
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број: 612-711-1/2011  

Датум: 27. 12. 2011. године 

 

З А П И С Н И К  

Са V седнице Наставно научног већа  

Машинског факултета Универзитета у Нишу 

 

 

 Пета седница Наставно-научног већа Машинског факултета у Нишу, одржана је 27. 12. 

2011. године у конференцијској сали на шестом спрату Факултета са почетком у 12:00 часова.  

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

који је констатовао да од укупно 92 члана Већа, седници присуствује 52 члана, те да постоји 

кворум за пуноважно одлучивање по свим тачкама дневног реда. 

 Седници ННВ присуствује и шеф Одсека за материјалне ресурсе Снежана Сретеновић, 

дипл.ецц. 

 Како предлога за измену и допуну дневног реда није било, Наставно-научно веће 

једногласно је усвојило следећи 

 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Усвајање Записника са  IV седнице Наставно-научног већа Факултета, одржане 07. 

децембра 2011. године; 

2. Утврђивање предлога ребаланса Финансијског плана за 2011. годину; 

3. Утврђивање предлога Финансијског плана за 2012. годину; 

4. Разматрање предлога Годишњег програма рада за 2012. годину; 

5. Доношење одлуке о планирању научних скупова у земљи чији је главни организатор 

Машински факултет у Нишу; 

6. Доношење одлуке о избору у истраживачко звање Душана Марковића, дипл.маш. 

инжењера; 

7. Именовање чланова Комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор у 

истраживачко звање Младена Томића, дипл. маш. инжењера; 

8. Текућа питања. 

 

 

ТАЧКА ЈЕДАН 

 

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

одржане 07. децембра 2011. године. 

  

 



ТАЧКА ДВА 

 

 У образложењу које је дала шеф Одсека за материјалне ресурсе Снежана Сретеновић, 

дипл.ецц., наглашено је да је ово први пут да се ради ребаланс финансијског плана, као и то да се 

ребаланс ради по препоруци Комисије за интерну ревизију Министарства просвете и науке. 

Такође, ребаланс је потребан због усклађености са Законом о буџетском пословању. Уједно је 

напоменула да је дошло до смањења прихода због смањеног обима финансирања од стране 

Министарства просвете и науке, као и смањеног прилива сопствених прихода.  

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

предлог ребаланса Финансијског плана за 2011. годину. 

 Предлог ребаланса прослеђује се на усвајање Савету Факултета.  

  

ТАЧКА ТРИ 

 

 Шеф Одсека за материјалне ресурсе Снежана Сретеновић, дипл.ецц.,  дала је образложење  

по овој тачки дневног реда и напоменула да је предлог Финансијског плана за 2012. годину 

сачињен на основу података за ребаланс Финансијског плана за 2011. годину, као и то да се 

очекују средства за изградњу вишенаменског лабораторијског простора на основу уговора о 

дугорочној пословно-техничкој сарадњи закљученог са Компанијом "Дунав осигурање". 

 Како дискусије није било, ННВ једногласно је утврдило предлог Финансијског плана за 

2012. годину.  

 Предлог Финансијског плана прослеђује се на усвајање Савету Факултета. 

ТАЧКА ЧЕТИРИ 

 Након датог образложења Плана и програма рада за 2012. од стране продекана за научно-

истраживачки рад др Ненада Т. Павловића, ванр. проф., и  продекана за наставу др Драгице 

Миленковић, ред. проф., Наставно-научно веће једногласно је дало позитивно  мишљење о 

предлогу Годишњег програма рада за 2012. годину.  

 Предлог Годишњег програма рада за 2012. годину упућује се Савету Факултета на 

усвајање. 

 

 

ТАЧКА ПЕТ 

 

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

образложење ове тачке дневног реда. Предложио је да ННВ усвоји листу планираних научних 

скупова у земљи у 2012. години, а да деканат након тога, у сарадњи са катедрама, одреди листу 

приоритета предложених научних скупова и упути одговарајућу документацију Министаству 

просвете и науке. 

 Након допуне др Мирослава Трајановића, ред. проф. у вези са међународним научним 

скупом International conference on science and inovation in engineering, Веће је једногласно донело 

одлуку о планирању научних скупова у земљи чији је главни организатор Машински факултет у 

Нишу у 2012. години. 

 

 

 



ТАЧКА ШЕСТ 

 Наставно-научно веће је након образложења шефа Катедре за термотехнику, 

термоенергетику и процесну технику др Миће Вукића, ванр. проф., једногласно донело одлуку о 

избору Душана Марковића, дипл. маш. инж., у истраживачко звање истраживач-сарадник. 

 

ТАЧКА СЕДАМ 

 На предлог Катедре за термотехнику, термоенергетику и процесну технику шеф Катедре 

др Мића Вукић, ванр. проф. дао је образложење, након чега је Наставно-научно веће Факултета 

једногласно и без дискусија именовало Комисију за писање извештаја о испуњености услова за 

избор у истраживачко звање Младена Томића, дипл. маш. инж. у саставу: 

- др Мића Вукић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Термотехника, термоенергетика и процесна техника); 

- др Градимир Илић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Термотехника, термоенергетика и процесна техника) и 

- др Предраг Рашковић, ванредни професор Технолошког факултета у Лесковцу 

(ужа научна област: Хемијско инжењерство). 

 

 

ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

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

Већа: 

 о потписаном уговору са Компанијом ''Дунав осигурање'' и посебно захвалио проф. др 

Драгољубу Лазаревићу на уложеном труду у вези са потписивањем уговора; 

 да је са Друштвом термичара Србије закључен уговор о спонзорству посебног броја 

часописа Thermal Scienсe посвећен педесетогодишњици рада Машинског факултета у 

Нишу. Гост-уредник овог броја часописа биће др Младен Стојиљковић, ред. проф., а 

сарадници на овом послу биће др Драгица Миленковић, ред. проф. и др Градимир Илић, 

ред. проф.; рок за пријаву радова за овај часопис је 3. мај 2012. године; 

 о акредитовању Машинског факултета као научно-истраживачке организације; 

 да је у процедури измена Правилника о научним делатностима, које доносе матични 

научни одбори, и обавестио чланове ННВ о променама Правилника које се односе на нова 

техничка решења.  

 

 Под текућим питањима продекан за научно-истраживачки рад др Ненад Т. Павловић, ванр. 

проф., замолио је професоре и сараднике који нису попунили табелу о научним резултатима да то 

учине и пошаљу је путем електронске поште до следећег дана до 9 часова. 

 

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

у 12:35 часова.  

 

 

 

 



 ЗАПИСНИЧАР                                          НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

                               ПРЕДСЕДНИК 

Душанка Николић, грађ.инж 

      Проф. др Властимир Николић 

  


