
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број: 612-367-1/2012  

Датум: 30. 05. 2012. године 

    

З А П И С Н И К  

Са XI седнице Наставно научног већа  

Машинског факултета Универзитета у Нишу 

 

 Једанаеста седница Наставно-научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу 

одржана је 30. 05. 2012. 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 94 члана Већа седници присуствује 78 чланова, те да постоји кворум за 

пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда. Председавајући је констатовао да седници, 

поред чланова Већа, присуствује и др Катица Хедрих, ред. проф. Машинског факултета у пензији. 

 Наставно-научно веће једногласно и без дискусија усвојило је следећи 

 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Усвајање Записника са X седнице Наставно-научног већа одржане 15. маја 2012. године; 

2. Утврђивање предлога о изменама Статута Машинског факултета у Нишу; 

3. Утврђивање предлога за продужење радног односа наставника који су испунили услове за 

пензију; 

4. Одлучивање по молби за разрешењем из чланства у Комисији за оцену и одбрану 

докторске дисертације мр Јулијане Симоновић; 

5. Усвајање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

мр Јелене Миловановић, дипл. маш. инж., под називом: ''Примена адитивних технологија у 

изради анатомски прилагођених скафолда за реконструкцију коштаног ткива''; 

6. Доношење одлука о усвајању рецензија и прихватању издавања рукописа ''Сирово, борово: 

социолошка генеза прешевског Цакановца'', аутора: др Драгољуба Б. Ђорђевића, мр 

Владана Петровића и др Славољуба Узуновића; 

7. Доношење одлуке о усвајању техничког решења ''Систем за пресовање дрвног отпада 

пелетирањем'' аутора др Војислава Милтеновића, мр Миодрага Велимировића, Милана 

Банића, др Драгана Темељковског, др Александра Милтеновића и Мирослава Мијајловића;  

8. Текућа питања. 

 

ТАЧКА ЈЕДАН 

 

     Једногласно и без дискусија усвојен је Записник са X седнице Наставно-научног већа 

Факултета, одржане 15. маја 2012. године. 
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ТАЧКА ДВА 

 

 Oбразложење предлога о измени Статута дао је председавајући др Властимир Николић, 

ред. проф. Измене би се односиле на Статут Машинског факултета у Нишу број 612-121-2/2011 од 

14. фебруара 2011. године, тако што би члан 6. став 2. гласио: ''Дан Факултета обележава се другог 

или трећег петка у децембру. Актом Протокол прославе Дана Факултета одређује се датум, 

садржај и начин обележавања Дана Факултета. Овај Протокол доноси декан''; у члану 6. став 3. 

брише се; у члану 156. став 3. брише се. Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 3. и 4; и у 

члану 156. досадашњем ставу 5. који постаје став.4. број  ''4'' замењује се бројем ''3''.  

 Након датог образложења Наставно-научно веће једногласно и без дискусија утврдило је 

предлог о изменама Статута Машинског факултета у Нишу.  

 Ова одлука иде на усвајање Савету Факултета. 

 

 

ТАЧКА ТРИ 

 

 Предлоге које су упутиле Катедра за производно-информационе технологије и менаџмент, 

Катедра за природно математичке науке и Катедра за машинске конструкције, развој и 

инжењеринг, образложио је председавајући др Властимир Николић, ред. проф..  

 На предлог др Предрага Козића, ред. проф., Наставно-научно веће је већином гласова (од 

74 присутних чланова Већа, ''за'' предлог је гласало 46) усвојило да се гласање по овој тачки 

дневног реда обави тајним путем, и то за сваког кандидата понаособ. Да би кандидат добио 

потребну већину, од укупно 94 члана ННВ потребно је да ''за'' предлог буде најмање 48 чланова 

ННВ. 

 Након краће дискусије у којој су учествовали: др Миодраг Манић, ред. проф., др Предраг 

Козић, ред. проф. и др Властимир Николић, ред. проф., једногласно је изабрана Изборна комисија 

за спровођење поступка гласања у саставу: 1) др Драган Живковић, доц., председник, 2) др 

Драгољуб Лазаревић, ред. проф., члан, и 3) др Велимир Стефановић, ред. проф., члан. Након 

спроведеног тајног гласања Комисија је саопштила резултате. Подељено је 76 листића члановима 

ННВ који су гласали.  

 О предлогу за продужетак радног односа др Властимира Ђокића, ред. проф.: ''за'' предлог 

су гласала 24 члана ННВ; ''против'' предлога су гласали 39 чланова ННВ; 9 чланова ННВ је било 

уздржано и 4 гласачка лисића су била неважећа. 

 О предлогу за продужетак радног односа др Душана Милованчевића, ред. проф.: ''за'' 

предлог су гласали 29 чланова ННВ; ''против'' предлога су гласали 36 чланова ННВ; 5 чланова 

ННВ је било уздржано и 6 гласачких листова су били неважећи. 

  О предлогу за продужетак радног односа др Велибора Маринковића, ред. проф.: ''за'' 

предлог су гласали 27 чланова ННВ; ''против'' предлога су гласали 38 чланова ННВ, 7 чланова 

ННВ је било уздржано и 4 гласачка листа су била неважећа. 

 О предлогу за продужетак радног односа др Војислава Милтеновића, ред. проф.: ''за'' 

предлог су гласала 33 члана ННВ, ''против'' предлога су гласали 35 чаланова ННВ,  3 члана ННВ је 

било уздржано и 5 гласачких листова су били неважећи.  

 Констатовано је да ни један кандидат није добио потребну већину за предлагање 

продужетка радног односа. 
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 О утврђивању резултата гласња за предлагање продужетка радног односа наставника који 

су испунили услове за пензију Изборна комисија је саставила записник (деловодни број 612-367-

5/2012 од 30. маја 2012. године), који је саставни део овог записника (Прилог 1.). 

 

ТАЧКА ЧЕТИРИ 

 

 Након образложења ове тачке дневног реда од стране председавајућег др Властимира 

Николића, ред. проф., Веће је једногласно и без дискусија усвојило да дискутанти имају 

ограничено време трајања дискусије и то највише два пута по три минута.   

 У дискусији су узели учешће: мр Јулијана Симоновић, асс., др Љиљана Петковић, ред. 

проф., др Катица Хедрих, ред. проф. у пензији, др Предраг Козић, ред. проф., др Властимир 

Николић, ред. проф., др Драгољуб Лазаревић, ред. проф., и др Ратко Павловић, ред. проф.. 

 Након дискусије Наставно-научно веће је већином гласова (од 76 присутних чланова Већа 

70 је гласало "за", а 6 је било уздржано) усвојило молбу и разрешило др Ратка Павловића, ред. 

проф., др Предрага Козића, ред. проф. и др Горана Јаневског, доц. из чланства у Комисији за оцену 

и одбрану докторске дисертације мр Јулијане Симоновић. Комисија за оцену и одбрану докторске 

дисертације мр Јулијане Симоновић престаје са радом због разрешења већине од укупног броја 

чланова Комисије. 

  

ТАЧКА ПЕТ 

 

 Наставно-нуачно веће је након уводног излагања председавајућег др Властимира 

Николића, ред. проф. и образложења члана Комисије др Миодрага Манића, ред. проф. једногласно 

и без дискусија усвојило Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације мр Јелене Миловановић, дипл. маш. инж., под називом: ''Примена адитивних 

технологија у изради анатомски прилагођених скафолда за реконструкцију коштаног ткива''. 

 

ТАЧКА ШЕСТ 

 

 Након образложења председавајућег др Властимира Николића, ред. проф., продекан за 

нучно-истраживачки рад др Ненад Т. Павловић, ванр. проф., додао је да ННВ треба да донесе две 

одлуке, и то одлуку о прихватању рецензија и одлуку о прихватању издавања рукописа. 

 Након датог образложења Наставно-научно веће једногласно и без дискусија донео је 

одлуку о усвајању рецензија рукописа: ''Сирово, борово: социолошка генеза прешевског 

Цакановца'' рецензената: др Љубише Митровића, редовног професора, професора емеритуса 

Универзитета у Нишу, др Ђокице Јовановића, ванредног професора Филозофског факултета у 

Универзитета у Београду и др Андона Костадиновића, редовног професора у пензији Шумарског 

факултета Универзитета у Београду.  

 Једногласно и без дискусија донешена је и одлука о прихватању издавања рукописа: 

''Сирово, борово: социолошка генеза прешевског Цакановца'', аутора: др Драгољуба Б. Ђорђевића, 

мр Владана Петровића и др Славољуба Узуновића.  
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ТАЧКА СЕДАМ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући др Властимир Николић, ред. проф., 

упознао је чланове Већа да је у међувремену упућен захтев ННВ-у докторанта Милорада 

Јанковића, у којем он оспорава оригиналност предложеног техничког решења.  

 Након датог образложења др Војислав Милтеновић, ред. проф., извршио је презентацију 

техничког решења новог производа: Систем за пресовање дрвеног отпада пелетирањем. 

 У дискусији су узели учешће: др Драган Темељковски, ред. проф.,  др Бојан Ранчић, ред. 

проф., др Предраг Козић, ред. проф., Никола Ђокић, дипл. прав. и др Драгољуб Живковић, ред. 

проф.. 

 Након дискусије Наставно-научно веће једногласно је усвојило техничко решење ''Систем 

за пресовање дрвног отпада пелетирањем'' аутора др Војислава Милтеновића, мр Миодрага 

Велимировића, Милана Банића, др Драгана Темељковског, др Александра Милтеновића и 

Мирослава Мијајловића. 

 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

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

Већа да је на седници Савета Универзитета у Нишу др Драган Антић, редовни професор 

Електронског факултета изабран за ректора, а др Ненад Д. Павловић, ред. проф. изабран за 

проректора Универзитета у Нишу  и честитао им на  избору. Након тога се проф. др Драган Антић 

захвалио Машинском факултету на указаном поверењу и подршци. 

  

 Под текућим питањима у краћој дискусији учествовали су: др Катица Хедрих, ред. проф. у 

пензији и др Властимир Николић, ред. проф.. 

 

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

у 14:55 часова.  

 

 ЗАПИСНИЧАР                                          НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

                                 ПРЕДСЕДНИК 

Душанка Николић, грађ.инж. 

      Проф. др Властимир Николић 




