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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ- 
Број: 1767/2                                         ЗАПИСНИК са седнице ННВ-01/2122 
Датум: 21.10.2021. год.  
 

  р.п. в.п. д. а     

А бројно стање ННВ 79 51 38 30 198 

 Кворум за ННВ – 1/2А     100 

Б присутно   68  43   34  26   171 

 потребно за одлуку – 1/2Б        

В бројно стање ИВ – () 79 130 168 198  

 Кворум за ИВ – 2/3В 53  87 112  132  

 потребно за одлуку – 1/2В 40  66                                                                                                                             85  100  

 Присутно   68 111   145  171  

 
 ред.проф. – 68 (79) 
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47. Митровић З. 
48.- Митровић Ч. (о) 
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78.- Цветковић А. (о) 

79. Шкатарић Д. 
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Седница Наставно-научног већа Универзитета у Београду - Машинског факултета број ННВ – 
01/2122 одржана је 21. октобра 2021. године у Амфитеатру А, са почетком у 13:00 часова. 
Седницом је председавао проф. др Владимир Поповић, Декан, уз сарадњу Продекана за наставу, 
проф. др Марка Милоша, Продекана за финансије, проф. др Александра Грбовића, Продекана за 
НИД, проф. др Драгославе Стојиљковић, Продекана за међународну сарадњу и докторске студије, 
проф. др Маје Тодоровић и Продекана за акредитацију и организацију, проф. др Живане 
Јаковљевић. 
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 100 чланова Већа, а да је у 
сали присутно 171 члан, 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-18/2021 од 30.09.2021. год. 
2. Обавештења и информацијe. 
3. Додела решења новоизабраним шефовима катедара. 
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-18/2021 ОД 30.09.2021. 
ГОД.  
 
Записник са седнице ННВ-18/2021 од 30.09.2021. године je једногласно усвојен. 

 
 
- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
Обавештења Декана: 
 
 

1. На 26. седници Савета Машинског факултета која је одржана у уторак, 28.09.2021. год., 
донете су следеће одлуке: 

- на основу Предлога Студентског парламента Факултета, Никола Јокић, студент 2. 
године МАС, изабран је за студента продекана Машинског факултета за школску 
2021/2022. и 2022/2023. годину (Oдлука донета на основу Предлога Студентског 
парлманета); 

- на основу Одлуке Наставно-научног већа од 16.09.2021.год. верификовани су 
мандати следећих чланова Савета из реда наставника и сарадника Факултета: 

1. проф. др Саши Митићу, 

2. проф. др Војкану Лучанину, 

3. проф. др Александру Венцлу; 

            мандатни период именованима траје од 01.10.2021. до 30.09.2022. године. 
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Савет Факултета је донео и препоруку да се приступи разматрању измена и допуна 
Правилника о стицању и расподели прихода Машинског факултета Универзитета у 
Београду. 

 

2. Декан се захвалио члановима Наставно - научног већа због придржавања свих 
епидемиолошких мера и замолио да и убудуће буде тако. 

  

3. И даље ће се наставити пракса одржавања проширених деканских колегијума. 

 

4. Јуче је изабран нови директор Иновационог центра Машинског факултета, проф. др Ненад 
Зрнић.  

 

5. Конституисан  је нови Сенат Универзитета у Београду. 

 

6. Наш факултет је подржао одржавање Машинијаде које је планирано за 30. октобар на 
Копаонику. Међутим, како се други факултети нису сагласили, Машинијаде на жалост 
поново неће бити. Декан се захвалио колегама које су припремале наше екипе. 

 

7. Дан Машинског факултета 30.10. и Свечане седнице Савета – календар догађаја: 

 

Уторак, 26.10.2021. године (Привреда): 

Сатница: 12-13 ч, свечана сала 211 

• Захвалнице Машинског факултета 

• Плакета Машинског факултета 

 

Уторак, 26.10.2021. године (Студенти, раздвојене групе ОАС и МАС): 

Сатница: 18 -19 ч, амфитеатар А 

• Студенти редовних генерација ОАС - награде поводом успеха у претходној школској 
години 

• Најбољи студенти ОАС на 1.,2. и 3. години студија 

  

Сатница: 19-20 ч, амфитеатар А 

• Студенти редовних генерација МАС - награде поводом успеха у претходној школској 
години 

• Најбољи студенти МАС на 1. и 2. години студија 

 

Четвртак, 28.10.2021. године (Запослени на МФ): 

Сатница: 12-14 ч, амфитеатар А 

• Захвалнице за посебна залагања 

• Испраћај пензионисаних чланова колектива 

• Уручивање повеља за сталност у раду 
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Субота, 30.10.2021. године 

• Свечана академија 

• Плакете за посебна залагања 

• Најбољи студенти на ОАС, МАС и студент генерације 

 
 
Обавештења Продекана за НИД: 
 
 

1. Приликом достављања Захтева за службени пут у иностранство или у земљи на више дана, 
потребно је приложити и адекватан документ/допис којим се потврдђује разлог путовања. 

 
2. У циљу одржавања динамике исплате Уговора о ауторском делу (10. и 25. у месецу),  

достављамо Календар термина за достављање Уговора о ауторском делу канцеларији 
продекана за НИД за школску 2021/2022 годину.  
Потребно је да се придржавамо датих термина и сатнице како би канцеларија за НИД и 
Служба за рачуноводство и финансије благовремено спровеле прописане процедуре.  
Уговори о ауторском делу који се доставе после наведеног термина, биће припремљени за 
исплату у наредном термину. (Календар у прилогу радног материјала). 

 
3. Универзитет у Београду жели да подстакне наставнике, истраживаче и сараднике, као и 

студенте докторских студија, да креирају уредан профил на платформи ORCID.  
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) је међународно препозната и прихваћена 
јединствена ознака намењена идентификацији истраживача/аутора. 
Међународни издавачи часописа све чешће захтевају ORCID као неопходан услов за 
пријаву рада за објављивање. Додатно, Европска комисија је најавила да ће овај 
идентификатор морати да има сваки истраживач који буде конкурисао у наступајућим 
пројектним циклусима. Као што сте обавештени мејлом од 12.10.2021. год., потребно је 
канцеларији за НИД доставити линк креираног профила на платформи ORCID. 

  
4. МПНТР je објавио текст предлога Стратегије развоја стартап екосистема Републике Србије 

за период од 2021. до 2025. године. 
Јавна расправа спровешће се у периоду од 15. октобра до 3. новембра 2021. године. 
Због епидемиолошке ситуације, примедбе, предлози и сугестије достављају се 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, преко посебног обрасца који се може 
преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на следећу имејл адресу: javna.rasprava@mpn.gov.rs, са назнаком: „Стратегија 
развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021 до 2025 године” 
Више информација на следећем линку: 
https://www.mpn.gov.rs/javna-rasprava-o-predlogu-strategije-razvoja-startap-ekosistema-
republike-srbije-za-period-od-2021-do-2025-godine/ 

 
5. У циљу оснаживања стартап заједнице у Србији, Фонд за иновациону делатност покренуо је 

нови програм акцелерације „Катапулт“, који ће предузећима пружити менторску и 
финансијску подршку кроз интензивне обуке и повезивање са инвеститорима. 
Програм акцелерације је отворен за сва иновативна предузећа која су у раној фази развоја 
производа и освајања тржишта, као и предузећa са доказаном тржишном тракцијом које 
имају за циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средстава. Пријаве 
предузећа из свих области науке и технологијe, као и индустријског сектора се подносе 
путем Катапулт портала до 6. децембра 2021. године у 15:00 часова. 
Више информација на следећем линку: 
http://www.inovacionifond.rs/info/otvoren-poziv-za-ucesce-u-programu-akceleracije 

 
6. MПНТР позива стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о иновационој 

делатности као и да дају своје предлоге и сугестије. 
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Јавна расправа спровешће се у периоду од 08. до 28. октобра 2021. године. 
Због епидемиолошке ситуације, примедбе, предлози и сугестије достављају се 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, преко посебног обрасца који се може 
преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на следећу имејл адресу: nauka@mpn.gov.rs са назнаком: „Нацрт закона о 
иновационој делатности”. 
Више информација на следећем линку: 
https://www.mpn.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtau-zakona-o-inovacionoj-delatnosti/ 

 
 
Обавештења Продекана за акредитацију и организацију: 
 
 

1. На основу члана 10 Правилника о раду Центра за квалитет наставе и акредитацију на 
састанку Центра за квалитет наставе и акредитацију одржаном 14.10.2021. године донета је 
Одлука о формирању и именовању Тима за координацију са КАПК (Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета) у следећем саставу: 
 
др Весна Спасојевић-Бркић, редовни професор – Шеф тима 
др Живана Јаковљевић, редовни професор 
др Мирјана Мисита, редовни професор 
др Зорица Вељковић, ванредни професор 
др Горан Воротовић, ванредни професор 
др Милан Калајџић, ванредни професор 
др Неџад Рудоња, ванредни професор 
др Милош Пјевић, доцент 
др Милица Петровић, ванредни професор 
др Бранислава Јефтић, доцент 
Весна Симић, дипл. правник 
Секретар продекана за наставу 
Алекса Остојић, студент треће године ОАС 
Катарина Телебак, студент треће године ОАС 
 

У току је поступак самовредновања. Уколико се неко од чланова тима обрати члановима Наставно-
научног већа, а посебно шефовима и секретарима катедара, молимо их да пруже потребне 
информације. 
 
 
Обавештења Продекана за финансије: 
 
 

1. Директни материјални трошкови по пројектима, средства намењена ауторским хонорарима 
и сл. морају се утрошити према намени за коју су добијена до 31. децембра, до када треба 
извршити и повраћај неутрошених средстава.  
Продекан за финансије је замолио да се средства што пре утроше, односно да се не чека 
децембар месец. 

 
 
Обавештења чланова ННВ: 
 
 

1. Проф. др Милош Недељковић представио је новог асистента, Богдана Ристића, као и 
доцента др Новицу Јанковића, на Катедри за хидрауличне машине и енергетске системе. 
 

2. Проф. др Бојан Бабић представио је нове асистенте, Лазара Матијашевића и Николу 
Јокића, на Катедри за производно машинство. 
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3. Проф. др Војкан Лучанин представио је новог асистента, Александру Костић, на Катедри за 
шинска возила. 

 
 
Извештаји са службених путовања: 
 
 

1. др Игор Бачкалов, ванр. проф., поднео је извештај о обављеном службеном путовању у 
Напуљу (Италија), где је боравио у периоду од 12.09. до 16.09.2021. године на 
Универзитету „Федерико Други“ и држао предавања из предмета “Regulatory Framework for 
Maritime Industry 4.0”. Такође, током боравка у Напуљу, у оквиру Летње школе MUNA 
асоцијације универзитета (Mediterranean and Middle East University Network Agreement) 
представио је резултате истраживања спроведених на Машинском факултету у Београду, у 
оквиру међународног истраживачког пројекта NOVIMAR (Novel IWT and Maritime Transport 
Concepts). 

 
 
- тачка 3. ДОДЕЛА РЕШЕЊА НОВОИЗАБРАНИМ ШЕФОВИМА КАТЕДАРА 
 
Декан је уручио решења новоизабраним шефовима катедара, и то: 
 
Шеф Катедре за производно машинство, проф. др Бојан Бабић, 
Шеф Катедре за механизацију, проф. др Ненад Зрнић, 
Шеф Катедре за пољопривредно машинство, проф. др Драган Марковић, 
Шеф Катедре за индустријско инжењерство, проф. др Весна Спасојевић – Бркић, 
Шеф Катедре за механику, проф. др Зоран Митровић, 
Шеф Катедре за теорију механизама и машина, проф. др Бранислав Попконстантиновић, 
Шеф Катедре за термотехнику, проф. др Драган Туцаковић, 
Шеф Катедре за процесну технику, проф. др Александар Јововић, 
Шеф Катедре за термомеханику, проф. др Милан Гојак, 
Шеф Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе, проф. др Милош Недељковић (в.д.), 
Шеф Катедре за математику, проф. др Миодраг Спалевић, 
Шеф Катедре за аутоматско управљање, проф. др Драган Лазић, 
Шеф Катедре за физику и електротехнику, проф. др Зоран Трифковић, 
Шеф Катедре за механику флуида, проф. др Милан Лечић, 
Шеф Катедре за ваздухопловство, проф. др Иван Костић, 
Шеф Катедре за системе наоружања, проф. др Предраг Елек, 
Шеф Катедре за бродоградњу, проф. др Милорад Моток, 
Шеф Катедре за моторе, проф. др Ненад Миљић (в.д.), 
Шеф Катедре за моторна возила, проф. др Драган Алексендрић, 
Шеф Катедре за шинска возила, проф. др Војкан Лучанин, 
Шеф Катедре за опште машинске конструкције, проф. др Александар Маринковић, 
Шеф Катедре за технологију материјала, проф. др Радица Прокић – Цветковић, 
Шеф Катедре за отпорност конструкција, проф. др Весна Милошевић – Митић, 
Шеф Катедре за биомедицинско инжењерство – проф. др Лидија Матија. 
 
 

- тачка 4. НАСТАВНА ПИТАЊА 
 
 

1. На основу члана 4. Правилника о стручној пракси Универзитета у Београду – Машинског 
факултета, а у складу са чланом 64. Статутa Универзитета у Београду - Машинског 
факултета - пречишћен текст, арх. бр. 1136/4 од 28.06.2021. године, Наставно – научно 
веће, на предлог Декана једногласно је донело одлуку да се за координатора стручне 
праксе именује проф. др Божица Бојовић. 
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2. Продекан за наставу, проф. др Марко Милош обавестио је присутне да је у додатном 
испитном року који је организован у периоду од 09.10. до 10.10.2021. године 28 кандидата 
испунило услов за упис на Мастер академске студије. 
 

3. Студенти који су заражени вирусом COVID-19, дужни су да доставе доказ секретарима 
катедара и договоре се на који начин ће обавезе бити надокнађене. 
 

 
 

 
 
 
- 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 моторе 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Мотори. 
Комисија за припрему реферата: др Слободан Поповић, ванр. проф. – председник Комисије, др 

Ненад Миљић, ванр. проф., др Драган Кнежевић, ванр. проф., др 
Предраг Мрђа, доцент и    др Јован Дорић, ванр. проф., Факултет 
техничких наука, Универзитет у Новом Саду. 

Разлог: унапређење сарадника др Марка Китановића. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.2. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Опште машинске конструкције. 
Комисија за припрему реферата: др Александар Маринковић, ред. проф. – председник Комисије, др 

Татјана Лазовић-Капор, ред. проф., др Божидар Росић, ред. 
проф. М.Ф. у пензији,  др Милета Ристивојевић, ред. проф. М.Ф. 
у пензији и др Лозица Ивановић, ред. проф., Факултет 
инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу. 

Разлог: унапређење асистента др Милоша Седака. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.1.3. Предлагач: Катедра за технологију материјала 
Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за 

ужу научну област Технологија материјала – машински материјали, 
заваривање и сродни поступци. 

Комисија за припрему реферата: др Гордана Бакић, ред. проф. - председник Комисије, др Оливера 
Поповић, ред. проф., др Радица Прокић-Цветковић, ред. проф., 
др Александар Седмак, проф. емеритус и др Душан Арсић, 
доцент, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу. 

Разлог: унапређење истраживача сарадника др Ненада Милошевића. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.2. Обавештење о стављању на увид јавности реферата Комисија по конкурсима за избор у 
звање (материјали ће бити 15 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета) 
 
5.2.1. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом за ужу научну област Војно машинство – системи 
наоружања. 
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Предложени кандидат: др Иванa Тодић, дипл. инж. маш., доцент за звање ванредног 
професора. 

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. 

 
5.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)  
 
 
5.3.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним 

временом за ужу научну област Моторна возила. 
Предложени кандидат: др Иван Благојевић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
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. 

Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 68. Потребно гласова «за» 40 а гласало је: за-
68, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Ивана Благојевића у звање редовног 
професора. 
 
5.3.2. 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 Милош Ђукић, дипл. маш. инж.,  
                                        ванредни професор за звање редовног професора. 
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“. 

Резултат гласања: Потребан кворум 53, а гласало је 68. Потребно гласова «за» 40 а гласало је: за-
68, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Милоша Ђукића у звање редовног 
професора. 
 
5.3.3. Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним 

радним временом за ужу научну област Термотехника. 
Предложени кандидат: др Александрa Сретеновић Добрић, дипл. инж. маш.,  
                                        доцент за звање ванредног професора. 
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“. 

Резултат гласања: Потребан кворум 87, а гласало је 111. Потребно гласова «за» 66 а гласало је: 
за-111, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Александре Сретеновић Добрић у звање 
ванредног професора. 
 
5.3.а. Покретање иницијативе за избор у звање гостујућег професора и доделу звања професор 
емеритус (ННВ) 
Нема материјала.  
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5.3.б. Изјашњавање о предлогу за доделу звања професор емеритус (ННВ) 
Нема материјала.  
 
5.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ) 
Нема материјала.  
 
5.4.a. Обавештење о гласању за избор у звања на Већу научних области техничких наука 
Универзитета у Београду (коначан избор за ванредне професоре и доценте)  
Нема материјала. 
 
5.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe 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 Kомисија за избор у научно звање 
 
5.а.1.а Подносилац захтева: др Милан Петровић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Владимир Стевановић, ван. проф. др Сања 
Миливојевић, др Милада Пезо, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“ 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.а.1.б Подносилац захтева: др Димитрије Манић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Коматина, проф. др Милош Бањац, 
проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
5.а.1.в Подносилац захтева: др Михаило Милановић, мастер инж. маш. 
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник 
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Мирко Коматина, ван. проф. др Небојша Манић, 
проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет у Београду 
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 Воркапић, дипл. инж. маш., научни сарадник, бира се у научно 
звање  виши научни сарадник 
Комисија: проф. др Александар Бенгин, проф. др Александар Симоновић, проф. др Небојша 
Петровић, ван. проф. др Огњен Пековић, др Милош Франтловић, виши научни сарадник, 
Универзитет у Београду, НУ ИХТМ 
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5.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја) 
 
 

5.а.2.a Кандидат: др Игор Светел, дипл.инж.арх., научни сарадник, бира се у научно звање 
научни сарадник (реизбор) (Политика од 20.09.2021.год.) 
Комисија: др Александар Седмак, професор емеритус, доц. др Даворка Јандрлић, проф. др Лидија 
Ђокић, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Резултат гласања: Потребан кворум 112, а гласало је 145. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-145, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Игора Светела у звање научни сарадник. 
 
5.а.2.б Кандидат: др Бранислав Ђорђевић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни 
сарадник  (Политика од 20.09.2021.год.) 
Комисија: др Александар Седмак, професор емеритус, проф. др Зоран Радаковић, др Сретен 
Мастиловић, виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд 
Резултат гласања: Потребан кворум 112, а гласало је 145. Потребно гласова «за» 85 а гласало је: 
за-145, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Бранислава Ђорђевића у звање научни 
сарадник. 
 
5.а.2.в Кандидат: др Ивана Ивановић, дипл.мех., научни сарадник, бира се у научно звање виши 
научни сарадник  (Политика од 20.09.2021.год.) 
Комисија: проф. др Зоран Радаковић, проф. др Александар Грбовић, др Александар Седмак, 
професор емеритус и проф. др Вукић Лазић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских 
наука. 
Резултат гласања: Потребан кворум 87, а гласало је 111. Потребно гласова «за» 66 а гласало је: 
за-111, против-0, уздржаних-0. 

Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Ивана Иванковића 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) 
Нема материјала. 
 
 

- тачка 5.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
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5.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете 
документације и подношење Мишљења о техничком решењу 

 
5.в.1.а Подносилац захтева: ван. проф. др Славенко Стојадиновић 
Аутори техничког решења: ван. проф. др Славенко Стојадиновић, проф. др Радован Пузовић, др 
Срђан Живковић, научни сарадник, Војнотехнички институт, Београд 
Назив техничког решења: „Метод оптималног постављања призматичних мерних делова и 
конфигурисања мерних сензора при инспекцији на нумерички управљаним мерним машинама“ 
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Саша Живановић 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
 
5.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења   
Нема материјала. 
 

 
- тачка 5.г.   МОНОГРАФИЈЕ 
 

 
5.г.1. Именовање рецензената 
Нема материјала. 
 

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

 

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

- тачка 6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   
 
 
6.1. Обавештење о пријави кандидата 
 
 
6.1.1. Кандидат: Дарко Радојевић, маст.инж.орг. наука,студент Докторских студија 
Радни наслов: Стабилност посебних класа механичких система нецелог и целог реда са кашњењем 

на коначном временском интервалу 
Предложен потенцијални ментор од стране кандидата: др Михаило Лазаревић, ред. проф.  
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за механику). 
 
 
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: Михајло Аранђеловић, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Радни наслов: Утицај вишеструких грешака у завареном споју на интегритет заварене конструкције 
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за технологију материјала: др Александар 

Седмак, 
проф. 
емеритус. 

Комисија предложена од стране Катедре за технологију материјала: 
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                                 др Зоран Радаковић, ред. проф., др Гордана Бакић, ред. проф., др Ана 
Петровић, доц., др Симон Седмак, научни сарадник и др Зијах Бурзић, научни 
саветник, Војно технички институт Београд.  

Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
 
6.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације, 
одобравање теме и именовање ментора 
 
 
6.2.1. Кандидат: Драгољуб Тановић, маст.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Оптимизација ветротурбина посебних намена 
   Optimization of wind turbines for special purposes 
Комисија: др Александар Бенгин, ред. проф., др Огњен Пековић, ванр. проф., др Јелена Сворцан, 

ванр. проф., др Тони Иванов, доц. и др Драган Комаров, научни сарадник, Академија 
техничких струковних студија Београд.  

Потенцијални ментори: др Александар Симоновић, ред. проф. и др Оливера Костић, доц. 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
    
6.2.2. Кандидат: Александар Ковачевић, маст.инж.маш., студент Докторских студија  
Радни наслов: Утицај конструктивних параметара на експлоатационе карактеристике вишероторних  
                         беспилотних ваздухоплова са вертикалним полетањем и слетањем 

Influence of design parameters on operational characteristics of multi-rotor vertical take-
off and landing (VTOL) unmanned aerial vehicles (UAVs) 

Комисија: др Александар Симоновић, ред. проф., др Горан Воротовић, ванр. проф., др Огњен 
Пековић, ванр. проф., др Марија Балтић, научни сарадник, МФ Београд и др Мирослав 
Јовановић, виши научни сарадник, Технички опитни центар у Београду.   

Потенцијални ментори: др Јелена Сворцан, ванр. проф. и др Тони Иванов, доц.   
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
6.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у 

Београду на научну заснованост теме и именовање ментора 
 
6.3.1. мр Даниела Ђукић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија «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)», ментор : др Александар Грбовић, ред. проф.   
 
6.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације 
Нема материјала.  
 
6.5. Продужење рока за израду докторске дисертације 
 
6.5.1. Кандидат: мр Василије Васић, дипл. инж. маш.  
Наслов: Родригов „роботски“ прилаз математичком моделирању и анализа динамичког понашања  

применом Wavelet-a једног индустријског мехатроничког система 
Рок за завршетак докторске дисертације је био: 30.09.2021. 
Молба за продужење до: 30.09.2022. 
Сагласност ментора проф. др Михаила Лазаревића и Шефа Катедре за механику 
Резултат гласања: Једногласно усвојено. 
 
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 
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6.6.1. Кандидат: Mohammad Sakib Hasan, маст. инж. маш., студент Докторских студија. 
Наслов: Analysis, modeling and optimization of solar-powered high-altitude platform-station (HAPS) 
               Анализа, моделирање и оптимизација беспилотне летелице за велике висине на соларни 

погон 
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за ваздухопловство 
Предлог Комисије: 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.  

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 
Нема материјала.  
 
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.   Михаило Васић, маст. инж. маш., студент Докторских студија «Утицај геометрије 
елемената за дистрибуцију ваздуха на експанзију ваздушног млаза у системима мешајуће 
вентилације», ментори : др Владимир Стевановић, ред. проф., др Александра Сретеновић Добрић, 
доц.   
 
 
6.9. Обавештење о обављеној јавној одбрани 
 
 
6.9.1. Кандидат: Милош Радојевић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Квалитативна идентификација гасовитих продуката термохемијске конверзије биомасе 
применом симултане термалне анализе и масене спектрометрије 
Датум одбране: 24.09.2021. године. 
Комисија: др Драгослава Стојиљковић, ред. проф., др Мирко Коматина, ред. проф., др Владимир 

Јовановић, доц., др Љиљана Медић, ред. проф., Политехнички универзитет у Мадриду и 
др Милан Вујановић, ванр проф., Факултет стројарства и бродоградње Универзитета у 
Загребу.  

 
6.9.2. Кандидат: Марко Китановић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Оптимизација функционалних и управљачких параметара хибридног погонског система 
возила јавног градског превоза 
Датум одбране: 24.09.2021. године. 
Комисија: 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., Универзитет 
у Новом Саду, ФТН.  

 
6.9.3. Кандидат: мр Драгиша Скоко, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Утицај струјних и геометријских параметара на пнеуматску димензијску контролу 

машинских делова 
Датум одбране: 27.09.2021. године. 
Комисија: 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, 
ФТН и др Јела Буразер, научни сарадник МФ Београд.   

 
6.9.4. 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 
Датум одбране: 27.09.2021. године. 
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Комисија: 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.  

 
6.9.5. 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 
Датум одбране: 27.09.2021. године. 
Комисија: 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. 

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

топлотним протоцима у генераторима паре 
Датум одбране: 28.09.2021. године. 
Комисија: 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.  

 
6.9.7. Кандидат: Милош Седак, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Вишекритеријумска оптимизација планетарних преносника адаптивним хибридним 

метахеуристичким алгоритмима 
Датум одбране: 28.09.2021. године. 
Комисија: др Божидар Росић, ред. проф., ментор, др Милета Ристивојевић, ред. проф., др Татјана 

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

 
6.9.8. 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 
Датум одбране: 29.09.2021. године. 
Комисија: др Александар Седмак, проф. емеритус, ментор, др Радица Прокић-Цветковић, ред. 

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

 
6.9.9. 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 
Датум одбране: 29.09.2021. године. 
Комисија: др Мирко Коматина, ред. проф., ментор, др Милош Бањац, ред. проф., др Бранислав 

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

 
6.9.10. Кандидат: Abdussalam Youssef Solob, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Fatigue life analysis of damaged light aircraft wing-fuselage fitting 
               Анализа века под замором оштећеног окова везе крило-труп лаке летелице 
Датум одбране: 30.09.2021. године. 
Комисија: др Александар Грбовић, ред. проф., ментор, др Александар Седмак, проф. емеритус и др 

Гордана Кастратовић, ред. проф., Саобраћајни факултет Београд.   
 
6.9.11. Кандидат: мр Нада Станојевић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија 
Наслов: Модел трошкова експлоатације великих возних паркова са погоном на компримовани 

природни гас 
Датум одбране: 05.10.2021. године. 
Комисија: др Бранко Васић, ред. проф., ментор, др Владимир Поповић, ред. проф. и др Славен 

Тица, ванр. проф., Саобраћајни факултет Београд.  
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- 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 
(у складу са Правилником о давању сагланости за рад наставника и сарадника Универзитета у 
Београду у другој високошколској установи) 
 

 

Настава 

 

 
1. др Љубодраг Тановић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе на 

МАС и ДАС из предмета:  Алати за обликовање лима (МАС), Нове технологије (МАС), 
Теорија резања (ДAС) и Теорија и симулација процеса обраде (ДAС), у школској 2021/22. 
години, на Катедри за производно машинство Универзитета у Београду – Машинског 
факултета. 
 

2. др Дејан Мицковић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе на МАС 
на српском и енглеском језику из предмета:  Аутоматско оружје (Automatic Weapons), 
Унитрашња балистика (Interior ballistics), Пројектовање артиљеријских оруђа (Artillery 
Weapons Design), као и на ДАС на српском језику из предмета: Механика балистичких 
система (Mechanics of Ballistic Systems), у јесењем семестру у школској 2021/22. години, на 
Катедри за системе наоружања Универзитета у Београду – Машинског факултета. 
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3. др Миодраг Спалевић, ред. проф., ангажовање за одржавање наставе у школској 
2021/2022. години, ученицима Математичке гимназије у Београду. 
 

4. др Александар Пејчев, ванр. проф. ангажовање за одржавање наставе у школској 
2021/2022. години, ученицима Математичке гимназије у Београду. 
 

5. др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, ангажовање за 
одржавање наставе из предмета Оптички уређаји и оптоелектроника, МАС, са фондом од 
15 часова, у јесењем семестру, у школској 2021/2022. години, на Катедри за системе 
наоружања Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

6. др Сања Вујновић, доцент Универзитета у Београду – Електротехничког факултета, 
ангажовање за одржавање наставе из предмета Рачунарско управљање, МАС (3+0), у 
јесењем семестру у школској 2021/2022. години, на Катедри за аутоматско управљање 
Универзитета у Београду - Машинског факултета. 

 
7. др Александра Драгичевић, научни сарадник ангажовање за одржавање наставе из 

предмета Савремене технологије у школској 2021/2022. години, у гимназији „Младеновац“. 
 

8. др Марија Балтић, научни сарадник ангажовање за одржавање вежби из предмета 
Хеликоптери, МАС (0+1), у јесењем семестру у школској 2021/2022. години, на Катедри за 
ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

9. др Горан Ђурић, научни сарадник ангажовање за одржавање вежби из предмета 
Објектно оријентисана парадигма, МАС, (0+2) и Рачунарске мреже, МАС (0+2), у јесењем 
семестру у школској 2021/2022. години, на Катедри за ваздухопловство Универзитета у 
Београду - Машинског факултета. 
 

 

Ангажовања истраживача и студената докторских студија 

 

1. Братислав Рајичић, студент докторских студија ангажовање за извођење вежби из 
предмета Машински материјали 2, ОАС (0+5) и Машински материјали, ОАС (0+5), у јесењем 
семестру у школској 2021/22. години, на Катедри за технологију материјала Универзитета у 
Београду - Машинског факултета. 
 

2. Ненад Милошевић, студент докторских студија ангажовање за извођење вежби из 
предмета Машински материјали 2, ОАС (0+5), Технологија заваривања, МАС (0+5), 
Механика лома и интегритет конструкција, МАС (0+5) и Машински материјали, ОАС (0+5), у 
јесењем семестру у школској 2021/22. години, на Катедри за технологију материјала 
Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

3. Теодора Маџар, студент докторских студија ангажовање за извођење вежби из предмета 
Турбокомпресори, МАС (0+3), у јесењем семестру у школској 2021/22. години, на Катедри за 
термоенергетику Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

4. Ивана Јевтић, студент докторских студија ангажовање за извођење вежби из предмета 
CAD/CAM, ОАС (0+2), у јесењем семестру у школској 2021/22. години, на Катедри за 
производно машинство Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

5. Александар Ковачевић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања 
вежби из предмета Прорачунска аеродинамика, ОАС, (0+2) и Хеликоптери, МАС (0+2), у 
јесењем семестру у школској 2021/2022. години, на Катедри за ваздухопловство 
Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

6. Драгољуб Тановић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби из 
предмета Прорачунске методе у ваздухопловству, ОАС, (0+1) и Наоружање ваздухоплова, 
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МАС (0+1), у јесењем семестру у школској 2021/2022. години, на Катедри за 
ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

7. Павле Петровић, студент докторских студија, ангажовање ради одржавања вежби из 
предмета Одржавање летелица, МАС, (0+2), у јесењем семестру у школској 2021/2022. 
години, на Катедри за ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета. 
 

 

Комисије 

 

 

1. др Душан Тодоровић, доцент, ангажовање за учешће у Комисији за писање извештаја у 

поступку избора сарадника у звање асистента за ужу научну област Енергетика и заштита 

животне средине, на Универзитету у Крагујевцу - Факултету за машинство и грађевинарство 

у Краљеву. 

 

 

Резултат гласања: Сва ангажовања су усвојена према наведеним захтевима. 
 
 
 
Седница ННВ завршена је у 13:50 часова. 

 

 

 

 

                                                                                                                ДЕКАН 
                           ЗАПИСНИЧАР                                        МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА   

   

                Љубица Сладојевић Вершеги                                    проф. др Владимир Поповић 


