
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
 - МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-
Број: 1762/2       ЗАПИСНИК са седнице ННВ-2/2223
Датум: 17.11.2022. год.

р.п. в.п. д. а S

А бројно стање ННВ 85 50 33 35 203
Кворум за ННВ – 1/2×А 102

Б присутно   72   45   33  31   181
потребно за одлуку – 1/2×Б

В бројно стање ИВ – (S) 85 135 168 203
Кворум за ИВ – 2/3×В 57  90 112 135
потребно за одлуку – 1/2×В 43  68 85  102
Присутно   72 117   150  181

ред.проф. – 72 (  8  5  )  
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. (о)
12.· Буљак В.
13.- Васић Б. (о)
14.· Васић-Миловановић А.
15.- Венцл А. (o)
16.· Генић С.
17.· Гојак М.
18.· Грбовић А. 
19.· Динуловић М.
20.· Ђукић М.
21.· Елек П.
22.· Живановић С.
23.· Жуњић А.
24.- Зрнић Н. (о)
25.· Илић Ј.
26.- Јаковљевић Ж. (о)
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 Г.
36.· Лазовић-Капор Т.
37.· Лечић М.
38.· Лукић П.
39.· Лучанин В.
40.· Манић Н.
41.· Маринковић А.
42.· Марковић Д.
43.· Матија Л. 
44.· Милановић Д.
45.- Милковић Д. (о) 
46.· Милованчевић М.
47.· Милош М.
48.· Милошевић-Митић В.
49.· Миљковић З. 
50.· Мисита М.
51.· Митровић З.
52.· Митровић Ч. 
53.· Михајловић И. 
54.· Младеновић Н.
55.· Моток М. 
56.· Обрадовић А.
57.· Павловић В.
58.· Петрашиновић Д.
59.· Петровић П.

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

ван.проф. – 45   (5  0  )  
1.· Бањац М.
2.· Божић И.
3.· Бојовић Б.
4.· Вег Е.
5.- Вељковић З. (o)
6.· Весић-Павловић Т.
7.· Воротовић Г.
8.· Гашић В.
9.· Златановић И.
10.· Зорић Н.
11.· Илић Д.
12.· Јандрлић Д.
13.· Јели З.
14.· Јовановић В.
15.· Калајџић М.
16.· Кнежевић Д.
17.· Косанић Н.
18.· Миливојевић А. 
19.· Миливојевић С.
20.· Милићев С.
21.· Милованчевић У.
22.· Миљић Н.
23.· Митић С. 
24.· Митровић Н.
25.· Мишковић Ж.
26.· Младеновић Г.
27.· Момчиловић Н.
28.· Обрадовић М.
29.· Пејчев А.
30.· Пековић О.
31.· Петровић М.
32.· Поповић М.

33.- Поповић С. (о)
34.· Рибар С.
35.· Рудоња Н.
36.· Сворцан Ј.
37.- Симић А. (о)
38.· Симоновић В.
39.· Славковић Н. 
40.· Сретеновић Добрић А.
41.· Стаменић М.
42.· Стаменић З.
43.· Стојадиновић С.
44.· Стојић Т.
45.- Ступар Г. (о)
46.· Танасковић Ј.
47.· Тодић И.
48.· Тодоровић Д.
49.· Ћоћић А.
50.- Шиниковић Г. (о)

доценти – 33 (  3  3  )   
1.· Бајц Т.
2.· Гњатовић Н.
3.· Давидовић Н
4.· Димић А.
5.· Ђукић Д.
6.· Иванов Т.
7.· Ивошевић М.
8.· Јанковић Н. 
9.· Јевтић Д.
10.· Јефтић Б.
11.· Карличић Н.
12.· Китановић М.
13.· Кокотовић Б. 
14.· Коларевић Н.
15.· Костић О.
16.· Мандић П.
17.· Марковић М. 
18.· Милић С.
19.· Милошевић Н. 
20.· Мрђа П.
21.· Мутавџић Ђукић Р.
22.· Отовић М.
23.· Петровић А.
24.· Пјевић М.
25.· Раденковић Д.
26.· Радуловић Р.
27.· Рудаковић С.
28.· Седак М.
29.· Станковић И.
30.· Стојићевић М.
31.· Тодоровић Р.
32.· Томановић Ј.
33.· Томовић А.

асистенти – 31 (  3  5  )   
1.· Арсић А.
2.- Вег М. (о)
3.· Весовић М.
4.· Воркапић Н.
5.· Гајић Б.

6.· Ђуровић Р.
7.· Јанковић М.
8.· Јовановић М.
9.· Јокић А.
10.· Јоксимовић А.
11.· Керчов А.
12.· Косић Б.
13.· Костић А.
14.· Љубојевић П.
15.· Маљковић М.
16.- Марјановић А. (о)
17.· Матијашевић Л.  
18.· Миличић Б.
19.· Миличић Л.
20.· Недељковић Д.
21.· Папић Н.
22.· Перишић М.
23.· Петковић Ђ.
24.· Петрашиновић М.
25.· Раичевић Н.
26.· Раковић М.
27.- Регодић М. (о)
28.· Ристић Б.
29.· Росић Н.
30.· Симоновић И.
31.- Стаменковић О. (o)
32.· Стефановић А.
33.· Филиповић Л.
34.· Цветковић И. 
35.· Черницин В.
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Седница Наставно-научног већа Универзитета у Београду - Машинског факултета одржана је  17.
новембра 2022. 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 и продекана за НИД, проф. др Драгославе
Стојиљковић.
Подсетивши да потребан кворум за рад ННВ представља присуство 102 члана Већа, а да је у сали
присутно 188 чланова, 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-1/2223 од 20.10.2022. год; 
2. Обавештења и информацијe;
3. Наставна питања;
4. Избори у наставна, научна и истраживачка звања;
5. Докторске дисертације;
6. Магистарске тезе и специјалистички радови;
7. Признавање страних високошколских исправа;
8. Актуелна питања и разно.

- тачка 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ННВ-1/2223 ОД 20.10.2022. ГОД;

Записник са седнице ННВ-1/2223 од 20.10.2022. године je једногласно усвојен.

- тачка 2. ОБАВЕШТЕЊА И ИНФОРМАЦИЈЕ

Обавештења Декана:

1. Декан  је  обавестио  чланове  ННВ-а  да  је  преминуо  колега  Предраг  Ђошић,  координатор
дигиталних процеса у Библиотеци МФ, а присутни су му одали пошту минутом ћутања.

2. Свечаном академијом „Корак испред свих“ , Машински факултет у Београду је обележио два
важна датума у својој историји – 74 године постојања и 149  година од увођења високошколске
наставе  у  области  машинства  у  Србији.  Бројним  званицама  у  препуном  амфитеатру
представљени су најважнији резултати у протеклој години, као и развојни приоритети за наредни
период.

3. На 36. (и првој конститутивној) седници Савета Машинског факултета која је одржана у  петак
30.09.2022. године са почетком у 13:00 часова, донете су следеће одлуке:

- на  основу  Одлуке  ННВ од  23.06.2022.  и  Извештаја   Комисије  за  спровођење  и
утврђивање резултата гласања за чланове Савета из реда ненаставног особља од
04.07.2022.,  донета  је  Одлука  о  верификацији  мандата  члановима  Савета
Машинског факултета из реда наставног и ненаставног особља, за мандатни период
од четири године, односно за школску 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. и 2025/2026.
годину:
чланови  Савета  које  је  изабрало  Наставно-научно  веће  Факултета из  реда
наставника и асистената:
 проф. др Драган Милковић,
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 проф. др Александар Ћоћић,
 проф. др Неџад Рудоња,
 проф. др Иван Божић,
 проф. др Јелена Сворцан,
 проф. др Предраг Елек,
 проф. др Милан Ристановић,
 проф. др Зоран Митровић,
 проф. др Нина Анђелић,
 проф. др Небојша Манић,
 проф. др Милош Бањац,
 проф. др Немања Зорић,
чланови Савета изабрани из реда ненаставног особља:
 др Драгољуб Бекрић,
 Ненад Јовановић,
 Ивана Шушић; 

- Одлука о избору проф. др Драгана Милковића  за председника Савета Машинског
факултета, за мандатни период од четири године, односно за школску 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025. и 2025/2026. годину;

- Одлука о избору проф. др Александра Ћоћића  за заменика председника Савета
Машинског факултета, за мандатни период од четири године, односно за школску
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. и 2025/2026. годину.

4. На 2.  седници Савета Машинског факултета која  је  одржана у  уторак 18.10.2022. године са
почетком у 11:00 часова, донете су следеће одлуке:

- на основу Одлуке Студентског парламента Машинског факултета од 12.10.2022. год
донета је Одлука о верификацији мандата члановима Савета Машинског факултета
из реда представника студената Машинског факултета:
 Алекси Остојићу, студенту I године МАС,
 Катарини Телебак, студенту I године МАС,
 Богдану Костићу, студенту III године ОАС,
 Марији Мајсторовић, студенту II године МАС; 
мандатни период именованима траје од 18.10.2022. до 30.09.2024. год;

- Одлука о додели награда поводом Дана Машинског факултета, и то:

            1) Запосленима за верност и сталност у раду на Машинском факултету:
    - пензионисаним члановима колектива Повеља и поклон књига,
    - за 30 година Повеља и поклон књига,
    - за 20 година Повеља и поклон књига,
    - за 10 година Повеља и поклон књига.

            2) Инжењерима који су дипломирали пре 50 година - Златна диплома.

                        3) Плакете Машинског факултета за посебна залагања.

4) Плакете Машинског факултета

            5) Захвалнице Машинског факултета.

             6) Најбољим дипломираним студентима и најбољим студентима прве, друге и
треће  године  Основних  академских  студија  и  прве  и  друге  године  Мастер
академских студија - Похвалница и поклон књига.  

           7) Студентима редовних генерација за успех постигнут на студијама у претходној
школској години са просечном оценом најмање 9,50 и  без заосталих испита –
Похвалница и поклон књига.

3



       Списак добитника признања поводом Дана Машинског факултета дат је у документу
у Радном материјалу.

- на  основу  Предлога  Студентског  парламента  Машинског  факултета  донета  је
Одлука да ће се плаћање накнаде за рад студента продекана Машинског факултета,
у нето износу од 20.000,00 динара месечно, вршити и у школској 2022/2023. години;
Одлука се примењује закључно са 30.09.2023.год.;

- Одлука  о  образовању Комисије  за  материјално-финансијска  питања,  у  следећем
саставу:
 проф. др Драган Милковић
 проф. др Предраг Елек
 проф. др Зоран Митровић
 проф. др Небојша Манић
 проф. др Милош Бањац

- Одлука о образовању Комисије за организацију и статутарна питања, у следећем
саставу:
 проф. др Александар Ћоћић
 проф. др Неџад Рудоња
 проф. др Јелена Сворцан
 проф. др Нина Анђелић
 Ивана Шушић

5. Проф. др Владимир Поповић, декан Машинског факултета Универзитета у Београду, добитник је
овогодишње Повеље града Ужица која се додељује за заслуге и дела која доприносе укупном
развоју  града.  Ово  високо  признање,  професору  Поповићу  је  уручено  на  Свечаној  седници
Скупштине града, која је одржана 7. октобра у Народном позоришту у Ужицу. Повеља града
Ужица  представља највише  градско  признање  које  се  додељује  заслужним појединицима  и
организацијама поводом 9. октобра, Дана града Ужица и у рангу је награде за животно дело.

6. Сенат  Универзитета  у  Београду на  седници  одржаној  19.10.2022.  године донео је  Одлуку  о
утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање професор емеритус у школској
2022/2023. години.
У текућој  школској 2022/2023. години може се доделити звање професор емеритус  за осам
кандидата, професора у пензији Универзитета у Београду, и то за по два кандидата из сваке од
четири групације факултета. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се декану
Факултета до 29.12.2022. године.

7. Представници компаније „Грундфос Србија“,  која послује  у  саставу данске „Грундфос групе“,
једног од водећих произвођача пумпи у свету, одржали су 19. октобра на Машинском факултету
у  Београду  презентацију  на  којој  су  студентима  представили  организациону  структуру,
производне  капацитете  и  развојне  планове  који  су  усмерени  на  развој  технологија  које
доприносе енергетској ефикасности и одрживом развоју. Будући инжењери имали су прилику да
се упознају с пословањем Грундфосове фабрике у Инђији, њеном производњом и услугама које
пружа у Србији, као и могућностима за обављање стручне праксе и наставак професионалне
каријере у тој компанији, која у нашој земљи послује од 2010. године.

8. Господин  Азад  Наваз,  менаџер за  обуку  и  квалификације  у  постпродаји  BMW Group AG за
Источну Европу и Африку, посетио је у петак, 21. октобра, Машински факултет у Београду, где је
с руководством разговарао о могућим видовима и даљем унапређењу сарадње те компаније с
нашим факултетом.

9. Поводом јубиларне, 20. Међународне конференције о железници – Railcon 22, која је средином
октобра  одржана  у  организацији  Машинског  факултета  у  Нишу,  Катедри  за  шинска  возила
Машинског факултета у Београду додељена је плакета за изузетан дугогодишњи допринос у
раду  овог  научно-стручног  скупа.  Признање  је  уручено  шефу  Катедре,  проф.  др  Војкану
Лучанину, учеснику конференције  од самог оснивања. Конференција „Railcon“ је највећи научно-
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стручни скуп о железници у   југоисточној Европи и окупља водеће истраживаче и стручњаке у
овој области, као и представнике железничког сектора и привреде из земље и иностранства.

10. Почела је примена Правилника о коришћењу паркинг простора.

11. Одржан је Проширени декански колегијум на коме је дефинисано шта су задаци катедри.

12.  Одржана је  Комеморативна седница посвећена редовном професору Машинског  факултета
Николи Дондуру.

13. Проф. др Влада Гашић представио је нове асистенте на Катедри за механизацију, Александру
Арсић и Александра Стефановића, а декан им је у складу са досадашњом праксом доделио
нове лаптоп рачунаре.

Обавештења Продекана за финансије:

1. Продекан за финансије је обавестио чланове ННВ-а да утроше буџетска средства најкасније до
10.12.2022. године.

2. Добили смо лиценце за МАТЛАБ софтвер.

Извештаји са службених путовања:

1. Др Стефан Рудаковић, доцент, поднео је извештај о обављеном службеном путовању у Трсту,
Италија,  где  је  имао  састанке  са  професором  др  Габријеле  Булијаном (Gabriele  Bulian),  са
Универзитета у Трсту. Професор Булијан је један од најистакнутијих истраживача који се баве
темом стабилитета брода, анализом и развојем прописа у бродоградњи и динамиком брода. Као
резултат састанака одлучено је да се пише заједнички рад са радним насловом „Иновативна
метода процене сопственог периода ваљања речно-морских бродова“. Поред тога, уговорено је
предавање по позиву професора Булијана у оквиру предмета Пловност и стабилитет брода 2
(тема:  Пробабилистички  прорачун  наплављивости  брода),  за  пролећни  семестар,  школске
2022/23,  са  фондом од  5  часова.  Такође  су  разматране  могућности  заједничке  сарадње на
научно-истраживачким пројектима.

- тачка 3. НАСТАВНА ПИТАЊА

1.  Уместо проф. др Милоша Недељковића који је отишао у пензију, за члана Комисије за ДАС
предлаже се проф. др Владимир Буљак.

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 4. ИЗБОРИ У НАСТАВНА ЗВАЊА

4.1.  Расписивање  конкурса  и  именовање  Комисије  за  припрему  реферата  по  конкурсу
(сагласност ИВ) 
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4.1.1. Предлагач: Катедра за механику
Конкурс за избор: једног редовног професора на неодређено време са пуним радним временом за

ужу научну област Механика.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Митровић, ред. проф. - председник Комисије, др Никола

Младеновић,  ред.  проф.,  др  Александар  Обрадовић,  ред.
проф., др Михаило Лазаревић, ред. проф. и др Срђан Русов,
ред. проф., Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду.

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Немањи Зорићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

4.1.2. Предлагач: Катедра за механизацију
Конкурс за избор: једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним

временом за уже научне области Механизација и Транспортно инжењерство –
конструкције и логистика.

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

Разлог: истицање изборног периода ванредном професору др Влади Гашићу.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

4.1.3. Предлагач: Катедра за термомеханику
Конкурс за избор: једног  доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за

ужу научну област Термомеханика.
Комисија за  припрему реферата: др Милан Гојак,  ред. проф. -  председник Комисије, др Милош

Бањац,  ред.  проф.  и  др  Биљана  Вучићевић,  виши  научни
сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у
Београду.

Разлог: истицање изборног периода доценту др Ружици Тодоровић.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

4.1.4. Предлагач: Катедра за опште машинске конструкције
Конкурс за избор: једног асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за

ужу научну област Опште машинске конструкције.
Комисија за припрему реферата: др Зоран Стаменић, ванр. проф. - председник Комисије, др 

Александар Маринковић, ред. проф., др Александар Димић, 
доцент, др Милош Седак, доцент и др Љубица Миловић, ред. 
проф., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у 
Београду.

Разлог: упражњено радно место.
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 Шинска возила.

Предложени кандидат: др Јован Танасковић, дипл. инж. маш., 
                                        ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија за  припрему реферата: др Војкан Лучанин, ред. проф. - председник Комисије, др Горан

Симић, ред. проф. М.Ф. у пензији и др Душан Стаменковић, ред.
проф. Машински факултет, Универзитет у Нишу.
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4.2.2.  Конкурс  за  избор:  једног  редовног  професора на  неодређено  време  са  пуним  радним
временом за  уже  научне области Теорија  механизама  и  машина  и
Инжењерско цртање са нацртном геометријом.

Предложени кандидат: др Зорана Јели, дипл. маш. инж., 
                                        ванредни професор за звање редовног професора.
Комисија  за  припрему  реферата:  др  Бранислав  Попконстантиновић,  ред.  проф.  –  председник

Комисије,           др Мирко Коматина, ред. проф., др Татјана
Лазовић-Капор, ред. проф.,     др Наташа Тришовић, ред. проф.
и др Маја Чавић, ред. проф., ФТН Нови Сад.

4.2.3. Конкурс за избор: једног  ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним
радним временом за ужу научну област Мотори.

Предложени кандидат: др Ненад Миљић, дипл. инж. маш., 
                                        ванредни професор за звање ванредног професора.
Комисија за  припрему реферата: др Слободан Поповић, ванр. проф. – председник Комисије, др

Драган  Кнежевић,  ред.  проф.,  др  Јован  Дорић,  ванр.  проф.,
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

4.2.4.  Конкурс  за  избор:  једног  асистента на  одређено  време  од  3  године  са  пуним  радним
временом  за  ужу научну  област  Хидрауличне  машине  и  енергетски
системи.

Предложени  кандидат: Лазар Лечић,  маст.  инж.  маш.,  студент  Докторских  студија за  звање
асистента.

Комисија за припрему реферата: др Дејан Илић, ванр. проф. - председник Комисије, др Новица 
Јанковић, доцент и др Ненад Јаћимовић, ванр. проф., 
Грађевински факултет, Универзитет у Београду.

4.3. Гласање о утврђивању предлога за избор у звање (ИВ)
Нема материјала.

4  .3.б. Покретање иницијативе за избор у звање гостујућег професора и доделу звања професор  
емеритус (  ННВ  )  
Нема материјала.

4  .3.в.   Изјашњавање о предлогу за   доделу звања професор емеритус   (ННВ)  
Нема материјала. 

4.3.г. Гласање за избор у звање сарадника (ИВ)

4.3.г.1.  Конкурс  за  избор:  једног  асистента на  одређено  време  од  3  године  са  пуним радним
временом за уже научне области Механика.

Предложени кандидат: Невена Росић, маст. инж. маш., асистент за звање асистента.
Комисија за припрему реферата: др Михаило Лазаревић, ред. проф. - председник Комисије, др 

Александар Обрадовић, ред. проф. и др Данило Карличић, 
виши научни сарадник, Математички институт САНУ.

Резултат гласања: Потребан кворум 135, а гласало је 181. Потребно гласова «за» 102, а гласало је:
за-181, против-0, уздржаних-0.

Изборно веће МФ изабрало је Невену Росић у звање асистента.

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) 

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

На основу одлука Сената Универзитета у Београду од 19.10.2022. године, др Горан Лазовић, др
Ђорђе Чантрак, др Небојша Манић, др Драган Милковић и др Данило Петрашиновић изабрани
су у звање редовног професора.

4.5. Давање мишљења МФ као матичног за избор у звања кандидата са других факултета -
именовање Комисије (ИВ)

4.5.1.  Кандидат:  др  Мира Мирић -  Милосављевић,  доцент, за звање  доцента,  за ужу научну
област Техничка механика на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Комисијa: др Милорад Милованчевић, ред. проф., др Нина Анђелић, ред. проф. и 
                  др Весна Милошевић-Митић, ред. проф.
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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

4.6.1.  Кандидат:  др  Мира Мирић -  Милосављевић,  доцент, за звање  доцента,  за ужу научну
област Техничка механика на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Комисијa:  др  Милорад  Милованчевић,  ред.  проф.,  др  Нина  Анђелић,  ред.  проф.  и  др  Весна
Милошевић-Митић, ред. проф.

Резултат гласања: Једногласно усвојено.

- тачка 4. а. ИЗБОРИ У НАУЧНА ЗВАЊА

4.а.1. Захтеви за избор у научно звање и именовање   K  омисија   за избор у научно звање  

4.a.1.а Подносилац захтева: др Марина Симовић - Павловић, мастер инж. маш.
Захтев поднет за избор у звање: научни сарадник
Предлог о именовању комисије у саставу: проф. др Предраг Елек, проф. доц. др Милош Марковић,
др Дарко Васиљевић, научни саветник, Институт за физику 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.a.2.а Кандидат: др Иван Стевовић, мастер менаџер, бира се у научно звање научни сарадник
Комисија: проф. др Драган Милановић, проф. др Ненад Зрнић, проф. др Владимир Обрадовић,
Факултет организационих наука у Београду

4.а.2.б Кандидат:  др Оливера Ерић Цекић,  дипл. инж.  металургије,  виши научни сарадник,
бира се у научно звање научни саветник
Комисија:  проф.  др  Војкан  Лучанин,  проф.  др  Радица  Прокић  Цветковић, проф.  др  Оливера
Поповић, др Јасна Стајић Трошић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију,
Институт  од  националног  значаја  за  Републику  Србију,  Београд, проф.  др  Себастиан  Балош,
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.

4.а.2.в  Кандидат:  др  Милан  Милутиновић,  дипл.  инж.маш.,  бира  се  у  научно  звање  научни
сарадник
Комисија:  проф.  др  Бојан  Бабић,   проф.  др  Радован  Пузовић,  проф.  др  Саша Живановић,  др
Љубодраг Тановић, ред. проф. у пензији, ван. проф. др Александар Живковић, Факултет техничких
наука Нови Сад.
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4.а.1.г  Кандидат:   др Андријана Ђурђевић,  дипл.  инж.маш.,  бира се  у  научно звање научни
сарадник
Комисија:  проф.  др Бојан Бабић,  др  Александар Седмак,  професор емеритус,  проф.  др  Марко
Ракин, Технолошко-металуршки факултет у Београду

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

- 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)     
Нема материјала. 

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

4.в.1.  Захтеви  за  пријаву  Техничког  решења  и  именовање    члана  ННВ  за  преглед  поднете  
документације и подношење Мишљења о техничком решењу

4.в.1.а Подносилац захтева: доц. др Небојша Гњатовић
Аутори техничког решења: доц. др Небојша Гњатовић, проф. др Срђан Бошњак, Иван Миленовић,
дипл. инж. маш., виши стручни сарадник, асистент Александар Стефановић, мастер инж. маш.
Назив техничког  решења:  „Одређивање броја  кашика на основу динамичког одзива горње
градње роторног багера“
Предлог о именовању члана ННВ: проф. др Александар Обрадовић
Резултат гласања: Једногласно усвојено.

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

- тачка 4.г.   МОНОГРАФИЈЕ

4.г.1. Именовање рецензената
Нема материјала. 

4.г.2. Прихватање монографије за штампање
Нема материјала. 
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- тачка 4.д.  ЈАВНИ ПОЗИВИ МПНТР
Нема материјала. 

- тачка 5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
5  .1  . Обавештење о пријави кандидата  

5.1.2. Кандидат: Милан Раковић, маст. инж. маш.,студент Докторских студија
Радни наслов: Утицај смицања на коефицијент отпора мехура при двофазном мехурастом струјању
Предложени потенцијални ментор од стране кандидата: др Александар Ћоћић, ванр. проф. 
(Материјал се прослеђује колегијуму наставника Катедре за механику флуида).

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  )   
Нема материјала.

5  .2  .  Усвајање реферата о испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације,  
одобравање теме и именовање ментора

5.2.1. Кандидат: Милош Петрашиновић, маст. инж. маш., студент Докторских студија 
Радни наслов: Систем за даљинско пилотирање летелицом са параметрима кретања летелице у 

повратној спрези (A system for remote piloting of an aircraft with motion parameters in 
the feedback loop)

Комисија: др Александар Симоновић, ред. проф., др Александар Бенгин, ред. проф., др Јелена 
Сворцан, ванр. проф., др Огњен Пековић, ванр. проф. и др Гордана Кастратовић, ред. 
проф., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет. 

Потенцијални ментор: др Александар Грбовић, 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

Нема материјала. 

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
Нема материјала.

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
Нема материјала.

5  .9  .  Обавештење  о  сагласности  Већа  научних  области  техничких  наука  Универзитета  у  
Београду на     реферат о урађеној докторској дисертацији и заказивање јавне одбране   

Нема материјала.

5  .10. Обавештење о обављеној јавној одбрани  
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5.10.1. Кандидат: Никола Лукић, маст. инж. маш., студент Докторских студија
Наслов: Адаптивно спајање делова у технологији роботизоване монтаже применом кинематски 

редундантних робота
Датум одбране: 27.10.2022. године.
Комисија:  др  Петар  Петровић,  ред.  проф.,  ментор,  др  Бојан  Бабић, ред.  проф.,  др  Никола

Славковић, ванр. проф., др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин,
Београд и др Стеван Станковски, ред. проф., ФТН Нови Сад. 

- 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  Александар Петровић, ред. проф.,  ангажовање  за одржавање наставе из предмета
Систем заштите на раду и изборни предмет Систем менаџмента здравља и безбедности на
раду,  ОАС  (2+2),  у  јесењем  семестру  у школској  2022/23.  години, на  Универзитету  у
Београду -  Факултету организационих наука.

2. др  Ана Петровић,  доцент, ангажовање за  одржавање  наставе  на  ОАС  из  предмета
Отпорност материјала (0+2) у јесењем семестру и Механика 1 (0+3) у пролећном семестру,
у школској 2022/2023. години, на Универзитету у Београду - Рударско-геолошком факултету.

3. др Дарко Васиљевић,  научни саветник, Института за физику у Београду, ангажовање
за одржавање наставе из предмета Оптички уређаји и оптоелектроника,  МАС, са фондом
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од  15  часова,  у  школској  2022/2023.  години,  на  Катедри  за  системе  наоружања
Универзитета у Београду - Машинског факултета.

Ангажовања професора МФ у пензији 

1. др Радивоје Митровић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе на
МАС из предмета: Конструисање М, Технички прописи и стандарди, и на ДАС из предмета:
Расподела  оптерећења  2 –  анализа  и  синтеза,  Клизни  и  котрљајни  парови,  Одабрана
поглавља из конструисања Б, Одабрана поглавља из машинских елемената А и Техничко
законодавство – прописи и стандарди, у школској  2022/2023. години, на Катедри за ОМК
Универзитета у Београду – Машинског факултета.

2. др Милета Ристивојевић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе
на  МАС из  предмета:  Поузданост  конструкција  и  на  ДАС  из  предмета:  Расподела
оптерећења 1  –  анализа  и  синтеза,  Одабрана  поглавља из  машинских  елемената  Б  и
Одабрана поглавља из конструисања А, у школској 2022/2023. години, на Катедри за ОМК
Универзитета у Београду – Машинског факултета.

3. др Божидар Росић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе на МАС
из  предмета:  Оптимизација  конструкција  и  на  ДАС  из  предмета:  Методи  оптимизације
машинских система и Планетарни преносници, у школској 2022/2023. години, на Катедри за
ОМК Универзитета у Београду – Машинског факултета.

4. др Милош Недељковић, ред. проф. МФ у пензији, ангажовање за одржавање наставе на
МАС из  предмета:  Пумпе  и  Пумпе  и  вентилатори,  и  на  ДАС  из  предмета:  ОМНИР
(Организација и методе научно-истраживачког рада) и комуникација, Феномени струјања у
турбомашинама – нумеричка механика флуида и Феномени струјања у турбомашинама –
пројектовање решетки и лопатица радних кола, у школској 2022/2023. години, на Катедри за
хидрауличне  машине  и  енергетске  системе Универзитета  у  Београду  –  Машинског
факултета.

Ангажовања истраживача и студената докторских студија

1. др Марија Балтић, научни сарадник, ангажовање  за извођење наставе на ВАЗ-МАС  из
предмета Хеликоптери (0+1) у јесењем семестру у школској 2022/2023. години, на Катедри
за ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета.

2. др Јела Буразер, научни сарадник,  ангажовање  за извођење наставе на МИТ-МАС  из
предмета  Пројектовање инжењерског софтвера (0+2), МАС-I.40 из предмета Ексквизиција
података (0+2),  МИТ-МАС из предмета Рачунарске мреже (0+1),  МИТ-МАС из предмета
Рачунарска графика и виртуелна стварност (0+2), у јесењем семестру у школској 2022/2023.
години, на Катедри за ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета.

3. др Горан Ђурић, научни сарадник,  ангажовање  за извођење наставе на МИТ-МАС  из
предмета  Објектно  оријентисана  парадигма (0+2),  и  МИТ-МАС из  предмета  Рачунарске
мреже  (0+2),  у  јесењем семестру  у  школској  2022/2023.  години, на  Катедри  за
ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета.

4. Александар Ковачевић, студент  Докторских студија, ангажовање за извођење наставе
на ВАЗ-МАС  из предмета  Прорачунска аеродинамика (0+2),  и Наоружање ваздухоплова
(0+2),  у  јесењем семестру  у школској  2022/2023. години, на Катедри  за ваздухопловство
Универзитета у Београду - Машинског факултета.
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5. Драгољуб Тановић, студент  Докторских студија,  ангажовање  за извођење наставе на
ОАС  из предмета  Прорачунске методе у ваздухопловству (0+1), и ВАЗ-МАС из предмета
Хеликоптери  (0+1),  у  јесењем семестру  у  школској  2022/2023.  години, на  Катедри  за
ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског факултета.

6. Павле Петровић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење наставе на ОАС
из предмета Погон и опрема летелица (0+1), и ВАЗ-МАС из предмета Одржавање летелица
(0+2),  у  јесењем семестру  у школској  2022/2023. години, на Катедри  за ваздухопловство
Универзитета у Београду - Машинског факултета.

7. Душан Ивковић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење наставе на ВАЗ-
МАС  из  предмета  Примењена  аеродинамика  (0+0.5),  у  јесењем семестру  у  школској
2022/2023. години, на Катедри  за ваздухопловство Универзитета у Београду - Машинског
факултета.

8. Милан  Травица,  студент  Докторских  студија,  ангажовање  за  извођење  наставе  на
Модулу  за  процесну  технику  и  заштиту  животне  средине  из  предмета:  Конструисање
процесне опреме, ОАС (0+2), Пројектовање, изградња и експлоатација процесних система,
МАС (0+2), у јесењем семестру у школској 2022/2023. години и Цевоводи и арматура, ОАС
(0+2), у пролећном семестру у школској 2022/2023. години, на Катедри за процесну технику
Универзитета у Београду - Машинског факултета.

9. Срђан  Отовић,  студент  Докторских  студија,  ангажовање  за  извођење  аудиторних  и
лабораторијскох вежби из предмета Основе термодинамике и преношења топлоте, ОАС-
ИТМ  (0+2),  Примењена  термодинамика,  ОАС  (0+2)  и  Термодинамика  М,  МАС  (0+2),  у
јесењем семестру  у  школској  2022/2023.  години, на  Катедри  за  термомеханику
Универзитета у Београду - Машинског факултета.

10. Невена Тасић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета
Пољопривредне  машине  и  опрема  1,  ОАС  (0+2),  у  пролећном семестру  у  школској
2022/2023. години, на Катедри  за пољопривредно машинство Универзитета у Београду -
Машинског факултета.

11. Небојша  Матић,  студент  Докторских  студија,  ангажовање  за  извођење  вежби  из
предмета Машински елементи 1 и 2, ОАС (0+1), у школској 2022/2023. години, на Катедри
за ОМК Универзитета у Београду - Машинског факултета.

12. Јована Антић, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета
Машински елементи 1, 2 и 3, ОАС (0+1) и Рачунарско моделирање машинских елемената,
ОАС-ИТМ (0+1), у школској 2022/2023. години, на Катедри за ОМК Универзитета у Београду
- Машинског факултета.

13. Немања Јанев, студент Докторских студија, ангажовање за извођење вежби из предмета
Организација  производње 1,  ОАС-МИ  (0+1),  у  јесењем  семестру  у  школској  2022/2023.
години, на Катедри  за индустријско инжењерство Универзитета у Београду - Машинског
факултета.

Комисије
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1. др  Александар  Обрадовић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  члана  Комисије  за  припрему
извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање редовни
професор  за  ужу  научну  област  Примењена  механика,  механизми  и  конструкције,  на
Универзитету у Крагујевцу – Факултету техничких наука у Чачку.

2. др  Милорад  Милованчевић,  ред.  проф.,  ангажовање  за  члана  Комисије  за  писање
извештаја по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Техничка
механика, на Универзитету у Београду – Шумарском факултету.

3. др Србислав Генић, ред. проф., ангажовање за члана Комисије за припрему извештаја о
учесницима  конкурса  и  пријављеним  кандидатима  и  утврђивање  предлога  за  избор
кандидата по конкурсу који ће објавити Академија техничких струковних студија Београд за
ужу стручну област Термодинамика и Термотехника.

4. др  Душан  Тодоровић,  ванр.  проф.,  ангажовање  за  члана  Комисије  за  оцену  научне
заснованости  теме  докторске  дисертације,  ужа  научна  област  Енергетика  и  заштита
животне средине, под називом: „Мултифункционалност керамичких и металних додатака у
котловима на биомасу“ и испуњености услова кандидата Ђорђа Новчића, маст. инж. маш.,
студента Докторских студија,  на Универзитету у Крагујевцу – Факултету за машинство и
грађевинарство у Краљеву.

5. др  Ђорђе Чантрак, ред. проф.,  ангажовање за  члана Комисије за  писање извештаја  о
кандидатима пријављеним на конкурс за заснивање радног односа на одређено време у
трајању од пет година за једног извршиоца са пуним радним временом и избор у звање
доцента  или  ванредног  професора  за  ужу  научну  област  Механика  флуида,
хидропнеуматска,  гасна  и  нафтна техника,  на  Универзитету  у  Новом Саду  –  Факултету
техничких наука.

Резултат гласања: Сва ангажовања су усвојена према наведеним захтевима.

Седница Наставно-научног већа завршена је у 13:45 минута.

        ЗАПИСНИЧАР                                                                                      ДЕКАН
                                                                                           МАШИНСКОГ ФАКУЛТETА  

          Љубица Сладојевић Вершеги                                                  проф. др Владимир Поповић
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