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бројно стање ННВ
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57. Петровић П.
58. Петровић М.
59.- Петровић Ду. (о)
60.- Петровић А. (о)
61. Петровић Н.
62. Попконстантиновић Б.
63. Поповић О.
64. Поповић В.
65. Прокић-Цветковић Р.
66. Пузовић Р.
67. Радаковић З.
68. Радић Д.
69.- Радојевић С. (о)
70. Ракићевић Б.
71. Ристановић М.
72. Симоновић А.
73. Спалевић М.
74. Спасојевић Бркић В.
75. Стевановић В.
76. Стевановић Н.
77. Стојиљковић Д.
78.- Тодоровић М. (о)
79. Трифковић З.
80. Тришовић Н.
81. Туцаковић Д.
82.- Цветковић А. (о)
83.- Шкатарић Д. (о)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.(о)
42.43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

В

ред.проф. – 68 (83)
1. Aлексендрић Д.
2. Анђелић Н.
3. Аранђеловић И.
4. Бабић Б.
5.- Бакић Г. (о)
6. Балаћ И.
7. Бањац М.
8. Бенгин А.
9. Благојевић И
10. Бошњак С.
11. Бугарић У.
12. Буљак В.
13.- Васић Б. (о)
14. Васић-Миловановић А.
15.- Венцл А. (о)
16.- Генић С. (о)
17. Гојак М.
18. Грбовић А.
19. Динуловић М.
20.- Ђукић М. (о)
21. Елек П.
22. Живановић С.
23. Жуњић А.
24. Зрнић Н.
25. Илић Ј.
26. Јаковљевић Ж.
27 Јеремић О.
28. Јовановић Ј.
29. Јовановић Р.
30.- Јововић А. (о)
31. Коматина М.
32. Костић И.
33. Лазаревић М.
34.- Лазић Д. (о)
35. Лазовић-Капор Т.
36. Лечић М.
37.- Лукић П. (о)
38. Лучанин В.
39. Маринковић А.
40. Марковић Д.
41. Матија Л.
42. Милановић Д.
43. Милованчевић М.
44. Милош М.
45. Милошевић-Митић В.
46. Миљковић З.
47. Мисита М.
48. Митровић Р.
49. Митровић З.
50.- Митровић Ч. (о)
51. Михајловић И.
52. Младеновић Н.
53. Моток М.
54. Недељковић М.
55. Обрадовић А.
56. Павловић В.

ЗАПИСНИК са седнице ННВ-11/2122

ван.проф. – 49 (52)
1. Бањац М.
2. Божић И.
3. Бојовић Б.
4. Вег Е.
5.- Вељковић З. (о)
6. Воротовић Г.
7. Гашић В.
8. Златановић И.
9. Зорић Н.
10. Илић Д.
11. Јандрлић Д.
12. Јели З.
13. Јовановић В.
14. Калајџић М.
15. Кнежевић Д.
16. Косанић Н.
17. Лазовић Г.
18. Манић Н.
19. Миливојевић А.
20. Миливојевић С.
21. Милићев С.
22. Милковић Д.
23. Милованчевић У.
24. Миљић Н.
25. Митић С.
26. Митровић Н.
27. Младеновић Г.
28. Момчиловић Н.

Обрадовић М.
Пејчев А.
Пековић О.
Петрашиновић Д.
Петровић М.
Поповић М.
Поповић С.
Рибар С.
Рудоња Н.
Симић А.
Симоновић В.
Славковић Н.
Сретеновић Добрић А.
Стаменић М. (о)
Стаменић З.
Стојадиновић С.
Стојић Т.
Ступар Г.
Танасковић Ј.
Тодић И.
Тодоровић Д.
Ћоћић А.
Чантрак Ђ.
Шиниковић Г.

доценти – 30 (35)
1. Бајц Т.
2. Весић-Павловић Т.
3. Гњатовић Н.
4. Давидовић Н
5. Димић А.
6. Ђукић Д.
7. Иванов Т.
8.- Ивошевић М. (о)
9. Јанковић Н.
10. Јевтић Д.
11. Јефтић Б.
12. Карличић Н.
13.- Китановић М. (о)
14. Кокотовић Б.
15. Коларевић Н.
16. Костић О.
17. Мандић П.
18. Марковић М.
19.- Милић С. (о)
20.- Милошевић Н. (о)
21. Мишковић Ж.
22. Мрђа П.
23 Мутавџић Ђукић Р.
24. Отовић М.
25. Петровић А.
26.- Пјевић М. (о)
27. Раденковић Д.
28. Радуловић Р.
29. Рудаковић С.
30. Седак М.

31.
32.
33.
34.
35.

Станковић И.
Стојићевић М.
Тодоровић Р.
Томановић Ј.
Томовић А.

асистенти – 30 (32)
1. Вег М.
2. Весовић М.
3. Воркапић Н.
4. Гајић Б.
5. Ђуровић Р.
6. Јанковић М.
7. Јовановић М.
8. Јокић А.
9. Јоксимовић А.
10. Косић Б.
11. Костић А.
12. Љубојевић П.
13.- Маљковић М. (о)
14.- Марјановић А. (о)
15. Матијашевић Л.
16. Миличић Б.
17. Миличић Л.
18. Недељковић Д.
19. Папић Н.
20. Перишић М.
21. Петковић Ђ.
22. Петрашиновић М.
23. Раичевић Н.
24. Раковић М.
25. Регодић М.
26. Ристић Б.
27. Росић Н.
28. Симоновић И.
29. Стаменковић О.
30. Филиповић Л.
31. Цветковић И.
32. Черницин В.

1

Седница Наставно-научног већа Универзитета у Београду - Машинског факултета одржана је 14.
јула 2022. године у Амфитеатру А, са почетком у 12:00 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 и продекана за акредитацију и организацију, проф. др Живане Јаковљевић.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 102 члана Већа, а да је у сали
присутно 177 чланова, Декан је констатовао да постоји потребан кворум и започео је седницу ННВ.
Потом је предложен и једногласно усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Усвајање Записника са седнице ННВ-10/2122 од 23.06.2022. год;
Обавештења и информацијe;
Наставна питања;
Избори у наставна, научна и истраживачка звања;
Докторске дисертације;
Магистарске тезе и специјалистички радови;
Признавање страних високошколских исправа;
Актуелна питања и разно.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-10/2122 ОД 23.06.2022. ГОД;
Записник са седнице ННВ-10/2122 од 23.06.2022. године je једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ
Обавештења Декана:

1. У понедељак 27. јуна 2022.г. на Машинском факултету у Београду одржана је панел дискусија
„Коришћење електричне енергије у сектору саобраћаја у Србији – правци и изазови“ у
организацији Друштва термичара Србије и Удружења за право енергетике Србије. На панелу
је било речи и о обезбеђивању електричне енергије из обновљивих извора за саобраћај, увозу
и структури возила и јавном саобраћају у градовима, факторима који утичу на потрошњу
енергије и енергетску ефикасност, као и правној регулативи која уређује коришћење
електричне енергије у сектору саобраћаја.
2. У петак, 01. јула 2022.г. у Свечаној сали Машинског факултета, Савез студената Машинског
факултета доделио је Захвалнице за допринос раду Савеза. Свечаним уручењем захвалница
заслужним појединцима и студентским организацијама који су својом подршком допринели
раду Савеза студената Машинског факултета у Београду, ова студентска организација
свечано је обележила још једну успешну годину у реализацији различитих пројеката, чији је
циљ унапређење квалитета наставног процеса и студентског живота на факултету.
Захвалнице су уручене проф. др Владимиру Поповићу, декану Машинског факултета и
члановима Деканског колегијума, а Симболична признања добили су и шефови појединих
служби факултета, као и директор установе Студентски центар „Београд Горан Минић.
Захвалнице су уручене и Савезу студената Рударско-геолошког факултета, Студентском
парламенту Православног богословског факултета, Европском студентском форуму,
Студентском парламенту Универзитета у Београду и СКОНУС-у, а младим академцима, који су
активно учествовали у реализацији пројеката „Студент ментор“, „Групно спремање испита“ и
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„Курсеви страних језика“, уручени су сертификати за успешно ангажовање на реализацији тих
активности.
3. У понедељак 04. јула 2022. г. у Свечаној сали Машинског факултета обављена је промоција
260 инжењера машинства.
4. На свечаној церемонији у Ректорату Универзитета у Београду у пондељак, 4. јула 2022.г.,
промовисано је 11 нових доктора наука, који су своје докторске дисертације одбранили на
Машинском факултету. На свечаности у Ректорату образложења за све кандидате јавности је
представио продекан за наставу Машинског факултета Универзитета у Београду проф. др
Марко Милош.
5. Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа да је уписни рок веома успешно завршен и
притом дао прецизне податке о броју уписаних студената.
6. Професор емеритус, др Александар Седмак изабран је за председника Европског друштва за
интегритет конструкција.
7. Проф. др Александар Обрадовић изабран је у највише научно звање у Републици Србији.
8. Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа да у Деканату имамо нову колегиницу,
госпођу Јасмину Пешић Јотић, која ће обављати послове службеника за међународну
сарадњу.
9. Декан је јавно опоменуо колеге проф. др Бранка Васића и проф. др Александра Цветковића
јер нису у прописаном року доставили извештаје о свом раду. Том приликом је подсетио да то
учине и колеге проф. др Игор Балаћ, проф. др Небојша Петровић, проф. др Душан Петровић и
проф. др Александар Симоновић. Декан је још једном напоменуо да је Чланом 10. Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
прописано да лице изабрано у звање редовног професора подноси сваких пет година
Извештај о свом раду декану.
Обавештења Продекана за финансије:
1. Следећа два термина за исплату ауторских хонорара су 25. јул и 25. август.
2. Продекан je још једном апеловао на запослене да доставе скениране личне карте ради
одређивања зона по којима ће се исплаћивати надокнаде за превоз.
Обавештења Продекана за наставу:
1. Резултати првог конкурсног рока за упис на ОАС шк. 2022/23.
Студијски програм МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Буџетска квота / уписано: 520 / 520+3 (афирмативне мере)
СФ квота / уписано: 100 / 65
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ
Буџетска квота / уписано: 20 / 20
СФ квота / уписано: 40 / 20
Добијена је дозвола од УБ да се за преостала места отвори Први додатни рок (12.07.-14.07.)
2. Септембарски испитни рок почиње 22.08.2022.г.
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3. Продекан за наставу изразио је захвалност свима који су учествовали у организацији
пријемног испита. Посебно се захвалио проф. др Миодрагу Спалевићу, проф. др Драгану
Милковићу, проф. др Николи Славковићу, Служби за студентске послове, ЦИТ-у и Техничкој
служби. Продекан се посебно захвалио свим члановима ННВ-а и Иновационог центра који су
директно учествовали у спровођењу квалификационог испита који је прошао беспрекорно.
Обавештења Продекана за НИД:
1. Фонд за науку РС расписао је два нова Јавна позива за пријаву научноистраживачких
пројеката и то у оквиру Зеленог програма сарадње науке и привреде и Програма ПРИЗМА.
Више информација о Програмима можете видети на следећим линковима:
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/06/zeleni-program-saradnje-nauke-i-privrede/
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/06/program-prizma/
Обавештавамо заинтересоване потенцијалне руководиоце да ће пре пријаве пројеката на
порталу Фонда за науку, бити у обавези да попуне Google form образац за пријаву пројекта
најкасније до 22.8.2022. год., да би се након тога извршила провера и евентуална допуна или
корекција поднете документације тражене по Јавним позивима, а сходно правилима Акта о
циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката (Google form образац ће
бити достављен члановима ННВ путем мејла).
У склопу подршке припреми предлога пројеката, Фонд за науку Републике Србије ће у
наредном периоду периодично организовати онлајн Отворена врата за све заинтересоване.
2. Још једном подсећамо све истраживаче, као и руководиоце потпројеката, да поштују рокове и
благовремено поднoсе захтеве за истраживачко или научно звање, придржавајући се Закона о
науци и истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019) и Правилника о стицању
истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС", бр. 159/2020).
3. У складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл.
Гласник РС“, бр. 13/2019), према Стандарду 1. Структура студијског програма дефинисане су
мање измене студијског програма (СП), поглавље 1.2, у оквиру Стандарда 9 „Измена
наставног особља“, неопходно је да ННВ усвоји Списак потенцијалних ментора на Машинском
факултету у школској 2022/2023. години.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
Обавештења Продекана за акредитацију и организацију:
1. Центар за квалитет наставе и акредитацију доставио је Наставно-научном већу Извештај о
резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника у пролећном
семестру школске 2021/2022. године.
Обавештења Секретара:
1. На састанку запослених у ненастави на Факултету, који је одржан дана 04.07.2022. године, за
чланове Савета из реда ненаставе изабрани су:
1. др Драгољуб Бекрић
2. Ненад Јовановић и
3. Ивана Шушић
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Извештаји са службених путовања:
1. др Милица Петровић, ванр. проф. поднела је извештај о обављеном службеном путовању у
Сарајево (Босна и Херцеговина) где је у периоду од 23. до 26. јуна 2022. године одржан
међународни научни скуп под називом „8th International Conference – New Technologies,
Development and Application“, где су, поред осталих, биле заступљене и актуелне теме из
области роботике и вештачке интелигенције.
У оквиру сесије 6, Милица Петровић изложила је рад под називом „REAL-TIME MOBILE
ROBOT PERCEPTION BASED ON DEEP LEARNING DETECTION MODEL“, чији су аутори
асистент Александар Јокић, ванр. проф. др Милица Петровић, проф. др Зоран Миљковић.
Презентовани рад настао је као резултат истраживања на пројекту Deep Machine Learning and
Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Control and Scheduling of Cyber-Physical
Systems in Industry 4.0 – MISSION4.0, који финансира Фонд за науку Републике Србије,
руководилац пројекта проф. др Зоран Миљковић, као и на пројекту Интегрисана
истраживања у области макро, микро и нано машинског инжењерства – Дубоко машинско
учење интелигентних технолошких система у производном машинству, који је финансиран
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, руководилац пројекта проф.
др Владимир Поповић.
2. др Ана Петровић, доцент поднела је извештај о обављеном службеном путовању у Фуншал,
Мадеира, (Португал), где је боравила у периоду од 26. јуна до 04. јула 2022. године. Као
учесник конференције ECF23, European Conference on Fracture 2022 изложила је два рада, које
је написала са коауторима са Машинског факултета и то: 1. Reliability based structural analysis
of a bucket wheel excavator’s load-bearing steel structure, Ana Petrović, Nikola Momčilović, Simon
Sedmak; 2. Determining the cause of incorrect work of bumper paint robot reducer, Taško Maneski,
Vesna Milošević-Mitić, Ljubica Milović, Miloš Jovanović, Nina Andjelić, Ana Petrović.
Копредседавала је сесијама 7F i 8F у оквиру теме TC12 Risk analysis and safety of large
structures and components. У току и након конференције, обавила је неколико разговора са
колегама из Француске и Португала, које се баве сличним областима истраживања, на тему
будуће сарадње.
3. др Мирко Коматина, ред. проф. поднео је извештај о обављеном службеном путовању у
Хамбург (Немачка), где је у периоду од 26. јуна до 06. јула 2022. године боравио као
руководилац са српске стране билатералног пројекта са Немачком „Two-stage utilization of juice
industry residues (Двостепено коришћење отпадне биомасе из индустрије сокова)“ на TU
Hamburg. Пројекат је финансиран од стране МПНТР Републике Србије и DAAD-а. Током
боравка код домаћина и руководиоца пројекта са немачке стране, проф. Martina Kaltschmitt-а,
који је директор Института за технологију заштите животне средине и економију енергије
(Institute for Environmental Technology and Energy Economics) и главни уредник часописа са SCI
листе „Biomass Conversion nad Biorefinery“, разговарао је о сарадњи, која се до сада сводила
на међусобне посете, као и вишемесечне боравке студената докторских студија на
усавршавањима на TU Hamburg. Одржана је презентација истраживања из делатности
института, чији резултат је и израда једне докторске дисертације из тематске области
билатералног пројекта. Током боравка посетио је Институт и лабораторије и детаљно се
упознало са проблематиком којом се баве и запосленима који раде у појединим
истраживачким областима. Немачка страна је организовала семинар на коме су презентовани
резултати активности на Институту, које су реализовали истраживачи који су завршили
докторске студије или су при крају израде докторских теза. На крају посете је направљен план
за даљу сарадњу на реализацији предвиђених активности у реализацији пројекта, као и
проширење будуће сарадње.
4. др Миодраг Спалевић, ред. проф., др Александар Пејчев, ванр. проф., др Даворка
Јандрлић, ванр. проф., др Душан Ђукић, доцент, др Рада Мутавџић Ђукић, доцент и др
Јелена Томановић, доцент поднели су извештај о обављеном службеном путовању у Матери
(Италија), где су у периоду од 5. до 8. јула 2022. године учестовали на научном скупу
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FAATNA20>22: Functional Analysis, Approximation Theory and Numerical Analysis. Проф. др
Миодраг Спалевић је учествовао као један од организатора секције S9: Orthogonal polynomials,
interpolation and numerical integration, заједно са проф. др Маријом Станић, деканом Природноматематичког факултета у Крагујевцу и проф. др Сотирисом Нотарисом са Универзитета у
Атини. Проф. др Миодраг Спалевић је такође учествовао и као члан научног одбора ове
конференције. Остали наведени наставници су одржали предавања по позиву у трајању од по
20 минута у оквиру секције S9: Orthogonal polynomials, interpolation and numerical integration.
5. др Тамара Бајц, доцент, поднела је извештај о обављеном службеном путовању у Јашију
(Румунија), где је у периоду од 6. до 9. јула 2022. године присуствовала међународној
конференцији “Conference on Building Services and Energy Saving in Iasi”, у организацији
Асоцијације инжењера и инсталатера Румуније, филијала Молдавија и Техничког
Универзитета “Gheorghe Asachi” у Јашију. Одржала је презентацију под називом “Thermal
comfort in nonresidential buildings” и присуствовала састанку Управног одбора Дунавског
огранка ASHRAE у оквиру кога су договорене предстојеће активности на регионалној
конференцији ASHRE Region XIV CRC 2022.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА
Нема материјала.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА
4.1.а. Поништавање конкурса (сагласност ИВ)
4.1.a.1. Предлагач: Катедра за моторна возила
Одлука о расписивању конкурса бр.829/2 донета 02.06.2022. године, за избор:
једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за ужу научну
област Моторна возила.
Одлука бр. 829/3 о образовању Комисије за припрему реферата у следећем саставу: др Бранислав
Ракићевић, ред. проф. - председник Комисије, др Владимир Поповић, ред. проф, др Иван
Благојевић, ред. проф., др Драган Алексендрић, ред. проф. и др Божидар Крстић, ред. проф.,
Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, донета 02.06.2022. године.
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Саши Митићу.
Конкурс објављен 08.06.2022.год. у публикацији „Послови“. Рок за пријаву на конкурс истекао
23.06.2022.год.
Катедра за моторна возила упутила је, у складу са Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду – Машинском факултету арх.
бр. 2125/17 од 30.09.2016.год. и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр. 237/22),
захтев за поништавање наведеног конкурса.
Предлаже се да се Конкурс поништи.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.1.б. Расписивање конкурса и именовање Комисије за припрему реферата по конкурсу
(сагласност ИВ)
4.1.б.1. Предлагач: Катедра за моторна возила
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Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом за ужу научну област Моторна возила.
Комисија за припрему реферата: др Бранислав Ракићевић, ред. проф. - председник Комисије, др
Драган Алексендрић, ред. проф. и др Божидар Крстић, ред.
проф., Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу
Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Саши Митићу.
Напомена: у Радном материјалу налази се иницијатива са образложењем за покретање поступка за
избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Моторна
возила.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.1.б.2. Предлагач: Катедра за термотехнику
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним
временом за ужу научну област Термотехника.
Комисија за припрему реферата: др Маја Тодоровић, ред. проф. - председник Комисије, др Драган
Туцаковић, ред. проф. и др Вукман Бакић, научни саветник,
Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду.
Разлог: истицање изборног периода доценту др Тамари Бајц.
Напомена: у Радном материјалу налази се иницијатива са образложењем за покретање поступка за
избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област
Термотехника.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.2. 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)
4.2.1. Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним
временом за ужу научну област Информационе технологије у машиству.
Предложени кандидат: др Горан Лазовић, дипл. мат., ванредни професор за звање редовног
професора.
Комисија за припрему реферата: др Иван Аранђеловић, ред. проф. - председник Комисије, др
Александар Цветковић, ред. проф, др Часлав Митровић, ред.
проф., др Александар Бенгин, ред. проф. и др Драган
Вукмировић, ред. проф., Факултет организационих наука,
Универзитет у Београду.
4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
4.3.1. Конкурс за избор: једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом
за ужу научну област Mехaника.
Предложени кандидат: др Радослав Радуловић, маст. инж. маш., доцент за звање доцента.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др Никола
Младеновић, ред. проф., др Драгомир Зековић, ред. проф. М.Ф.
у пензији, др Немања Зорић, ванр. проф. и др Ненад
Видановић, ванр. проф., Саобраћајни факултет, Универзитет у
Београду.
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 147. Потребно гласова «за» 86, а гласало је:
за-147, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Радослава Радуловића у звање доцента.

4.3.а. Покретање иницијативе за избор у звање гостујућег професора и доделу звања професор
емеритус (ННВ)
Нема материјала.
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4.3.б. Изјашњавање о предлогу за доделу звања професор емеритус (ННВ)
Нема материјала.
4.3.в. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)
Нема материјала.
4.4.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 04.07.2022. године, др Милена
Отовић изабрана је у звање доцента.
4.4.б. Обавештење о гласању за избор у звањe на Сенату Универзитета у Београду (за ред.
професоре)
Нема материјала.
4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета именовање Комисије (ИВ)
Нема материјала.
4.6. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета –
реферат Комисије (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 4. а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА
4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање Kомисија за избор у научно звање
4.а.1.а Подносилац захтева: др Велимир Петровић, дипл. инж. маш., научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Војкан Лучанин, ван. проф. др Драган
Кнежевић, ван. проф. др Бојан Димитријевић, Рударско-геолошки факултет у Београду
Напомена: Ставља се ван снаге Одлука ННВ бр. 531/1 од 15.04.2022. год. На лични захтев
кандидатa покреће се нови поступак избора у научно звање – научни сарадник, а сагласно члану 91
Закона о науци и истраживањима („Сл. гласник РС", бр. 49/2019) и чл. 36 Правилника о стицању
истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС", бр. 159/2020).
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.а.1.б Подносилац захтева: др Татјана Косић, дипл. инж.арх., научни сарадник
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: ван. проф. др Даворка Јандрлић, др Александар Седмак,
професор емеритус, ван. проф. др Милан Радојевић, Архитектонски факултет у Београду
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
4.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”)
4.а.2.а Кандидат: др Зоран Радосављевић, дипл. инж. маш., научни сарадник, бира се у научно
звање научни сарадник (реизбор)
Комисија: ван. проф. др Милица Петровић, проф. др Бојан Бабић, проф. др Живана Јаковљевић,
проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду, др Срећко Манасијевић,
виши научни сарадник, ЛОЛА Институт Београд.
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4.а.2.б Кандидат: др Зоран Димић, дипл. инг. ел., научни сарадник, бира се у научно звање
виши научни сарадник
Комисија: проф. др Саша Живановић, ван. проф. др Никола Славковић, проф. др Слободан
Табаковић, Универзитет у Београду, Факултет техничких наука
4.а.2.в Кандидат: др Катарина Максимовић, дипл.инж. маш., виши научни сарадник, бира се у
научно звање виши научни сарадник (реизбор)
Комисија: проф. др Александар Бенгин, проф. др Александар Симоновић, проф. др Мирко
Динуловић, ван. проф. др Огњен Пековић, проф. др Гордана Кастратовић, Саобраћајни факултет
Универзитета у Београду
4.а.3. Гласање о изборима у научно звање (ИВ) (одлука Већа се доставља Министарству
просвете, науке и технолошког развоја)
4.а.3.а Кандидат: др Марија Милановић, мастер инж. маш., бира се у научно звање научни
сарадник (Политика од 6.6.2022. год.)
Комисија: проф. др Мирјана Мисита, проф. др Ненад Зрнић, проф. др Александар Жуњић, др
Александар Седмак, професор емеритус, ван. проф. др Драгослав Словић, Факултет
организационих наука у Београду
Резултат гласања: Потребан кворум 113, а гласало је 146. Потребно гласова «за» 86, а гласало је:
за-146, против-0, уздржаних-1.
Изборно веће МФ утврдило је предлог за избор др Марије Милановић у звање научни
сарадник.

- тачка 4.б. ИЗБОРИ У ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
4.б.1. Захтеви за избор у истраживачко звање и именовање Комисија за избор у истраживачко
звање
Нема материјала.
4.б.2. Утврђивање предлога и гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач
приправник (ИВ)
4.б.2.а Кандидат: Марија Василев, мастер инж. маш., студент докторских студија МФ, бира се у
звање истраживач приправник
Комисија: проф. др Милош Бањац, проф. др Милан Гојак, ван. проф. др Мирјана Лаковић,
Машински факултет Универзитета у Нишу
Резултат гласања: Потребан кворум 134, а гласало је 177. Потребно гласова «за» 101, а гласало је:
за-177, против-0, уздржаних-0.
Изборно веће МФ изабрало је Марију Василев у звање истраживач приправник.
4.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.
4.б.4. Гласање о изборима у истраживачко звање - истраживач сарадник (ИВ)
Нема материјала.

- тачка 4.в. ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
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4.в.1. Захтеви за пријаву Техничког решења и именовање члана ННВ за преглед поднете
документације и подношење Мишљења о техничком решењу
Нема материјала.
4.в.2. Мишљење и Прихватање пријаве Техничког решења
4.в.2.а Након позитивног мишљења ван. проф. др Владе Гашића, 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 „Унапређење структуре ослоне гусенице
међутранспортера одлагача,“ чији су аутори: проф. др Срђан Бошњак, Владан Чоловић, дипл.
инж. грађ., РБ „Колубара,“ ОЦ „Метал“ – Вреоци, доц. др Небојша Гњатовић, Иван Миленовић,
дипл. инж. маш., истраживач сарадник, Александар Стефановић, мастер инж. маш., истраживач
сарадник.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 4.г. МОНОГРАФИЈЕ
4.г.1. Именовање рецензената
Нема материјала.
4.г.2. Прихватање монографије за штампање
Нема материјала.

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

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
5.1. Обавештење о пријави кандидата
Нема материјала.
5.1.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)
5.1.а 1. Кандидат: Здравко Гиљен, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Радни наслов: Четвороквадратне радне криве хидрауличких машина – анализа мјерних података,
утврђивање зависности од специфичне брзине обртања и општије законитости,
примјена у прорачунима прелазних режима
Предложен потенцијални ментор од стране Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе:
др Милош Недељковић,
ред. проф.
Комисија предложена од стране Катедре за хидрауличне машине и енергетске системе:
др Милош Недељковић, ред. проф., др Ђорђе Чантрак, ванр. проф. и др Ненад
Јаћимовић, ванр. проф., Грађевински факултет Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.2. Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,
одобравање теме и именовање ментора
5.2.1. Кандидат: Ива Гуранов, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Радни наслов: Струјања разређеног гаса у микроцевима
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Комисија: др Снежана Милићев, ванр. проф., др Невена Стевановић, ред. проф., др Милан Лечић,
ред. проф., др Александар Ћоћић, ванр. проф. и др Маша Букуров, ред. проф.,
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука.
Потенцијални ментори: др Снежана Милићев, ванр. проф. и др Невена Стевановић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.3. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на научну заснованост теме и именовање ментора
5.3.1. Душан Недељковић, маст.инж.маш., студент Докторских студија „Детекција кибернетских
напада на системе за управљање производним ресурсима “, ментор : др Живана Јаковљевић, ред.
проф.
5.4. Обавештење о промени ментора докторске дисертације
Нема материјала.
5.5. Продужење рока за израду докторске дисертације
Нема материјала.
5.6. Продужење рока за завршетак Докторских студија
Нема материјала.
5.7. Обавештење о завршетку докторске дисертације и именовање Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације
5.7.1. Кандидат: Владимир Зарић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Условна оптимизација дискретних система аутоматског управљања применом потпуне
преносне функције
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за аутоматско управљање
Предлог Комисије: др Радиша Јовановић, ред. проф., ментор, др Драган Лазић, ред. проф., др
Милан Ристановић, ред. проф., др Срђан Рибар, ванр. проф., др Драган
Пршић, ванр. проф., Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.7.2. Кандидат: Мирјана Опачић, маст. инж. маш., студент Докторских студија.
Наслов: Процена интегритета заварених спојева са неприхватљивим грешкама
Сагласност Катедре: Шеф Катедре за технологију материјала
Предлог Комисије: др Александар Седмак, професор емеритус, ментор, др Гордана Бакић, ред.
проф., др Ненад Милошевић, доц., др Александар Грбовић, ред. проф. и др
Никола Миловановић, научни сарадник, ИЦ МФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.8. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (усвојени реферати
ће бити 30 дана на увиду јавности у Библиотеци и на сајту Факултета
5.8.1. Кандидат: мр Зоран Петровић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Процена века и интегритет ваздухопловних конструкција од алуминијумских легура AA2024
и AA7075 у корозионом окружењу
Комисијa: др Зоран Радаковић, ред. проф., др Милош Ђукић, ред. проф., др Александар Грбовић,
ред. проф., др Зијах Бурзић, научни саветник, Војнотехнички институт Београд и др
Снежана Кирин, научни саветник, ИЦ МФ Београд.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.8.2. Кандидат: Милица Марјановић, дипл. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Истраживање утицаја примене наноматеријала на ојачања композита угљенично влакно епокси смола
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Комисијa: др Лидија Матија, ред. проф., ментор, др Зијах Бурзић, научни саветник ИНН Винча
Београд, ментор, др Александра Васић-Миловановић, ред. проф., др Ивана Станковић,
доц. и др Бранислава Јефтић, доц.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.
5.9. Обавештење о сагласности Већа научних области техничких наука Универзитета у
Београду на реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране
5.9.1. Марина Симовић-Павловић, маст.инж.маш., студент Докторских студија „Радиометарски
детектор базиран на биолошким структурама-МЕМС/НЕМС (Radiometric detector based on biological
structures - MEMS / NEMS)“ ментори: др Дејан Мицковић, ред. проф. МФ у пензији и др Дарко
Васиљевић, научни саветник, Институт за физику Београд.
5.10. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 6. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ
6.1. Одобравање теме, именовање ментора и именовање Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6.2. Усвајање реферата Комисије за оцену и одбрану
Нема материјала.
6.3. Продужење рока за израду магистарских теза и специјалистичких радова
Нема материјала.
6.4. Обавештење о обављеној јавној одбрани
Нема материјала.

- тачка 7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
7.1. Именовање Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.
7.2. Усвајање реферата Комисије за признавање страних високошколских исправа
Нема материјала.

- тачка 8. 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 Михаило Лазаревић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе из предмета
Механика 3, са фондом часова (3+0), у јесењем семестру у школској 2022/23. години, на
Војној академији у Београду.
2. др Наташа Тришовић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе из предмета
Механика 3, са фондом часова (0+2), у јесењем семестру, и за одржавање наставе из
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предмета Механика 2 са фондом часова (0+2) у пролећном семестру, у школској 2022/23.
години, на Војној академији у Београду.
3. др Оливера Јеремић, ред. проф., ангажовање за извођење наставе из предмета
Механика 2, са фондом часова (3+0), у пролећном семестру у школској 2022/23. години, на
Војној академији у Београду.
4. др Иван Божић, ванр. проф., ангажовање за извођење наставе из предмета Хидрауличне
турбине (1+0) и Пројектовање хидроенергетских система (1+0), на студијском програму
Енергетско и саобраћајно машинство – I циклус студија, у школској 2022/23. години, на
Универзитету у Бања Луци – Машинском факултету Бања Лука.
Комисије

1. др Бојан Бабић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о оцени
подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације под називом
„Моделовање и оптимизација енергетске ефикасности машина и алатки“, кандидата Саше
Тешића, на Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука.
2. др Зоран Миљковић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о
оцени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације под називом
„Моделовање и оптимизација енергетске ефикасности машина и алатки“, кандидата Саше
Тешића, на Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука.
3. др Саша Живановић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за писање извештаја о
оцени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације под називом
„Моделовање и оптимизација енергетске ефикасности машина и алатки“, кандидата Саше
Тешића, на Универзитету у Новом Саду – Факултету техничких наука.
4. др Тијана Весић Павловић, доцент, ангажовање за члана Комисије за припрему
Реферата о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за једног наставника
страног језика за ужу научну област Англистика, на
Универзитету у Београду –
Технолошко-металуршком факултету.

Резултат гласања: Сва ангажовања су усвојена према наведеним захтевима.

Седница Наставно-научног већа завршена је у 12:55 минута.

ЗАПИСНИЧАР

Љубица Сладојевић Вершеги

ДЕКАН
МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА

проф. др Владимир Поповић
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