
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-
Број: 1229/1                                    ЗАПИСНИК са седнице ННВ-15/2021
Датум: 08.07.2021. год.

р.п. в.п. д. а S

А бројно стање ННВ 81 51 37 27 196

Кворум за ННВ – 1/2×А   99
Б присутно   66   42   31  24   163

потребно за одлуку – 1/2×Б

В бројно стање ИВ – (S) 81 132 169 196
Кворум за ИВ – 2/3×В 54  88 113  131
потребно за одлуку – 1/2×В 41  67 85   99
Присутно   66 108   139  163

ред.проф. –   66   (  8  1  )  
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. (о)
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. (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. (о) 
32.· Лазовић-Капор Т.
33.· Лечић М.
34.· Лукић П.
35.· Лучанин В.
36.· Маринковић А.
37.· Марковић Д.
38.· Матија Л. 
39.- Милановић Д. (о)
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. (о)
49.· Моток М.
50.· Недељковић М.
51.· Обрадовић А.
52.- Петровић П. (о)
53.· Петровић М.
54.- Петровић Ду. (о)
55.- Петровић А. (о)
56.- Петровић Н. (о)
57.· Попконстантиновић Б.
58.- Поповић О. (о)

59.· Поповић В.
60.· Прокић-Цветковић Р.
61.· Пузовић Р.
62.· Радаковић З.
63.· Радић Д.
64.- Радојевић С. (о)
65.· Ракићевић Б.
66.· Ристановић М.
67.· Ристивојевић М.
68.· Росић Б. 
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. (о)
77.· Трифковић З.
78.· Тришовић Н.
79.· Туцаковић Д.
80.- Цветковић А. (о)
81.· Шкатарић Д.

ван.проф. –   42   (51  )  
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. (о)
13.· Златановић И.
14.· Зорић Н.
15.- Илић Д. (о)
16.- Јели З. (о)
17.· Калајџић М.
18.· Кнежевић Д.
19.· Косанић Н.
20.· Лазовић Г.
21.· Манић Н.
22.· Миливојевић А. 
23.· Миливојевић С.
24.· Милићев С.
25.· Милковић Д.
26.- Миљић Н. (о)
27.- Митић С. (о)
28.· Митровић Н.
29.- Младеновић Г. (о)
30.· Обрадовић М.
31.· Павловић В.
32.· Пејчев А. 
33.· Пековић О.
34.· Петрашиновић Д.

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

доценти – 31 (  37  )   
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. (o)
9.· Јевтић Д.
10.· Јефтић Б.
11.· Јовановић В.
12.· Карличић Н. 
13.· Кокотовић Б. 
14.· Коларевић Н.
15.· Костић О.
16.· Мандић П.
17.· Марковић М.
18.· Милић С.
19.· Милованчевић У.
20.· Мишковић Ж. 
21.· Момчиловић Н.
22.- Мрђа П. (o)
23 · Мутавџић Ђукић Р
24.· Петровић М. 
25.· Петровић А.
26.- Пјевић М. (о) 
27.· Раденковић Д.
28.- Радуловић Р. (о)
29.· Симић А.
30.· Сретеновић Добрић А.
31.· Станковић И.
32.· Стојићевић М.
33.- Тодић И. (о)
34.· Тодоровић Р.
35.- Тодоровић Д. (о)
36.· Томановић Ј.
37.· Томовић А.

    
асистенти – 24 (  27  )   

1.· Вег М.
2.· Весовић М.
3.· Воркапић Н.
4.- Ђуровић Р. (о)
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.· Петковић Ђ.
16.· Петрашиновић М.
17.· Петровић В.
18.· Раичевић Н.
19.· Раковић М.
20.- Регодић М. (о)
21.· Росић Витас М. 
22.· Седак М.
23.· Симоновић И.
24.· Смиљанић П.
25.· Стаменковић О.
26.- Филиповић Л. (о)
27.· Цветковић И. 
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Седница  Наставно-научног  већа  Машинског  факултета  Универзитета  у  Београду  број  ННВ –
15/2021 одржана је 08. јула 2021. године у Амфитеатру А, са почетком у 13:00 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 99 чланова Већа, а да је у
сали присутно  163 члана, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу
ННВ. 

Потом је предложен и једногласно усвојен следећи  

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Усвајање Записника са седнице ННВ-14/2021 од 17.06.2021. год.
2. Обавештења и информацијe.
3. Предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора
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.

- Тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-14/2021 ОД 17.06.2021. 
ГОД. 

Записник са седнице ННВ-14/2021 од 17.06.2021. године je једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавештења Декана:

1. На 25. седници Савета Машинског факултета која је одржана у понедељак, 28.06.2021. год.,
донете су следеће одлуке:

- Одлука о избору продекана Машинског факултета за школску  2021/2022, 2022/2023.
и  2023/2024.  годину (Oдлука  донета  на  основу  утврђеног  предлога  ННВ  од
17.06.2021.  год.  за кандидате за продекане Факултета);  за продекане Машинског
факултета за школску 2021/2022., 2022/2023. и 2023/2024. годину изабрани су:

 проф. др Марко Милош за продекана за наставу,

 проф.  др  Драгослава Стојиљковић  за  продекана  за  научноистраживачку
делатност,

 проф. др Александар Грбовић за продекана за финансије,

 проф. др Маја Тодоровић за продекана за међународну сарадњу и докторске
студије и

 проф. др Живана Јаковљевић за продекана за акредитацију и организацију;
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- Одлука  о  усвајању  пречишћеног  текста Статута  Универзитета  у  Београду  –
Машинског факултета;

- Одлука о  изменама и допунама Правилника о буџетском рачуноводству  (Oдлука
донета на основу Предлога ННВ од 20.05.2021. год.);

- Одлука о  усвајању Ребаланса  Финансијског плана  Машинског факултета за 2021.
годину (Oдлука донета на основу Предлога ННВ од 17.06.2021. год.);

- Одлука о усвајању Ребаланса Плана набавки Машинског факултета за 2021. годину
(Oдлука донета на основу Предлога ННВ од 17.06.2021. год.).

2. Дана 16.06.2021. године одржан је у онлајн формату 32. по реду панел посвећен Индустрији
4.0. Основна тема  овог билатералног панела Словачка – Србија била је  „Набоље праксе
Индустрије 4.0“. Предавања су била фокусирана на примере добре праксе везане за И4.0 у
обе земље,  као  и  формулисање одговарајућих  националних стратегија.  Организатори су
били Факултет за производне технологије у Прешову (Словачка) и МФ. 

3. Поводом 25 година од оснивања Завичајно друштво ариљаца и пријатеља Ариља додељује
Захвалницу Машинском факултету за дугогодишњу помоћ и подршку у остваривању циљева
друштва.

4. У  току  је  израда  Библиографије  докторских  дисертација  одбрањених  на  Машинском
факултету  у  периоду  од  1.1.2008  -  31.12.2020.  године,  као наставак  претходних
Библиографија докторских дисертација одбрањених на Машинском факултету Универзитета
у  Београду. Након  израде  иницијалног  списка,  материјал  ће  добити  чланови  ННВ
ради провере података и исправке евентуалних неправилности. 

5. Отворен је шалтер ЈП Поште Србије на Машинском факултету. 

6. др Славенко Стојадиновић, ванредни професор добио је сина Вукашина.

7. др Ненад Коларевић, доцент добио је ћерку Мињу.

8. Милена  Отовић, асистент и Срђан Отовић, сарадник, добили су сина Милоша.

9. Етичкој комисији Машинског факултета Универзитета у Београду обратила се prim mr sc dr
med  Желимира  Илић  са  Захтевом  за  утврђивање  неакадемског  понашања  Далибора
Арбутине, дипл. инжењер-мастер, студента докторских академских студија на Машинском
факултету Универзитета у Београду,  дана 06.08.2019.  године.  Етичка комисија  је  у  више
наврата писаним путем упућивала захтев подносиоцу мр Желимири Илић да допуни захтев
за  утврђивање  неакадемског  понашања  у  изради  писаних  радова  студента  докторских
студија Далибора Арбутине и достави доказе који потврђују наводе да је именовани лажни
аутор  на  20  стручних  и  научних  радова,  и  који  је  користећи  свој  положај  дописиван  на
научним радовима  из  различитих  области.  Мр Желимира  Илић није  доставила  ни  један
доказ.  Етичка  комисија  је  подробно испитала све  расположиве податке,  како  основаност
изнетих навода из Захтева тако и изјаву проф. др Александре Васић Миловановић, бр. 372/1
од 27.02.2020. године да је Далибор Арбутина учествовао у процесу израде два научна рада
и  да  је  дао  одговарајући  интелектуални  допринос,  јер  друге  доказе  није  било  могуће
прибавити. Етичка комисија је на својој седници одржаној 17.06.2020. године дала Мишљење
да нема повреде члана 23. Кодекса професионалне етике („Гласник Универзитета бр. 193“),
односно  не  постоји  повреда  академског  понашања  у  изради  писаних  радова,  приликом
писања радова. Дана 22.10.2020. године Етичка комисија је донела решење бр 1597/1 којим
је одбила Захтев за утврђивање неакадемског понашања Далибора Арбутине, дипл. инж.
мастер, студента докторских академских студија на Машинском факултету Универзитета у
Београду,  које  је  подносилац  Захтева  мр  Желимира  Илић  примила  03.11.2020.  године
(повратница бр.  RE475164936RS),  са правном поуком да се на ово решење може уложити
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жалба Одбору за професионалну етику Универзитета у Београду, у року од 15 дана од дана
пријема овог решења.

Обавештења Продекана за финансије:

1. Према  важећем  Календару  термина  за  достављање  уговора  о  ауторском  делу  школске
2020/2021. године, у јулу и августу 2021. године рокови за достављање уговора су:

- 7. јул,

- 21. јул,

- 23. август.

Обавештења Продекана за НИД:

1. Министарство  одбране  Републике  Србије  је  у  складу  са  важећим  Законом  и  пратећим
прописима донело Решење којем се у периоду од наредне 2 (две) године издаје дозвола у
области истраживања, развоја и усавршавања НВО, а све у складу са поднетим Захтевом
Машинског  факултета  у  Београду  за  истраживање  и  развој  НВО  и  израду  техничке
документације бр. 395/1 од 26.02.2019. год. 

2. Канцеларија за НИД похваљује колегу, ван. проф. др Небојшу Манића за остварене научне
резултате  и  допринос  Машинском факултету  у  2020.  год.  за  објављен  1  научни  рад  у
категорији  М21а  (Међународни  часопис  изузетних  вредности)  и   7  научних  радова  у
категорији М21 (Врхунски међународни часопис).

Обавештења Продекана за међународну сарадњу:

1. У периоду од 20. до 22. маја 2021. године МФ је био домаћин 10. међународне конференције
о трибологији – БАЛКАНТРИБ '20 (10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB
'20).  Конференција је одржана у онлајн формату, а организатори су били Машински факултет
у Београду и Српско триболошко друштво. Програм Конференције је садржао 93 рада, укупно
277 аутора из 33 земље. Председник организационог одбора Конференције био је проф. др
Александар Венцл.

 

2. У оквиру међународне академске размене, од 21.06. до 25.06.2021. године, гост Катедре за
производно машинство био је доц. др Krystian Erwinski са Nicolaus Copernicus универзитета у
Торуну,  Пољска.  У  склопу  посете  гост  је  одржао  предавање  на  тему:   Presentation  of
Departments research in the area of servo control, robotics, real-time communication and CNC
machines. Академски контакт и домаћин био је проф. др Саша Живановић.

3. У  периоду  од  28.06.  до  02.07.2021.  године,  у  оквиру  програма  међународне  академске
размене Еразмус+,  гост МФ био је  проф. др Ахилеј  Ваирис  (Achilles Vairis)  са Хеленског
медитеранског универзитета на Криту. Проф. Ваирис је 30.06.2021. одржао предавање које
је  обухватило  представљање  универзитета  са  кога  долази,  осврт  на  наставу  у  области
машинства, као и научни рад у домену фрикционог заваривања. Организатор, домаћин и
академски контакт био је проф. др Александар Маринковић.
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-  тачка  3.  ПРЕДЛАГАЊЕ  КАНДИДАТА  ЗА  ЧЛАНОВЕ  МАТИЧНИХ  НАУЧНИХ
ОДБОРА

Предлог  кандидата  Машинског  факултета  за  чланове  матичних  научних  одбора достављен
Комисији за НИД:

1. Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност

- проф. др Милош Бањац
- проф. др Дејан Радић

2. Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер

- проф. др Србислав Генић
- проф. др Војкан Лучанин
- проф. др Зоран Миљковић
- проф. др Весна Спасојевић Бркић

3. Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику

- проф. др Александар Обрадовић
- проф. др Миодраг Спалевић

4. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије

- проф. др Александар Венцл

5. Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство

- проф. др Александар Петровић

6. Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха

- проф. др Александар Јововић

Декан, проф. др Радивоје Митровић предложио је да се ННВ изјасни јавним гласањем за матичне
одборе за које је предложен само један кандидат, а да гласање буде тајно за оне одборе за које је
предложено  више  од  једног  кандидата.  Такође,  за  Матични  научни  одбор  за  математику,
компјутерске науке и механику предложено је да гласање буде јавно. Овај предлог декана усвојен
је једногласно. Декан је затим предложио да Веће именује Комисију за спровођење потупка тајног
гласања. Предложени су:
 

- проф. др Драган Туцаковић
- проф. др Влада Гашић
- доц др Ана Петровић

Чланови ННВ усвојили су предлжену Комисију једногласно. Резултат гласања: 

Једногласно су усвојени и предлози за оне матичне одборе за које је предложен по један кандидат,
односно  и  за  Матични  научни  одбор  за  математику,  компјутерске  науке  и  механику,  где  су
предложена два кандидата.
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А) Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност:

- проф. др Милош Бањац, 87 гласова «за»
- проф. др Дејан Радић, 40 гласова «за»

Б) Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер:

- проф. др Србислав Генић, 34 глаа «за»
- проф. др Војкан Лучанин, 22 гласа «за»
- проф. др Зоран Миљковић, 50 гласова «за»
- проф. др Весна Спасојевић Бркић, 19 гласова «за»

Број важећих гласова под тачком А био је 127, а под тачком Б 125. Број неважећих гласова под
тачком А био је 8, а под тачком Б 10. 

За Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност предложен је проф. др
Милош Бањац, а за Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер проф. др Зоран
Миљковић.

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА

4.1. Продекан за наставу проф. др Љубодраг Тановић изнео је анализу пријемног испита за упис
студената у прву годину ОАС у шк. 2021/2022. годину.

4.2. Календар наставе и испита за школску 2021/2022. годину усвојен је једногласно.

4.3. Водич кроз академске студије за за школску 2021/2022. годину усвојен је једногласно.

4.4. 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.
Према  Правилнику  о  полагању  испита  и  оцењивању  на  испиту,  предметни  наставник  има
обавезу да унесе у електронску базу податке о студентима који су у овој школској години стекли
услов за излазак на завршни испит. База је отворена и може се попуњавати до 17. септембра
2021. г.  

- 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 шинска возила
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за

ужу научну област Шинска возила.
Комисија за припрему реферата: др Војкан Лучанин, ред. проф. - председник Комисије, др Драган

Милковић, ванр. проф. и др Милан Бижић, ванр. проф., Факултет
за  машинство  и  грађевинарство  у  Краљеву,  Универзитет  у
Крагујевцу.

Разлог: упражњено радно место.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
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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  редовног  професора на  неодређено  време  са  пуним  радним
временом за ужу научну област Отпорност конструкција.

Предложени кандидат: др Владимир Буљак, дипл. инж. маш., 
                                        ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за припрему реферата: др Нина Анђелић, ред. проф. – председник Комисије, др Милорад

Милованчевић, ред. проф., др Весна Милошевић-Митић, ред.
проф.,  др Игор  Балаћ,  ред.  проф.  и  Prof.  Dr.-Ing.  Tamara
Nestorović,  Ruhr-Universitӓt  Bochum,  Mechanik  adaptiver
Systeme.

5.2.2.  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.

Предложени кандидат: др Ненад Косанић, дипл. маш. инж., 
                                        ванредни професор за звање ванредног професора.
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,  Универзитет  у
Крагујевцу.

5.2.3.  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 Милица  Петровић, маст. инж. маш., доцент  за  звање ванредног
професора.

Комисија за припрему реферата: др Зоран Миљковић, ред. проф. - председник Комисије,  др Бојан
Бабић, ред. проф., др  Саша Живановић, ред. проф., др Живана
Јаковљевић,  ред.  проф.  и  и  др  Мирко  Ђапић,  ванр.  проф.,
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитет
у Крагујевцу.

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

5.3.1.  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“.

Резултат гласања: Потребан кворум 88, а гласало је 104. Потребно гласова «за» 67 а гласало је: 
за-104, против-0, уздржаних-0.

Изборно  веће  МФ утврдило  је  предлог  да  се  др  Урош  Милованчевић изабере  у  звање
ванредног професора.

5.3.2. 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., Рударско-
геолошки факултет.
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Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Небојша Гњатовић изабере у звање доцента.

5.3.3. 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.

Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Маја Росић Витас изабере у звање доцента.

5.3.4. 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.

Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Стефан Рудаковић изабере у звање доцента.

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)

5.3.в.1.  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.

Резултат гласања: Потребан кворум 131, а гласало је 158. Потребно гласова «за» 99 а гласало је: 
за-158, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ изабрало је Николу Воркапића у звање асистента.

5.3.в.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.

Предложени кандидат: Иванa Цветковић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
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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.

Резултат гласања: Потребан кворум 131, а гласало је 158. Потребно гласова «за» 99 а гласало је: 
за-158, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ изабрало је Ивану Цветковић 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  01.07.2021.  године,  др  Михајло
Поповић,  др Славенко Стојадиновић,  др Горан Ступар  и  др Неџад Рудоња изабрани су  у
звање ванредног професора, а др Срђан Милић и др Ивана Станковић у звање доцента.

5.4.  б.   Обавештење о гласању за избор у звањ  e   на Сенату Универзитета у Београду (за ред.  
професоре)
Нема материјала.

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   K  омисија   за избор у научно звање  

5.а.1.a Подносилац захтева: др Игор Светел, дипл.инж.арх.
Захтев поднет за реизбор у звање: научни сарадник
Предлог  о именовању комисије у  саставу:  др Александар Седмак,  професор емеритус,  доц.  др
Даворка Јандрлић, проф. др Лидија Ђокић, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

5.а.1.б Подносилац захтева: др Бранислав Ђорђевић, мастер инж. маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: др Александар Седмак, професор емеритус, проф. др
Зоран Радаковић, др Сретен Мастиловић, виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна
истраживања, Београд
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

5.а.2.   Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија за избор у научно звање  
(ННВ  )    (прихваћени материјали ће бити 30 дана на  увиду јавности у  Библиотеци и на сајту  
Факултета, а обавештење о томе се објављује   у дневном листу “Политика”  )  

5.а.2.а.  Кандидат:  др  Милош  Милошевић,  дипл.инж.маш., виши  научни  сарадник,  бира  се  у
научно звање научни саветник
Комисија:  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
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5.а.2.б. Кандидат: проф. др Татјана Шибалија, дипл.инж.маш., виши научни сарадник, бира се у
научно звање научни саветник
Комисија: 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

5.а.2.в.  Кандидат:  др Сања Петронић, дипл.инж.маш.,  виши научни сарадник, бира се у научно
звање научни саветник
Кандидат: проф. др Радица Прокић Цветковић, проф. др Зоран Радаковић, проф. др Александар

Петровић, проф. др Љубица Миловић, Универзитет у Београду- Технолошко-металуршки
факултет, др Александар Седмак, ред. проф. у пензији

5.а.2.г Кандидат: др Вера Церовић, дипл.инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник
Комисија: ван. проф. др Драган Милковић, проф. др Александар Грбовић, ван. проф. др Војислав

Симоновић, ван. проф. др Иван Златановић, др Ивана Васовић,  научни сарадник, ЛОЛА
Институт

5  .а.3.    Гласање  о  изборима  у  научно  звање  (ИВ)   (  одлука  Већа  се  доставља    Министарству  
просвете, науке и технолошког развоја)

5.а.3.a. Кандидат: др Наташа Солдат, дипл. инж.маш., бира се у научно звање научни сарадник,
(Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија: проф. др Радивоје Митровић, ван. проф. др Зоран Стаменић, др Ивана Атанасовска, 

научни саветник, Математички институт САНУ, Београд 
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се  др  Наташа Солдат изабере  у звање  научног
сарадника.

5.а.3.б. Кандидат: др Лазар Јеремић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни 
сарадник,
(Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Оливера Поповић, др Александар Седмак, ред. 
проф. у пензији
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се  др  Лазар Јеремић изабере  у звање  научног
сарадника.

5.а.3.в. Кандидат: др Никола Миловановић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни 
сарадник (Политика од 25.05.2021. год.) 
Комисија: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Александар Грбовић, др Александар Седмак, ред. 

проф. у пензији 
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно  веће  МФ утврдило  је  предлог  да  се  др  Никола  Миловановић изабере  у  звање
научног сарадника.

5.а.3.г.  Кандидат: др  Филип  Вучетић,  мастер  инж.  маш.,  бира  се  у  научно  звање  научни
сарадник,
(Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија: 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: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.
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Изборно веће МФ утврдило је предлог да се  др  Филип Вучетић изабере  у звање  научног
сарадника.

5.а.3.д. Кандидат: др Марта Трнинић, дипл.инж.маш., научни сарадник, бира се у научно звање 
научни сарадник (реизбор), (Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија: проф. др Александар Јововић, проф. др Мирко Динуловић, проф. др Мирјана Кијевчанин,

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се  др  Марта Трнинић изабере  у звање  научног
сарадника.

5.а.3.ђ.  Кандидат: др Мирко Максимовић,  научни сарадник,  бира се у  научно звање  научни
сарадник (реизбор), (Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија:  проф.  др  Александар  Бенгин,  проф.  др  Александар  Симоновић,  проф.  др  Мирко

Динуловић, ван. проф. др Огњен Пековић, проф. др Гордана Кастратовић, Универзитет у
Београду, Саобраћајни факултет

Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 135. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-135, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Мирко Максимовић изабере у звање научног
сарадника.

5.а.3.е. Кандидат: др Ивана Васовић Максимовић,  научни сарадник,  бира се у научно звање
виши научни сарадник, (Политика од 25.05.2021. год.)
Комисија:  проф.  др  Александар  Симоновић,  проф.  др  Александар  Бенгин,  проф.  др  Мирко

Динуловић, ван. проф. др Огњен Пековић, проф. др Гордана Кастратовић, Универзитет у
Београду, Саобраћајни факултет

Резултат гласања: Потребан кворум 88, а гласало је 104. Потребно гласова «за» 67 а гласало је: 
за-104, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ утврдило је предлог да се др Ивана Васовић Максимовић изабере у звање
виши 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)     
Нема материјала.

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)  
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5.б.4.а Кандидат: Валентина Матовић, мастер инж.маш., бира се у звање истраживач сарадник,
(Политика од 26.05.2021. год.)
Комисија:  доц.  др  Бранислава  Јефтић,  проф.  др  Лидија  Матија,  проф.  др  Александра  Васић
Миловановић
Резултат гласања: Потребан кворум 131, а гласало је 158. Потребно гласова «за» 99 а гласало је: 
за-158, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ изабрало је Валентину Матовић 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 Радиша Јовановић
Аутори техничког решења: проф. др Радиша Јовановић, проф. др Угљеша Бугарић, асистент Митра
Весовић, Лара Лабан, истраживач приправник, мастер инж.маш.
Назив техничког решења: „Оптимално управљање кретања захватног уређаја“
Предлог о именовању члана ННВ: ван. проф. др Срђан Рибар
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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

5.б.2.а Након позитивног мишљења  проф. др Милете Ристивојевића,  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:  „Специјални модуларни уређај за моделску обраду
озубљења  цилиндричних  зупчаника“   чији  су  аутори:  проф.  др  Богдан  Совиљ,  Факултет
техничких наука, Нови Сад, асистент-мастер Иван Совиљ-Никић, Факултет техничких наука, Нови
Сад,   др  Сандра  Совиљ-Никић,  научни  сарадник,  Ирител  а.д.  Београд,  ван.  проф.  др  Зоран
Стаменић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ

5.г.1. Именовање рецензената
Нема материјала.

5.г.2. Прихватање монографије за штампање
Нема материјала.

- тачка 5.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Нема материјала.

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

   6  .1  . Обавештење о пријави кандидата  

6.1.1. Кандидат: мр Јован Филиповић, дипл.инж.маш.,студент Докторских студија
Радни наслов: Процесне перформансе размењивача топлоте при попречном наструјавању цевног

снопа од глатких цеви
Process performances of heat exchanger with smooth tube bundle in cross flow
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Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Србислав Генић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за процесну технику).

6.1.2. Кандидат: Дејан Јанковић, дипл.инж.маш.,студент Докторских студија
Радни наслов: Одређивање преосталог радног века машинских делова уских толеранција опште

намене
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Милета Ристивојевић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за опште машинске конструкције).

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: мр Даниела Ђукић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Истраживање модалитета деградационих процеса љуске трупа путничке летелице и

могућности продужетка заморног века
Research of modalities of degradation processes of a fuselage shell of pasanger aircraft
and posibilities of fatigue life extensions

Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за ваздухопловство: др Александар Грбовић,
ред. проф..

Комисија предложена од стране Катедре за ваздухопловство:
                                 др Часлав Митровић, ред. проф., др Мирко Динуловић, ред. проф. и др Гордана 
                                 Кастратовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6  .2  .  Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,  
одобравање теме и именовање ментора
Нема материјала.  

6  .3  .  Обавештење  о  сагласности  Већа  научних  области  техничких  наука  Универзитета  у  
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора

6.3.1.  Mohammad Sakib Hasan, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Analysis, modeling
and  optimization  of  solar  –powered  high-altitude  platform-station  (HAPS)  Анализа,  моделирање  и
оптимизација  беспилотне  летелице  за  велике  висине  на  соларни  погон», ментор:  др  Јелена
Сворцан, ванр. проф.   

6  .4  . Обавештење о промени ментора докторске дисертације  
Нема материјала. 

6  .5. Продужење рока за израду докторске дисертације  
Нема материјала. 

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: Александар Димић, MSc., студент Докторских студија
Наслов:  Утицај  облика  профила  и  уходавања  зубаца  на  површинску  носивост  цилиндричних

зупчастих парова
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за Опште машинске конструкције
Предлог Комисије:  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 институт Српске академије наука
и уметности. 
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Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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: Милан Петровић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Динамика испаравања у великим запреминама течности изложеним великим специфичним

топлотним протоцима у генераторима паре
Комисијa:  др Владимир Стевановић, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., др Сања

Миливојевић, ванр. проф., др Милада Пезо, виши научни сарадник, ИНН Винча Београд
и др Милица Илић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6.7.2. Кандидат: Михаило Милановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Термомеханички аспекти процеса сушења остатака из производње сокова
Комисијa:  др Мирко  Коматина,  ред.  проф.,  ментор,  др  Милош  Бањац,  ред.  проф.,  др  Иван

Златановић, ванр. проф., др Небојша Манић, ванр. проф. и др Бранко Бугарски,  ред.
проф., ТМФ Београд.

Резултат гласања: Једногласно усвојено.
  
6.7.3. Кандидат: Валентина Матовић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов:  Примена  машинског  учења  и  НИР  спектроскопије  у  циљу  мониторинга  пацијената  на

хемодијализи
Комисијa:  др Бранислава  Јефтић,  доц.,  ментор,  др  сц.  мед.  Јасна  Трбојевић-Станковић,  доц.,

ментор, Медицински факултет Београд, др Лидија Матија,  ред. проф.,  др Александра
Васић-Миловановић, ред. проф. и др Горан Лазовић, ванр. проф. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6.7.4. Кандидат: Марко Китановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов:  Оптимизација  функционалних и  управљачких параметара хибридног  погонског  система

возила јавног градског превоза
Комисијa:  др Слободан Поповић, ванр. проф., ментор, др Ненад Миљић, ванр. проф., др Драган

Кнежевић, ванр. проф., др Предраг Мрђа, доц. и др Јован Дорић, ванр. проф., Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6.7.5. Кандидат: мр Нада Станојевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов:  Модел  трошкова  експлоатације  великих  возних  паркова  са  погоном  на  компримовани

природни гас
Комисијa:  др Бранко Васић, ред. проф., ментор, др Владимир Поповић, ред. проф. и др Славен

Тица, ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд.  
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6.7.6. Кандидат: Димитрије Манић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Термодинамичка анализа, моделирање и оптимизација динамичког понашања система за 
              климатизацију, грејање и хлађење у јавним објектима
Комисијa:  др Мирко Коматина, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., др Бранислав

Живковић, ред. проф. МФ у пензији, др Неџад Рудоња, доц. и др Биљана Вучићевић,
виши научни сарадник, ИНН Винча Београд. 

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

6.7.7. Кандидат: Ненад Милошевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Примена стереометријске методе мерења  деформације на одређивање дијаграма стварни
напон—стварна деформација хетерогених заварених спојева 
Комисијa:  др Александар Седмак,  проф.  емеритус,  ментор,  др  Радица Прокић-Цветковић,,  ред.

проф.,  др  Гордана  Бакић,  ред.  проф.,  др  Вукић  Лазић,  ред.  проф.,  Универзитет  у
Крагујевцу, Машински факултет и др Игор Мартић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд. 
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Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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.  Милош  Радојевић,  маст.  инж. маш., студент  Докторских  студија «Квалитативна
идентификација  гасовитих  продуката  термохемијске  конверзије  биомасе  применом  симултане
термалне анализе и масене спектрометрије», ментори : др Небојша Манић, ванр. проф. и др Бојан
Јанковић, виши научни сарадник, ИНН Винча Београд .  
 
6  .9. Обавештење о обављеној јавној одбрани  

6.9.1. Кандидат: Вељко Марковић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Препознавање геометријских примитива из тродимензионалног облака тачака
Датум одбране: 16.06.2021. године.
Комисија:  др  Живана  Јаковљевић,  ред.  проф.,  ментор,  др  Бојан  Бабић,  ред.  проф.,  др  Зоран

Миљковић, ред. проф., др Саша Живановић, ред. проф. и др Игор Будак, ред. проф., ФТН
Нови Сад. 

6.9.2. Кандидат: Ahmed Ali Irhayim Abubaker, MSc., студент Докторских студија
Наслов: 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)
Датум одбране: 25.06.2021. године.
Комисија: др Иван Костић, ред. проф., ментор, др Часлав Митровић, ред. проф., др Александар

Бенгин, ред. проф., др Александар Симоновић, ред. проф., др Марија Самарџић, доц.,
научни сарадник, Универзитет одбране у Београду, Војна академија. 

- 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  
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
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(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи)

Сагласност за одсуство ради усавршавања 

1. др Јелена Сворцан, ванр. проф., плаћено одсуство у периоду 01.11.2021. – 31.07.2022.г.
ради научног усавршавања (Fulbright Visiting Scholar Program, Stanford University, Center for
Turbulence Research) 
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

Ангажовања наставника и сарадника за   реализацију наставе   у Војној академији  

1. др  Оливера  Јеремић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  одржавање  наставе  из  предмета
Механика 2, са фондом од 59 часова (3+0) у  пролећном семестру, у школској 2021/2022.
години.

2. др  Наташа  Тришовић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  одржавање  вежби из  предмета
Механика 2, са фондом од 38 часова (0+2) у  пролећном семестру,  и вежби из предмета
Механика 3,  са фондом од 35 часова (0+2),  у  јесењем семестру,  у  школској  2021/2022.
години.

3. др  Михаило Лазаревић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  одржавање  наставе из  предмета
Механика 3, са фондом од 53 часа (3+0), у јесењем семестру, у школској 2021/2022. години.

4. др  Саша  Живановић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  одржавање  наставе из  предмета
Технологија  машинске  обраде, са  фондом  од  38  часова (2+0),  у  јесењем  семестру,  у
школској 2021/2022. години.

5. др  Иван  Костић,  ред.  проф. ангажовање  за  одржавање  наставе из  предмета
Аеродинамичке конструкције са фондом од 49 часова (3+0), у јесењем семестру, у школској
2021/2022. години.

6. др  Оливера  Костић,  доцент ангажовање  за  одржавање  вежби  из  предмета
Аеродинамичке конструкције са фондом од 33 часа (0+3), у  јесењем семестру, у школској
2021/2022. години.

7. др Милош Марковић, доцент ангажовање за одржавање наставе из предмета  Системи за
управљање  ватром  са  фондом  од  47  часова  (3+0),  у  јесењем семестру,  у  школској
2021/2022. години.

8. др  Дејан  Јевтић,  доцент ангажовање  за  одржавање  вежби из  предмета   Системи  за
управљање ватром са фондом од 32 часа (0+2), у јесењем семестру, у школској 2021/2022.
години.

9. др  Драган  Кнежевић,  ванр.  проф. ангажовање  за  одржавање  наставе из  предмета
Мотори са унутрашњим сагоревањем са фондом од 49 часова (3+0), у јесењем семестру, у
школској 2021/2022. години.
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10. др Милорад Милованчевић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе из предмета
Теорија  конструкција  и отпорност материјала са фондом од 50 часова (3+0),  у  јесењем
семестру, у школској 2021/2022. години.

11. др Нина  Анђелић,  ред.  проф. ангажовање за  одржавање  вежби из  предмета  Теорија
конструкција и  отпорност материјала са фондом од 33 часа (0+2) у јесењем семестру,  у
школској 2021/2022 години.

12. др Милан Лечић, ред. проф. ангажовање за одржавање наставе из предмета Хидраулички
и пнеуматски системи са фондом од 49 часова (3+0), у  пролећном семестру, у школској
2021/2022. години.

13. др  Томислав  Стојић,  ванр.  проф. ангажовање  за  одржавање  наставе  из  предмета:
Основи електронике са фондом од 70 часова (3+0), у јесењем семестру и Основи аналогне
електронике са фондом од 70 часова (3+0), у пролећном семестру, у школској 2021/2022.
години.

14. Никола Воркапић,  асистент ангажовање за одржавање  вежби из предмета  Технологија
машинске обраде са фондом од 35 часа (0+2) у јесењем семестру,  у школској 2021/2022.
години

Комисије

1.    др Ђорђе Чантрак, ванр. проф.,  ангажовање за учешће у Комисији за преглед и оцену
мастер рада под насловом «Примена лабораторијског симулатора оптерећења у анализи
електромоторног погона центрифугалне пумпе у различитим режимима рада», кандидата
Давида Ристовића, на Универзитету у Београду – Електротехничком факултету.

2.   др Весна Спасојевић Бркић, ред. проф.,  ангажовање за  учешће у Комисији за оцену
научне  заснованости  теме  докторске  дисертације  под  називом  «Модел  за  селекцију  и
одређивање  приоритета  примене  Lean  метода  у  производним  малим  и  средњим
предузећима»,  кандидата  Дргана  Павловића,  на  Универзитету  у  Нишу  –  Машинском
факултету.

3.   др Александар Обрадовић,  ред. проф.,  ангажовање за  учешће у Комисији за писање
извештаја  о  пријављеним учесницима конкурса објављеног 02.06.2021.  године,  за избор
једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Теоријска и
примењена механика, на Универзитету у Нишу – Машинском факултету.

4.   др Александар Јововић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор у звање
ванредног  или  редовног  професора  за  ужу  научну  област  Процесна  техника,  на
Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука.

5.   др Србислав Генић, ред. проф.,  ангажовање за  учешће у Комисији за избор у звање
ванредног  или  редовног  професора  за  ужу  научну  област  Процесна  техника,  на
Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука.

6.   др Бранко Васић, ред. проф., ангажовање за учешће у Комисији за избор једног редовног
професора  за  ужу  научну област  Друмски  и  градски  транспорт  путника,  на  неодређено
време са пуним радним временом на Универзитету у Београду – Саобраћајном факултету.
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Резултат гласања: Сва ангажовања су усвојена према наведеним захтевима.

Седница ННВ завршена је у 14:20 часова.

                                                                                                               ДЕКАН
                           ЗАПИСНИЧАР                                      МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА  

                Љубица Сладојевић Вершеги                                    проф. др Радивоје Митровић
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