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

одржана је 07. 12. 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 92 члана Већа, седници присуствује 59 чланова, те да постоји кворум за 

пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда. 

 Председник Већа је предложио да се изврши допуна дневног реда тачком: 

► ''Доношење одлуке о давању сагласности за радно ангажовање наставника на 

другој високошколској установи''. 

 

 Како других предлога за измену и допуну дневног реда није било, након усвајања допуне, 

Наставно-научно веће једногласно је усвојило следећи 

 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Усвајање Записника са  III седнице Наставно-научног већа Факултета, одржане 10. 

новембра 2011. године; 

2. Усвајање ангажовања наставника и сарадника за школску 2011/2012. годину; 

3. Разматрање Извештаја о самовредновању Машинског факултета у Нишу; 

4. Разматрање Извештаја о научноистраживачкој делатности Факултета за 2011. годину; 

5. Доношење одлуке о организовању ''XV међународне научно-стручне конференције о 

железници ''ЖЕЛКОН '12'' (XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE 

ON RAILWAYS RAILCON '12''); 

6. Усвајање рецензија рукописа ''Техничка дијагностика'', аутора др Милоша Милованчевића; 

7. Именовање чланова Комисије за оцену и одбрану магистарског рада Милоша Ристића, 

дипл.маш.инжењера, под називом: ''Пројектовање производа са аспекта технологичности''; 

8. Доношење одлуке о избору у истраживачко звање Марка Илића, дипл.маш. инжењера; 

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

високошколској установи; 

10. Текућа питања. 

 

 



ТАЧКА ЈЕДАН 

 

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

одржане 10. новембра 2011. године. 

 

ТАЧКА ДВА 

 

 Продекан за наставу др Драгица Миленковић, ред. проф., обавестила је чланове ННВ да је 

урађено ангажовање наставника и сарадника на основним академским студијама и мастер 

академским студијама, без докторских студија. У дискусији су узели учешће: др Предраг Козић, 

ред. проф., др Драгица Миленковић, ред. проф., др Војислав Милтеновић, ред. проф. и др 

Властимир Николић, ред. проф.. ННВ је једногласно  усвојило ангажовање наставника и сарадника 

за школску 2011/2012. годину. 

 

ТАЧКА ТРИ 

 

 Продекан за наставу др Драгица Миленковић, ред. проф. дала је образложење по овој 

тачки дневог реда након чега је др Жарко Ћојбашић, ванр. проф. упутио сугестије које се односе 

на Стандард 5: Квалитет наставног процеса, Процена испуњености стандарда 5 и предлог 

корективних мера. 

 Након дискусије у којој су учестовали: др Мића Вукић, ванр. проф., др Жарко Ћојбашић, 

ванр. проф. и др Властимир Николић, ред. проф., ННВ једногласно је усвојило Извештај о 

самовредновању Машинског факултета у Нишу, уз измене на страни 20. у поднаслову Процена 

испуњености Стандарда 5 и предлог корективних мера: у 4. пасусу треба брисати ''(или делимично 

задовољавајући)'' и у 5. пасусу треба брисати прву реченицу ''С друге стране, треба проверити 

методологију и технику спровођења анкета, јер се може десити да релативно незадовољавајући 

резултати потичу из мањкавости у овој области.'' 

 

ТАЧКА ЧЕТИРИ 

 Наставно-научно веће једногласно и без дискусија усвојило је Извештај о 

научноистраживачкој делатности Факултета за 2011. годину након датог образложења од стране 

продекана за научно-истраживачки рад др Ненада Т. Павловића, ванр. проф.. 

 

 

ТАЧКА ПЕТ 

 

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

у којој су учествовали: др Миомир Јовановић, ред. проф., др Властимир Николић, ред. проф., др 

Душан Стаменковић, ред. проф. и др Драгица Миленковић, ред. проф., Наставно-научно веће 

једногласно је донело одлуку о организовању ''XV међународне научно-стручне конференције о 

железници ЖЕЛКОН '12'' (''XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON 

RAILWAYS RAILKON '12'')  која ће се одржати 4. и 5. октобра 2012. године.  

 Продекан за научно-истраживаки рад др Ненад Т. Павловић, ванр. проф. информисао је 

чланове Већа да се очекује да Министарство просвете и науке распише јавни позив за 

пријављивање научних скупова за 2012. годину. 

 



ТАЧКА ШЕСТ 

 Наставно-научно веће је након уводног излагања др Властимира Николића, ред. проф. и 

дискусије у којој је учествовао др Предраг Козић, ред. проф. једногласно усвојило рецензије: др 

Александра Вега, редовног професора Машинског факултета Универзитета у Београду и др Ранка 

Антуновића, ванредног професора Машинског факултета у Источном Сарајеву, рукописа 

''Техничка дијагностика'', аутора др Милоша Милованчевића. 

 

ТАЧКА СЕДАМ 

 На предлог Катедре за производно-информационе технологије и менаџмент Наставно-

научно веће Факултета једногласно и без дискусија именовало је Комисију за оцену и одбрану 

магистарског рада Милоша Ристића, дипл. маш. инж. под називом ''Пројектовање производа са 

аспекта технологичности'' у саставу: 

- др Миодраг Манић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије); 

- др Војислав Милтеновић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Нишу (ужа научна област: Машинске конструкције);  

- др Велимир Тодић, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду (ужа научна област: Технолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално 

пројектовање); 

- др Горан Девеџић, редовни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, 

ужа научна област: Индустријски инжењеринг) и 

- др Мирослав Трајановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Нишу (ужа научна област: Производни системи и технологије). 

 

ТАЧКА ОСАМ 

 Председник Комисије др Драгољуб Живковић, ред. проф. дао је образложење извештаја 

Комисије за писање извештаја о избору у истраживачко звање, након чега је ННВ једногласно и 

без дискусија донело одлуку о избору Марка Илића, дипл. маш. инж. у истраживачко звање 

истраживач – приправник. 

 

ТАЧКА ДЕВЕТ 

 На захтев Високе железничке школе струковних студија из Београда за давањем 

сагласности за радно ангажовање наставника, образложење је дао председавући др Властимир 

Николић, ред. проф. који је обавестио чланове ННВ да Универзитет у Нишу има потписан уговор 

о сарадњи са Високом железничком школом струковних студија у Београду. Др Предраг Рајковић, 

ред. проф. МФ већ има сагласност ННВ за радно ангажовање у овој установи из предмета 

"Математика 1" у школској 2011/2012. години, а да се тражи додатна сагласност за радно 

ангажовање и из предмета ''Математика за економисте''. 

  ННВ је једногласно и без дискусија донело одлуку о давању сагласности др Душану 

Стаменковићу, редовном професору Машинског факултета у Нишу, за извођење наставе на 

Високој железничкој школи струковних студија у Београду у јесењем семестру школске 



2011/2012. години на предмету: “Технологија градње, ремонт и одржавање железничких возила” 

(фонд часова 3+0), у виду допунског рада до 1/3 пуног радног времена. 

  ННВ је једногласно и без дискусија донело одлуку о давању сагласности др Предрагу 

Рајковићу, редовном професору Машинског факултета у Нишу, за извођење наставе на Високој 

железничкој школи струковних студија у Београду у јесењем семестру школске 2011/2012. години 

на предмету “Математика за економисте” (фонд часова 2+0), у виду допунског рада до 1/3 пуног 

радног времена.  

 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

  Под текућим питањима декан др Влaстимир Николић, ред. проф. честитао је Николи 

Коруновићу на успешно одбрањеној докторској дисертацији а затим информисао чланове Већа о: 

 договору са уредником часописа Thermal Scienсe др Симеон Оком, др Миланом 

Радовановићем, председником Друштва термичара и чланом Друштва термичара др 

Димитријем Вороњецом, да ће посебан број часописа Thermal Sciense бити посвећен 

педесетогодишњици постојања Машинског факултета у Нишу; наставници и сарадници 

Факултета моћи ће да објаве највише два рада у том броју,  једанпут као аутори и једанпут 

као коаутори или два пута као коаутори; 

 да ће полуфинале такмичења ''Најбоља технолошка иновација 2011'' бити одржано 8. 

децембра 2011. на МФ; 

 изради Правилника о накнадама за чланство у Комисијама за писање реферата и оцену и 

одбрану докторских и магистарсих радова на Машинском факултету у Нишу, за чланове 

Комисија који нису из Ниша;  

 да ће највероватније 21.12.2011. године доћи представници Министарства просвете и науке 

и Компаније Дунав ради потписивања уговора о пословно-техничкој сарадњи; 

 планираном новогодишњем ручку за запослене на МФ који треба да буде одржан 23. 

децембра ове године у 14 сати. 

 

 Под текућим питањима узели су учешће др Мирослав Трајановић, ред. проф. и др Миодраг 

Стојиљковић, ред. проф. у вези са објављивањем радова у часопису Facta Universitatis Series 

Mechanical Engineering и о рангирању тог часописа.  

 

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

у 12:50 часова.  

 

 

 

 ЗАПИСНИЧАР                                          НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

                               ПРЕДСЕДНИК 

Душанка Николић, грађ.инж 

      Проф. др Властимир Николић 

  


