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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број: 612-497-1/2011  

Датум: 07. 10. 2011. године 

 

З А П И С Н И К  

Са I седнице Наставно научног већа  

Машинског факултета Универзитета у Нишу 

 

  

 

 Прва седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу, 

одржана је 07. 10. 2011. године у конференцијској сали на шестом спрату Факултета са почетком у 

12:00 часова.  

 Седницом је председавао и њеним радом руководио, проф. др Властимир Николић који је 

констатовао да од укупно 93 члана Већа седници присуствује 64 члана, те да постоји кворум за 

пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда. 

 Седници поред чланова Већа присуствује др Катица Хедрих, ред. проф. у пензији. 

 У дискусији поводом дневног реда седнице учествовали су: мр Јулијана Симоновић, асс., 

др Властимир Николић, ред. проф. и др Катица Хедрих, ред. проф. у пензији. 

 Веће није усвојило предлог мр Јулијане Симоновић, асс. за допуну дневног реда тачком 

''Доношење одлуке о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији мр Јулијане 

Симоновић, под називом: ''Динамика и стабилност хибридних динамичких система''. Од 64 члана  

Већа ''за'' допуну дневног реда гласало је 5 чланова Већа, 26 је било ''против'', а остали су били 

''уздржани''. 

 Веће није усвојило предлог др Катице Хедрих, ред. проф. у пензији, да се са сајта 

Факултета уклони документ "Допунски извештај о раду Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације мр Јулијане Симоновић и одговор на приспеле примедбе ментора", који је саставни 

део материјала под тачком 4. дневног реда седнице ННВ од 09. септембра 2011. године ("за" 

предлог није гласао ниједан члан Већа).  

 Након тога једногласно је усвојен следећи 

 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Усвајање Записника са  XII седнице Наставно-научног већа Факултета, одржане 09. 

септембра 2011. године; 

2. Усвајање ангажовања наставника на докторским студијама за школску 2011/2012. годину; 

3. Именовање једног члана Савета Машинског факултета у Нишу, представника Катедре за 

мехатронику и управљање; 

4. Доношење одлуке о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији мр Николе 

Коруновића, под називом: ''Анализа стационарног котрљања пнеуматика применом метода 

коначних елемената''; 
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5. Именовање чланова Комисије за оцену подобности теме докторске дисертације Мирослава 

Мијајловића, дипл.маш.инж., под називом: ''Истраживање и развој аналитичког модела за 

одређивање количине генерисане топлоте при поступку заваривања трењем са мешањем''; 

6. Утврђивање предлога за избор у звање научни саветник проф. др Маје Ђуровић-Петривић; 

7. Усвајање рецензија рукописа: ''Професионална етика инжењера'', аутора: проф. др 

Драгољуба Ђорђевића и Богдана Ђуровића, асистента приправника;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Именовање рецензената рукописа: ''Техничка дијагностика'', аутора доц. др Милоша 

Милованчевића; 

9. Доношење одлуке о одобравању теме магистарске тезе Владислава Крстића, 

дипл.маш.инж., под називом: ''Истраживање граничне учесталости обртања аксијалних 

котрљајућих кугличастих лежајева''; 

10. Доношење одлуке по захтеву за продужење рока за израду магистарске тезе Животе 

Ђорђевића, дипл.маш.инжењера; 

11. Доношење одлуке о давању сагласности за радно ангажовање наставника на другој 

високошколској установи; 

12. Доношење одлуке о продужењу апсолвентског стажа; 

13. Текућа питања. 

 

 

ТАЧКА ЈЕДАН 

 

     Након дискусије поводом ове тачке дневног реда у којој су учествовали: др Катица 

Хедрих, ред. проф. у панзији, мр Јулијана Симоновић, асс., др Томислав Петровић, ред. проф., др 

Ратко Павловић, ред. проф. и др Предраг Козић, ред. проф. ННВ једногласно је усвојило предлог 

мр Јулијане Симоновић, асс. да се у Записнику са XII седнице ННВ под. тачком 4. дневног реда у 

последњем пасусу након речи "усвојило је предлог" додају речи "проф. др Томислава Петровића". 

Предлог мр Јулијане Симоновић, асс. да се у истом Записнику у последњем пасусу реч ''потребно'' 

буде замењена речју ''неопходно'', и предлог да се у истој тачки дневног реда у последњем пасусу 

бришу речи ''на поновну оцену'' Веће није прихватило ("за" предлог је гласао 14 чланова Већа). 

Након тога, једногласно је усвојен Записник са XII седнице ННВ одржане 9. септембра 2011. 

године уз усвојену измену. 

  

ТАЧКА ДВА 

 

 У дискусији поводом усвајања ангажовања наставника на докторским студијама за 

школску 2011/2012. годину учествовали су: др Драгољуб Живковић, ред. проф., др Ненад Т. 

Павловић, ванр. проф., др Бојан Ранчић, ред. проф. и др Властимир Николић, ред. проф., након 

чега је Наставно-научно веће Факултета једногласно усвојило допуну ангажовања на предлог 

Катедре за мехатронику и управљање, тако да се на предмету ''Физички феномени у мехатроници'' 

поред наставника проф. др Драгише Никодијевића, проф. др Аце Мицића и проф. др Ненада Т. 

Павловића, дода и ангажовање доц. др Милоша Милошевића. Катедра за мехатронику и 

управљање је преузела обавезу да накнадно достави допуњену књигу предмета ''Физички 

феномени у мехатроници'' продекану за наставу и Комисији за академске студије. Веће је такође 

прихватило да катедре могу накнадно да доставе допуну ангажовања наставника на докторским 

студијама. 



3 

 

 ТАЧКА ТРИ 

 У оквиру ове тачке дневног реда најпре је једногласно именована Изборна комисија у 

саставу: 1) др Владислав Благојевић, доц., председник, 2) Марко Игњатовић, асс. члан и 3) 

Живојин Стаменковић, асс. члан, након чега су чланови Већа приступили тајном гласању.  

 Комисија је након гласања саопштила резултате: од 65 присутних чланова Већа, 60 је 

гласало ''за'', а 5 листића је било неважећа, те је ННВ именовало др Јелену Манојловић, доц. за 

члана Савета Машинског факултета у Нишу као представника Катедре за мехатронику и 

управљање. 

ТАЧКА ЧЕТИРИ 

 Након уводног излагања председавајућег др Властимира Николића, ред. проф. и 

образложења шефа Катедре за производно-информационе технологије и менаџмент др Мирослава 

Трајановића, ред. проф., ННВ је једногласно и без дискусија донело одлуку о усвајању извештаја о 

урађеној докторској дисертацији мр Николе Коруновића, под називом: ''Анализа стационарног 

котрљања пнеуматика применом метода коначних елемената''. 

 Материјал иде на усвајење Научно стручном већу Универзитета у Нишу. 

 

ТАЧКА ПЕТ 

 

 Наставно-научно веће Факултета је након уводог излагања председавајућег др Властимира 

Николића, ред. проф., образложења заменика шефа Катедре за машинске конструкције, развој и 

инжењеринг др Душана Стаменковића, ред. проф., једногласно именовало чланове Комисије за 

оцену подобности теме докторске дисертације Мирослава Мијајловића, дипл.маш.инж., под 

називом: ''Истраживање и развој аналитичког модела за одређивање количине генерисане топлоте 

при поступку заваривања трењем са мешањем'' у следећем саставу: 

- др Драган Милчић, редовни професор Машинског факулета у Нишу (ужа научна 

област: Машинске конструкције); 

- др Властимир Ђокић, редовни професор Машинског факултета у Нишу (ужа 

научна област: Машинске конструкције); 

- др Венцислав Грабулов, научни саветник Института за испитивање материјала а.д. – 

Институт ИМС (ужа научна област: Металургија, метални материјали – заваривање); 

- др Душан Стаменковић, редовни професор Машинског факултета у Нишу (ужа 

научна област: Саобраћајно машинство) и 

- др Мића Вукић, ванредни професор Машинског факултета у Нишу (ужа научна 

област: Теоријски и примењени процеси преноса топлоте и масе). 

ТАЧКА ШЕСТ 

 Председавајући проф. др Властимир Николић информисао је чланове Већа да је Комисија 

унела потребне исправке у Извештај који је Већу био достављен на претходној седници у делу 

који се односи на категоризацију радова, у закључку уместо "Изборном већу Машинског 

факултета у Нишу" сада стоји "Комисији за стицање научних звања Министарства просвете и 

науке Републике Србије" и у звању др Зорана Боричића где је након речи "редовни професор" 

додато "у пензији".  

 Образложење предлога Комисије за избор кандидата дао је члан Комисије проф. др 

Градимир Илић. Након спроведеног поступка гласања утврђено је да од укупно 33 редовних 

професора - чланова Наставно-научног већа који имају право да одлучују о предлогу за стицање 

звања научни саветник седници је присуствовало 24 од којих је: "за" гласало 24, што представља 

већину од укупног броја редовних професора - чланова Наставно-научног већа, те је веће донело 
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одлуку да се др Маја Ђуровић-Петровић, виши научни сарадник, предлаже за изабор у звање 

научни саветник. 

ТАЧКА СЕДАМ 

 Наставно-научно веће Факултета је једногласно и без дискусија усвојило рецензије др 

Весне Милтојевић, ванредног професора Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу и др 

Данијеле Гавриловић, ванредног професора Филозофског факултета Универзитеа у Нишу, 

рукописа: ''Професионална етика инжењера'', аутора: проф. др Драгољуба Ђорђевића и Богдана 

Ђуровића, асистента приправника. 

ТАЧКА ОСАМ 

 ННВ једногласно и без дискусија именовало је рецензенте рукописа ''Техничка 

дијагностика'', аутора доц. др Милоша Милованчевића у следећем саставу:  

- др Александар Вег, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Београду (ужа научна област: Теорија машина и механизама) и 

- др Ранко Антуновић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву (ужа научна област: Механика и техничка дијагностика). 

 

ТАЧКА ДЕВЕТ 

 Након образложења од стране председавућег др Властимира Николића, ред. проф., ННВ 

једногласно и без дискусија донело је одлуку о одобравању теме магистарске тезе Владислава 

Крстића, дипл. маш. инж., под називом: ''Истраживање граничне учесталости обртања 

аксијалних котрљајућих кугличних лежајева'' и за ментора кандидата именовалао др Војислава 

Милтеновића, ред. проф. 

ТАЧКА ДЕСЕТ 

 Образложење дописа Катедре за машинске конструкције, развој и инжењеринг дао је 

заменик шефа Катедре и ментор кандидата др Душан Стаменковић, ред. проф. у вези са захтевом 

за продужење рока за израду магистарске тезе Животе Ђорђевића, дипл. маш. инж. ННВ 

једногласно и без дискусија донело је одлуку да се продужава рок за одбрану магистарске тезе 

Животе Ђорђевића, дипл. инж. машинства, под називом: „Развој дијагностичког система за 

одржавање железничких теретних возила“ за годину дана (до 07. октобар 2012. године). 

ТАЧКА ЈЕДАНАЕСТ 

 Председавајући др Властимир Николић, ред. проф. упознао је чланове Већа да 

Универзитет у Нишу има потписан уговор о сарадњи са Високом железничком школом стуковних 

студија у Београду, након чега су чланови Већа једногласно и без дискусија донели одлуку о 

давању сагласности за радно ангажовање др Предрага Рајковића, ред. проф., за извођење наставе 

на Високој железничкој школи струковних студија у Београду у школској 2011/2012. години на 

предмету "Математика", у виду допунског рада до 1/3 радног времена.  
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ТАЧКА ДВАНАЕСТ 

 Образложење по овој тачки дневног реда дала је продекан за наставу др Драгица 

Миленковић, ред. проф., након чега су чланови Већа једногласно и без дискусија донели одлуку да 

студенти који су апсолвирали школске 2009/2010. године задржавају право да се финансирају из 

буџета (продужава се апслолвентски стаж) закључно са 31. мартом 2012. године; студенти који су 

у школској 2010/2011. године оверили X семестар задржавају право да се финансирају из буџета 

(одобрава се апслолвентски стаж) у трајању од  годину дана закључно са 30. септембром 2012. 

године; студенти основних студија који су у школској 2010/2011. године оверили VI  семестар 

задржавају право да се финансирају из буџета (одобрава се апслолвентски стаж) у трајању од 

годину дана закључно са 30. септембром 2012. године. 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

 Под текућим питањима декан др Влaстимир Николић, ред. проф. информисао је чланове 

Већа: 

 о упису и пријему студената на I години основних академских студија; 

 замолио наставнике и сараднике да до 17. октобра до 12 часова доставе надлежној служби 

пријаве и записнике о положеним испитима;  

 о одржавању седнице ННВ која је планирана за 17. октобар, како би се донела одлука о 

продужењу испитног рока Октобар II;   

 захвалио др Драгану Темељковском, ред. проф. и Славку Ђорђевићу, дипл. маш. инж. из 

фирме Philip Morris који су иницирали да МФ добије од Фабрике дувана NC струг и 

пратећу опрему; струг се налази у Лабораторији за алатне машине; 

 о успешно одржаном 34. Међународном Симпозијуму производног машинства; 

 да је издавачка кућа Elsevijer прихватила штампање монографије међународног значаја, 

чији је један од аутора др Љиљана Петковић, редовни професор нашег Факултета;  

 о уговору о закупу пословног простора "Клуб студената Машинског факултета у Нишу" и 

о начину плаћања за услуге грејања тог простора. 

 

  Под текућим питањима продекан за наставу др Драгица Миленковић, ред. проф. 

информисала је чланове Већа о броју уписаних студената на I годину основних академских 

студија, резултатима оствареним на пријемном испиту, просечној оцени из предмета, као и о 

упису на више године студија.  

  Продекан за финасије и међународну сарадњу др Градимир Илић, ред. проф. дао је 

информацију да је Факултет непосредно пре седнице добио допис од амбасаде САД у Београду о 

Fulbright-ovој стипендији за последокторски истраживачки и последокторски наставни рад на 

универзитетима и институтима у САД.  

  Продекан за научно-истраживачки рад др Ненад Т. Павловић, ванр. проф. обавестио је 

чланове Већа да ће бити настављено са презентацијом Факултета по средњим школама у Нишу и 

околини. Информисао је чланове Већа о реновирању сале 401. 

  Др Жарко Ћојбашић, ванр. проф. обавестио је чланове Већа да је Лабораторија за 

управљање системима добила лиценцу за коришћење софтвера компаније National Instruments. Ова 

компанија ће направити презентацију на нашем  

Факултету у наредном периоду. 

 Како других питања и дискусија није било, I седница  Наставно-научног већа завршена је у 

13:35 часова.  
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