевић М.
34.· Ступар Г.
35.· Тодић И.
36.· Тодоровић Р.
37.· Тодоровић Д.
38.· Томановић Ј.
39.· Томовић А.

3.· Воркапић Н.
4.· Ђуровић Р.
5.· Јовановић М.
6.· Јоксимовић А.
7.· Косић Б.
8.· Маљковић М.
9.- Марјановић А. (о)
10.· Матијашевић Л.
11.· Миличић Б.
12.· Миличић Л.
13.· Недељковић Д.
14.· Перишић М.
15.· Петрашиновић М.
16.· Петровић В.
17.· Раичевић Н.
18.· Раковић М.
19.· Регодић М.
20.· Росић Витас М.
21.· Седак М.
22.· Симоновић И.
23.· Смиљанић П.
24.· Стаменковић О.
25.· Станковић И.
26.- Филиповић Л. (о)
27.· Цветковић И.

асистенти – 25 (27)
1.· Вег М.
2.· Весовић М.
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Седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Београду број ННВ –
14/2021 одржана је 17. јуна 2021. године у Амфитеатру А, са почетком у 12:00 часова. Седницом је
председавао проф. др Радивоје Митровић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, проф. др
Љубодрага Тановића, Продекана за НИД, проф. др Александра Симоновића, Продекана за
финансије, проф. др Милана Гојака и Продекана за међународну сарадњу, проф. др Предрага
Елека.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 98 чланова Већа, а да је у
сали присутно 154 члана, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу
ННВ.

Потом је предложен и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са седнице ННВ-13/2021 од 20.05.2021. год.
2. Обавештења и информацијe.
3. Утврђивање предлога за избор продекана Универзитета у Београду – Машинског
факултета.
4. Доношење:
а) Предлога прве измене финансијског плана Машинског факултета за 2021. годину и
б) Предлога прве измене Плана набавки за 2021. годину.
5. Наставна питања.
6. Избори у наставна, научна и истраживачка звања.
7. Докторске дисертације.
8. Магистарске тезе и специјалистички радови.
9. Признавање страних високошколских исправа.
10. Актуелна питања и разно.

- Тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-13/2021 ОД 20.05.2021.
ГОД.
Записник са седнице ННВ-13/2021 од 20.05.2021. године je једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:
1. Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној у среду 09.06.2021. године, изабрао
је пет професора емеритуса за школску 2020/21. годину. Међу њима је и проф. др
Александар Седмак са Машинског факултета у Београду.
2. Свечано уручење Награде Града Београда за највреднија достигнућа у 2019. години
одржано је у понедељак 19.04.2021. године, у 12 часова у Делта конгресном центру.
Добитници награде града Београда за природне и техничке науке за 2019. годину су: др
Славенко Стојадиновић, доц. и др Видосав Мајсторовоић, ред. проф. МФ у пензији: „An
Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs“, (издавач: Springer
International Publishing).
3. др Миша Стојићевић, доцент добио је ћерку Магдалену.
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4. др Огњен Пековић, ванр. проф. добио је ћерку Каролину.

Обавештења Продекана за НИД:
1. Пета по реду међународна конференција CNN TECH 2021 биће одржана од 29.06. до
02.07.2021. године на Златибору. Организатори конференције су Машински факултет
Универзитета у Београду и Иновациони центар Машинског факултета у Београду.
2. Привредна комора Србије објавила је конкурс за доделу годишњих награда Привредне
коморе Србије за докторске дисертације студената факултета: у школској 2018/2019. години
и у школској 2019/2020. години (Материјал у прилогу).
3. Расписан је Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора (за
мандатни период од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2026. године), који је објављен на
сајту
министарства
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/JAVI-POZIV-zapredlaganje-clanova-MNO-2021.pdf

- тачка 3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР ПРОДЕКАНА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ - МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА.
Гласању је приступило 152 члана ННВ-а. Од 152 листића 3 листића била су неважећа.
Резултат гласања:
-

др Марко Милош, ред. проф., за Продекана за наставу: 136 гласова ЗА.

-

др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., за Продекана за НИД: 140 гласова ЗА.

-

др Александар Грбовић, ред. проф., за Продекана за финансије: 140 гласова ЗА.

-

др Маја Тодоровић, ред. проф., за Продекана за међународну сарадњу и докторске студије:
135 гласова ЗА.

-

др Живана Јаковљевић, ред. проф., за Продекана за акредитацију и организацију: 142 гласа
ЗА.

- тачка 4. ДОНОШЕЊЕ: А) ПРЕДЛОГА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ И Б) ПРЕДЛОГА ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ.
ННВ је једногласно донело одлуку да се предложи Савету Машинског факултета да усвоји
а) Прве измене финансијског плана Машинског факултета за 2021. годину, као и б) Прве
измене плана набавки Машинског факултета за 2021. годину.
Ове измене су саставни део записника.

- тачка 5. НАСТАВНА ПИТАЊА
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5.1. Предлог Комисије за МАС о условима уписа у школској 2021/2022. години на студијском
програму МИ. Комисија предлаже да услови уписа за наредну школску годину буду исти као и
ове школске године.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Измене обавезних и изборних предмета на ОАС, МАС и ДАС у школској 2021/2022. години, у
односу на текућу школску годину. У петак 18.06.2021. године руководиоцима модула биће
достављене табеле са подацима о изборним предметима на позицијама на МАС – МИ који су у
понуди у школској 2021/2022. години. До петка, 25.06.2021. године катедре требају да се
определе за препоручене (од понуђених) предмете на изборним позицијама, како би се
приступило изради документа ВОДИЧ за школску 2021/2022. Годину (Материјал у прилогу).
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Предлог Правилника о издавачкој делатности.
Резултат гласања: Усвојено са два гласа „против“.
5.4. Катедре су у обавези да Елаборате о реализованом јулском испитном року доставе Служби за
студентске послове најкасније до петка 09.07.2021.г. до 12 часова, како би се могло приступити
обради истих. Предвиђене одбране мастер радова могу се реализовати до петка 16.07.2021.г.

- тачка 6. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
Подсећање на важну информацију:
Чланом 10. Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, прописано је да лице изабрано у звање редовног професора
подноси сваких пет година Извештај о свом раду декану.
Имајући у виду да наведени Правилник почиње да се примењује на конкурсе расписане
почев од 1. октобра 2016. године, сви редовни професори затечени у том звању, без обзира
када су звање редовног професора стекли, први Извештај о свом раду треба да поднесу за 5
година (2021. године) и он треба да покрива период рада у тих 5 година (од октобра 2016. до
октобра 2021. године). Извештај ће бити доступан јавности објављивањем на интернет
страници МФ.
6.1. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу
(сагласност ИВ)
6.1.1. Предлагач: Катедра за моторна возила
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за
ужу научну област Моторна возила.
Комисија за припрему реферата: др Владимир Поповић, ред. проф. - председник Комисије, др
Бранислав Ракићевић, ред. проф., др Бранко Васић, ред. проф.,
др Божидар Крстић, ред. проф., Факултет инжењерских наука,
Универзитет у Крагујевцу и
др Небојша Бојовић, ред. проф.,
Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Ивану Благојевићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.2. Предлагач: Катедра за технологију материјала
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за
ужу научну област Технологија материјала – машински материјали,
заваривање и сродни поступци.
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Комисија за припрему реферата: др Оливера Поповић, ред. проф. – председник Комисије, др
Радица Прокић-Цветковић, 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 Милошу Ђукићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.3. Предлагач: Катедра за системе наоружања
Конкурс за избор: једног ванредног професора 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 Слободан
Јарамаз, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Дејан Мицковић, ред.
проф. М.Ф. у пензији,
др Марко Милош, ред. проф. и др Дарко
Васиљевић, научни саветник, Институт за физику, Београд.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Ивани Тодић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.4. 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 Радиша Јовановић, ред. проф., др
Бранислав Живковић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Вукман
Бакић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Александри Сретеновић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.5. Предлагач: Катедра за производно машинство
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за
ужу научну област Производно машинство.
Комисија за припрему реферата: др Бојан Бабић, ред. проф. - председник Комисије, др Зоран
Миљковић, ред. проф. и др Мирко Ђапић, ванр. проф., Факултет
за машинство и грађевинарство у Краљеву.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.6. Предлагач: Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за
ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи.
Комисија за припрему реферата: др Иван Божић, ванр. проф. - председник Комисије, др Новица
Јанковић, доцент и др Немања Бранисављевић, доцент,
Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.1.7. Предлагач: Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за
ужу научну област Хидрауличне машине и енергетски системи.
Комисија за припрему реферата: др Ђорђе Чантрак, ванр. проф. - председник Комисије, др Дејан
Илић, ванр. проф. и др Ненад Јаћимовић, ванр. проф.,
Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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6.2. 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)
6.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Термотехника.
Предложени кандидат: др Урош Милованчевић, маст. инж. маш., доцент за звање ванредног
професора.
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“.
6.2.2. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство –
конструкције и логистика.
Предложени кандидат: др Небојша Гњатовић, дипл. инж. маш., доцент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Срђан Бошњак, ред. проф. - председник Комисије, др Ненад
Зрнић, ред. проф. и др Предраг Јованчић, ред. проф., Рударскогеолошки факултет.
6.2.3. 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.
Предложени кандидат: др Маја Росић Витас, маст. инж. електр. и рачунар, асистент за звање
доцента.
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.
6.2.4. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Бродоградња.
Предложени кандидат: др Стефан Рудаковић, маст. инж. маш., самостални стручнотехнички
сарадник у лабораторији на Катедри за бродоградњу за звање
доцента.
Комисија за припрему реферата: др Игор Бачкалов, ванр. проф. – председник Комисије, др
Милорад Моток, ред. проф. и др Драган Олћан, ванр. проф.,
Електротехнички факултет, Универзитет у Београду.
6.2.5. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Производно машинство.
Предложени кандидат: Николa Воркапић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Саша Живановић, ред. проф. - председник Комисије, др Бојан
Бабић, ред. проф., др Бранко Кокотовић, доцент, др Никола
Славковић, ванр. проф. и
др Слободан Табаковић, ред.
проф., Факултет техничких наука, Нови Сад.
6.2.6. 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.
Предложени кандидат: Иванa Цветковић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф. - председник
Комисије,
др Горан Шиниковић, ванр. проф., др Емил
Вег, ванр. проф., др Миша Стојићевић, доцент и др Марина
Дојчиновић, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет,
Универзитет у Београду.
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6.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
6.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Технологија материјала – машински
материјали, заваривање и сродни поступци.
Предложени кандидат: др Гордана Бакић, дипл. маш. инж.,
ванредни професор за звање редовног професора.
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“.
Резултат гласања: Потребан кворум 54, а гласало је 55. Потребно гласова «за» 41 а гласало је: за55, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Гордана Бакић изабере у звање редовног
професора.
6.3.2. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Производно машинство.
Предложени кандидат: др Михајло Поповић, дипл. маш. инж., доцент за звање ванредног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Љубодраг Тановић, ред. проф. - председник Комисије, др
Бојан Бабић, ред. проф., др Радован Пузовић, ред. проф., др
Драган Милутиновић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Александар
Живковић, ванр. проф., Факултет техничких наука, Нови Сад.
Резултат гласања: Потребан кворум 85, а гласало је 88. Потребно гласова «за» 65 а гласало је: за88, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Михајло Поповић изабере у звање ванредног
професора.
6.3.3. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Производно машинство.
Предложени кандидат: др Славенкo Стојадиновић, дипл. инж. маш.,
доцент за звање ванредног професора.
Комисија за припрему реферата: др Саша Живановић, ред. проф. - председник Комисије, др Бојан
Бабић, ред. проф., др Радован Пузовић, ред. проф., др Видосав
Мајсторовић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Мирослав Трајановић,
ред. проф. М.Ф. Ниш у пензији.
Резултат гласања: Потребан кворум 85, а гласало је 88. Потребно гласова «за» 65 а гласало је: за88, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Славенко Стојадиновић изабере у звање
ванредног професора.
6.3.4. Кoнкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Термотехника.
Предложени кандидат: др Горан Ступар, маст. инж. маш., доцент за звање ванредног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Драган Туцаковић, ред. проф. – председник Комисије, др Маја
Тодоровић, ред. проф., др Милан Петровић, ред. проф., др
Драгослава Стојиљковић, ред. проф. и др Срђан Белошевић,
научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Резултат гласања: Потребан кворум 85, а гласало је 88. Потребно гласова «за» 65 а гласало је: за88, против-0, уздржаних-0.
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Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Горан Ступар изабере у звање ванредног
професора.
6.3.5. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Термомеханика.
Предложени кандидат: др Неџад Рудоњa, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Милан Гојак, ред. проф. – председник Комисије, др Милош
Бањац, ред. проф., др Ђорђе Козић, ред. проф. М.Ф. у пензији,
др Иван Златановић, ванр. проф. и др Валентина Турањанин,
научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Резултат гласања: Потребан кворум 85, а гласало је 88. Потребно гласова «за» 65 а гласало је: за88, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Неџад Рудоња изабере у звање ванредног
професора.
6.3.6. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне
турбомашине и термоенергетска постројења.
Предложени кандидат: др Срђан Милић, маст. инж. маш., самостални стручнотехнички
сарадник на Катедри за термоенергетику, Лабораторија за топлотне
турбомашине и термоенергетска постројења, за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Милан Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др Драган
Туцаковић, ред. проф., др Драгослава Стојиљковић, ред. проф.,
др Милан Бањац, ванр. проф. и др Срђан Белошевић, научни
саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 117. Потребно гласова «за» 84 а гласало је:
за-117, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Срђан Милић изабере у звање доцента.
6.3.7. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Биомедицинско инжењерство.
Предложени кандидат: др Ивана Станковић, маст. инж. маш., асистент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Лидија Матија, ред. проф. – председник Комисије, др
Александра Васић- Миловановић, ред. проф., др Ђуро Коруга,
ред. проф. М.Ф. у пензији,
др Бранислава Јефтић, доцент
и др Предраг Бркић, ванр. проф., Медицински факултет,
Универзитет у Београду.
Пре него што је приступљено гласању, продекан за наставу проф. др Љубодраг Тановић замолио је
чланове ННВ-а да се изјасне о Ставу проширеног деканског колегијума. Након што су чланови
ННВ-а једногласно усвојили Став проширеног деканског колегијума, приступило се гласању,
односно изјашњавању о Реферату Комисије.
Резултат гласања: Потребан кворум 111, а гласало је 117. Потребно гласова «за» 84 а гласало је:
за-117, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ивана Станковић изабере у звање доцента.

6.3.а. Покретање иницијативе за избор у звање гостујућег професора и доделу звања професор
емеритус (ННВ)
Нема материјала.
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6.3.б. Изјашњавање о предлогу за доделу звања професор емеритус (ННВ)
Нема материјала.
6.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
6.3.в.1. Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним
временом за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета
Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења.
Предложени кандидат: Ђорђе Петковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија за звање
асистента.
Комисија за припрему реферата: др Милан Петровић, ред. проф. – председник Комисије, др Драган
Туцаковић, ред. проф., др Драгослава Стојиљковић, ред. проф.,
др Милан Бањац, ванр. проф. и др Срђан Белошевић, научни
саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“.
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 98 а гласало је:
за-142, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Ђорђа Петковића у звање асистента.
6.4.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 02.06.2021. године, др Дејан Јевтић
изабран је у звање доцента.
6.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањ e на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
Нема материјала.
6.4.в. Обавештење о гласању за доделу звања професор емеритус на Сенату Универзитета у
Београду
На основу Одлуке Сената Универзитета у Београду од 09.06.2021. године, др Александру
Седмаку, ред. проф. М.Ф. у пензији, додељено је звање професор емеритус.
6.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
Нема материјала.
6.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета –
реферат Комисије (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 6. а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
6.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
6.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
Разултат гласања: Једногласно усвојено.
Напомена: Ставља се ван снаге Одлука ННВ бр. 540/2 од 12.04.2021. год. На лични захтев
кандидатa покреће се редован поступак избора у научно звање – научни саветник, а сагласно
члану 92. Закона о науци и истраживањима („Сл. гласник РС", бр. 49/2019) и чл. 34 Правилника о
стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС", бр. 159/2020).
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Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.а.1.б. Подносилац захтева: проф. др Татјана Шибалија, дипл.инж.маш., виши научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Зоран Миљковић, проф. др Бојан Бабић, проф.
др Саша Живановић, проф. др Живана Јаковљевић, проф. др Миодраг Манић, Универзитет у Нишу
- Машински факултет
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.а.1.в. Подносилац захтева: др Сања Петронић, дипл.инж.маш., виши научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни саветник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Радица Прокић Цветковић, проф. др Зоран
Радаковић, проф. др Александар Петровић, проф. др Љубица Миловић, Универзитет у БеоградуТехнолошко-металуршки факултет, др Александар Седмак, ред. проф. у пензији
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.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”)
6.а.2.а Кандидат: др Милица Илић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у научно звање
виши научни сарадник
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.
6.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству
просвете, науке и технолошког развоја)
Нема материјала.

- тачка 6.б. ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
6.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко
звање
Нема материјала.
6.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач
приправник (ИВ)
6.б.2.а Кандидат: Микица Јовановић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач
приправник
Комисија: проф. др Владимир Поповић, проф. др Бранислав Ракићевић, ван. проф. др Саша Митић
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 98 а гласало је:
за-142, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Микицу Јовановића у звање истраживач приправник.
6.б.2.б Кандидат: Небојша Матић, дипл. инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Радивоје Митровић, проф. др Милета Ристивојевић, ван. проф. др Зоран
Стаменић
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 98 а гласало је:
за-142, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Небојшу Матића у звање истраживач приправник.
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6.б.2.в Кандидат: Милица Видић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Милорад Моток, ван. проф. др Игор Бачкалов, др Милан Хофман, ред. проф. у
пензији
Резултат гласања: Потребан кворум 129, а гласало је 142. Потребно гласова «за» 98 а гласало је:
за-141, против-1, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Милицу Видић у звање истраживач приправник.
6.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.
6.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 6.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
6.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете
документације и подношење Мишљења о техничком решењу
6.в.1.а Подносилац захтева: проф. др Зоран Стаменић
Аутори техничког решења: др Богдан Совиљ, ред. проф., ФТН Нови Сад, Иван Совиљ-Никић,
асистент-мастер ФТН, Нови Сад, др Сандра Совиљ-Никић, научни сарадник, Ирител а.д., Београд,
др Зоран Стаменић, ванр. проф.
Назив техничког решења: „Специјални модуларни уређај за моделску обраду озубљења
цилиндричних зупчаника“
Предлог о именовању члана ННВ: др Милета Ристивојевић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
6.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
6.в.2.а Након позитивног мишљења проф. др Ненада Зрнића, 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 за превоз тешких
грађевинских машина и тенкова – STPPN47“ чији су аутори: ван. проф. др Јован Танасковић, ван.
проф. др Саша Митић, проф. др Владимир Поповић, проф. др Војкан Лучанин, доц. др Фатима
Живић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 6.г. МОНОГРАФИЈЕ
6.г.1. Именовање рецензената
Нема материјала.
6.г.2. Прихватање монографије за штампање
Нема материјала.

- тачка 6.д. ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Нема материјала.
11

- тачка 7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
7.1. Обавештење о пријави кандидата
7.1.1. Кандидат: Даниела Ђукић, маст.инж.маш.,студент Докторских студија
Радни наслов: Истраживање модалитета деградационих процеса љуске трупа путничке летелице и
могућности продужења заморног века
Research of modalities of degradation processes of a fuselage shell of pasenger aircraft
and possibilities of fatigue life extensions
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Грбовић, ред. проф.
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за ваздухопловство).
7.1.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)
7.1.а.1. Кандидат: Далибор Арбутина, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Детекција истицања радиоактивног материјала применом унапређеног ГајгерМилеровог бројача
Предложен потенцијални ментор: др Владимир Стевановић, ред. проф. и др Александра Васић
Миловановић
, ред. проф.
Комисија предложена од стране Продекана за наставу и Председника Комисије за докторске
студије: др Александар Јововић, ред. проф., др Зоран Трифковић, ред. проф., др Сања
Миливојевић, ванр. проф., др Душан Мрђа, ред. проф., Природно-математички факултет
Универзитета у Новом Саду и др Милица Илић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд.
Након дискусије у којој су учествовали: проф. др Милан Петровић, проф. др Игор Балаћ, проф. др
Лидија Матија, проф. др Александар Венцл, проф. др Владимир Стевановић, проф. др Ненад
Зрнић, проф. др Милан Бањац, проф. др Александар Јововић, продекан за наставу, проф. др
Љубодраг Тановић и декан, проф. др Радивоје Митровић, приступило се гласању.
Резултат гласања: 51 (за), 20 (против), 52 (уздржана)
7.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
7.2.1. Кандидат: Mohammad Sakib Hasan, маст.инж.маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Analysis, modelling and optimization of solar-powered high-altitude platform-station
(HAPS) Анализа, моделирање и оптимизација беспилотне летелице за велике висине на соларни
погон
Комисија: др Александар Бенгин, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. проф., др Огњен
Пековић, ванр. проф., др Тони Иванов, доц. и др Никола Мирков, научни сарадник, ИНН
Винча Београд.
Потенцијални ментор: др Јелена Сворцан, ванр. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора
Нема материјала.
7.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
7.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
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7.5. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Нема материјала.
7.6. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације
7.6.1. Кандидат: Валентина Матовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Примена машинског учења и НИР спектроскопије у циљу мониторинга пацијената на
хемодијализи
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за биомедицинско инжењерство
Предлог Комисије: др Бранислава Јефтић, доц., ментор, др сц. мед. Јасна Трбојевић-Станковић,
доц., Медицински факултет Београд, ментор, др Лидија Матија, ред. проф., др
Александра Васић-Миловановић, ред. проф. и др Горан Лазовић, ванр. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.6.2. Кандидат: мр Саша Марковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Процесне перформансе размењивача топлоте са оребреним цевима у квадратном
распореду
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за процесну технику
Предлог Комисије: др Мирјана Стаменић, ванр. проф., др Ненад Митровић, ванр. проф., др Урош
Милованчевић, доц., др Милош Ивошевић, доц. и др Дамир Ђаковић, ванр.
проф., Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департмана за
енергетику и процесну технику.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације ( усвојени реферати
ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета
7.7.1. Кандидат: Милош Седак, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Вишекритеријумска оптимизација планетарних преносника адаптивним хибридним
метахеуристичким алгоритмима
Комисијa: 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.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7.2. Кандидат: мр Марија Вукшић-Поповић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Анализа отказа вучних уређаја железничких возила као фактор безбедности и ризика од
раскинућа воза
Комисијa: др Војкан Лучанин, ред. проф., др Драган Милковић, ванр. проф., др Владимир Поповић,
ред. проф., др Ненад Радовић, ред. проф., ТМФ Београд и др Дејан Момчиловић, научни
сарадник, Институт ИМС Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7.3. Кандидат: Михаило Васић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Утицај геометрије елемената за дистрибуцију ваздуха на експанзију ваздушног млаза у
системима мешајуће вентилације
Комисијa: др Владимир Стевановић, ред. проф., ментор, др Александра Сретеновић, доц., ментор,
др Бранислав Живковић, ред. проф. МФ у пензији, др Тамара Бајц, доц. и др Милица
Илић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7.4. Кандидат: Abdussalam Youssef Solob, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Анализа века под замором оштећеног окова везе крило-труп лаке летелице
Fatigue life analysis of damaged light aircraft wing-fuselage fitting
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Комисијa: др Александар Грбовић, ред. проф., др Александар Седмак, ред. проф. и др Гордана
Кастратовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7.5. Кандидат: мр Драгиша Скоко, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Утицај струјних и геометријских параметара на пнеуматску димензијску контролу
машинских делова
Комисијa: др Милан Лечић, ред. проф., ментор, др Милета Ристивојевић, ред. проф., ментор, др
Радивоје Митровић, ред. проф., др Маша Букуров, ред. проф., Универзитет у Новом
Саду, Факултет техничких наука и др Јела Буразер, научни сарадник, МФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.7.6. Кандидат: Бошко Цветковић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Пројектовање савремених система управљања робота применом развојних
програмабилних система и савремене теорије рачуна нецелог реда
Комисијa: др Михаило Лазаревић, ред. проф., ментор, др Радиша Јовановић, ред. проф., др
Немања Зорић, ванр. проф., др Петар Мандић, доц. и др Томислав Шекара, ред. проф.,
ЕТФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
7.8. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
7.8.1. Марија Милановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Унапређење процеса
планирања производних ресурса у условима неизвесности», ментор др Мирјана Мисита ред. проф.
7.8.2. Бранислав Ђорђевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Жилавост
феритног реакторског челика у подручју прелазне температуре», ментор др Александар Седмак,
ред. проф. МФ у пензији
7.8.3. Ahmed Ali Irhayim Abubaker, MSc., студент Докторских студија «Numerical and
experimental simulation of atmospheric boundary layer influence on flow patterns around building
structures (Нумеричка и експериментална симулација утицаја атмосферског граничног слоја на
струјно поље око грађевинских објеката)», ментор др Иван Костић, ред. проф.
7.8.4. Mohamed Alkateb, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «Experimental and
numerical investigation of corrosion crack growth in mild structural steel (Експериментално и нумеричко
испитивање раста прслине у условима напонске корозије конструкционих челика)», ментор др
Александар Седмак, ред. проф. МФ у пензији
7.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани
7.9.1. Кандидат: Radzeya Zaidi, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes
exploitation under fatigue loading (Примена параметара механике лома на процену преосталог века
заварених цеви у условима заморног оптерећења)
Датум одбране: 17.05.2021. године.
Комисија: 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, доц., ФТН, Косовска Митровица

- тачка 8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
8.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
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8.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
8.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
8.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 9. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
9.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
9.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.

- тачка 10. АКТУЕЛНА ПИТАЊА И РАЗНО
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА РАД НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи)
Настава
1. др Игор Бачкалов, ванр. проф., ангажовање за извођење наставе у зимском семестру
школске 2021/22. године, на мастер студијама, из предмета „Regulatory Framework for
Maritime Industry 4.0“, на Универзитету у Напуљу.
Комисије
1.

др Ђорђе Чантрак, ванр. проф., ангажовање за члана Комисије за оцену докторске
дисертације у својству спољног члана кандидата Maria Jimenez Portaz под називом
«Experimental study of the interaction of natural and man-made exploitation systems with the
environment in the atmospheric surface boundary layer: Application to olive fields and wind
farms», на Универзитету Гранада, Шпанија, Environmental Fluid Dynamics Research Group.

2. др Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за оцену и одбрану
докторске дисертације под називом «Оптимално управљање кретањем сеизмички побуђене
и базно изоловане суперструктуре у присуству пасивних пригушивача», кандидата
Александра Окуке, на Универзитету у Новом Саду - Факултету техничких наука.
3.

др Влада Гашић, ванр. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање
ванредног професора за ужу научну област Пројектовање и испитивање машина и
конструкција, транспортна техника и логистика, на Универзитету у Новом Саду - Факултету
техничких наука

4.

др Петар Лукић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор једног редовног
професора за ужу научну област Електроника, на Катедри за електронику, на Универзитету
у Београду – Електротехничком факултету.
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5. др Бојан Бабић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за избор једног наставника
у звање предавача за ужу стручну област Производне технологије у машинству, на
Академији техничких струковних студија Београд.
6. др Александар Петровић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за избор једног
наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област Заштита од пожара, на
Академији техничких струковних студија Београд.
7. др Жарко Мишковић, доцент ангажовање за учешће у Комисији за избор једног сарадника
у звању асистент са докторатом за ужу стручну област Опште машинство, на Академији
техничких струковних студија Београд.
8. др Небојша Петровић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за припрему
реферата о пријављеним кандидатима на конкурсу за избор једног ванредног професора на
Катедри за ваздухопловна превозна средства, на Универзитету у Београду – Саобраћајном
факултету.
9. др Александар Симоновић, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за оцену
научне заснованости теме докторске дисертације „Методе за детерминацију и предвиђање
ефеката деградације перформанси транспортних ваздухоплова“ кандидата Ивана
Јаковљевића, студента докторских академских студија на Универзитету у Београду –
Саобраћајном факултету.
10. др Мирјана Мисита, ред. проф. ангажовање за учешће у Комисији за избор наставника у
звање ванредни или редовни професор за научну област Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент, за ужу научну област Индустријско инжењерство, на Универзитету
у Крагујевцу – Факултету инжењерских наука.
11. др Драган Кнежевић, ванр. проф. ангажовање за учешће у Комисији за припрему
извештаја, коју ће формирати Наставно-научно веће Војне академије Универзитета
одбране у Београду, а у вези избора једног доцента на Катедри за војномашинско
инжењерство, за ужу научну област Мотори и моторна возила, на Војној академији
Универзитета одбране у Београду.
Резултат гласања: Сва ангажовања су усвојена према наведеним захтевима.

ЗАПИСНИЧАР

Љубица Сладојевић Вершеги

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

проф. др Радивоје Митровић
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