
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 612-654-1/2011  

Датум: 07. 12. 2011. године  

     

З А П И С Н И К  

Са II седнице Изборног већа  

Машинског факултета Универзитета у Нишу 

 

 

Друга седница Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу одржана је дана 07. 

децембра 2011. године у конференцијској сали на шестом спрату Факултета са почетком у 12:50 часова. 

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

који је констатовао да од укупно 92 члана за потребан кворум је неопходно присуство 47 чланова Већа. 

Такође је констатовао да је утврђено присуство 58 чланова Изборног већа. 

 Како предлога за измену и допуну дневног реда није било, Изборно веће је једногласно усвојило 

следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са I седнице Изборног већа Факултета одржане 10. новембра 2011. године; 

2. Предлагање чланова Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент 

или ванредни професор за ужу научну област ''Производни системи и технологије''; 

3. Предлагање чланова Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент 

или ванредни професор за ужу научну област ''Машинске конструкције''; 

4. Предлагање чланова Комисије за писање извештаја за избор једног сарадника у звање доцент или 

ванредни професор за ужу научну област ''Математика и информатика''; 

5. Именовање Комисија за писање извештаја за избор три сарадника у звање асистент за ужу научну 

област: ''Производни системи и технологије''; 

6. Именовање Комисија за писање извештаја за избор два сарадника у звање аситент за ужу научну 

област: ''Машинске конструкције''; 

7. Текућа питања. 

 

 

       

ТАЧКА ЈЕДАН 

  

 Након примедбе др Миомира Јовановића, ред. проф. на 6. тачку Записника, где презиме члана 

Комисије треба исправно написати тако да уместо ''Глигоријевић'' треба да стоји ''Георгијевић'', након 

чега је Изборно веће једногласно усвојило текст Записника са I седнице Изборног већа Факултета са 

предложеном изменом, одржане 10. новембра 2011. године. 

 

 

ТАЧКА ДВА 

 

 Након кратке дискусије др Предрага Козића, ред. проф. и др Властимира Николића, ред. проф., 

Изборно веће МФ једногласно је предложило чланове Комисије за писање извештаја за избор једног 



наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област ''Производни системи и 

технологије'' у саставу: 

- др Мирослав Планчак, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду (ужа научна област: Технологија пластичног деформисања, брза израда прототипова и 

модела, виртуална производња); 

- Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn Chistof Sommitsch са Техничког факултета у Грацу (ужа 

научна област: Испитивање материјала и нумеричке симулације); 

- др Велибор Маринковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије); 

- др Бојан Ранчић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област: Производни системи и технологије) и 

- др Мирослав Трајановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије). 

 

 Овај предлог прослеђује се Научно-стручном већу за техничко-технолошеке науке Универзитета 

у Нишу, ради именовања Комисије.  

 

 

ТАЧКА ТРИ 

 

 На основу дописа Катедре за машинске констукције, развој и инжењеринг ИВ једногласно и без 

дискусија усвојило  је предлог чланова Комисије за писање извештаја  за избор једног наставника у 

звање доцент или ванредни професор за ужу научну област ''Машинске конструкције'' у следећем 

саставу: 

- др Властимир Ђокић , редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције); 

- др Ненад Марјановић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу (ужа научна област: Машинске конструкције и механизација); 

- др Војислав Милтеновић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције) и  

- др Драган Милчић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област: Машинске конструкције). 

 

 Овај предлог прослеђује се Научно-стручном већу за техничко-технолошеке науке Универзитета 

у Нишу, ради именовања Комисије.  

 

 

ТАЧКА ЧЕТИРИ 

 

 Након образложења декана др Властимира Николића, ред. проф. и допуне шефа Катедре за 

Природно математичке науке др Душана Милованчевића, ред. проф., Изборно веће једноглано и без 

дискусија именовало је чланове Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање 

доцент или ванредни професор за ужу научну област ''Математика и информатика'''' у следећем 

саставу: 

- др Душан Милованчевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Математика и информатика); 

- др Љубица Велимировић, редовни професор Природно математичког факултета 

Универзитета у Нишу (ужа научна област: Математика) и  

- др Љубиша Коцић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област: Математика). 

 

 Овај предлог прослеђује се Научно-стручном већу за природно-математичке науке Универзитета 

у Нишу, ради именовања Комисије.  



ТАЧКА ПЕТ 

 

 На основу дописа Катедре за производно-информационе технологије и менаџмент  Изборно веће 

МФ једногласно и без дискусија именовало је чланове Комисије за писање извештаја за избор једног 

сарадника у звање асистент за ужу научну област ''Производни системи и технологије'' у следећем 

саставу: 

- др Мирослав Трајановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије); 

- др Мирослав Живковић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу (ужа научна област: Примењена механика, примењена информатика и рачунарско 

инжењерство); 

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

научна област: Производни системи и технологије) и 

- др Драгољуб Лазаревић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије). 

  

 ИВ је, такође, на основу дописа Катедре за производно-информационе технологије и менаџмент 

једногласно и без дискусија и меновало Комисију за писање извештаја за избор једног сарадника у звање 

асистент за ужу научну област ''Производни системи и технологије'' у следећем саставу: 

- др Мирослав Трајановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије); 

- др Зора Коњовић, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом 

Саду (ужа научна област: Примењене рачунарске науке и информатика) и 

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

научна област: Производни системи и технологије). 

 

 Након напомене др Горана Раденковића, ванр. проф. да је ужа научна област предложеног члана 

Комисије др Зорице Цвијовић "Металургија", ИВ једногласно је именовало чланове Комисије за писање 

извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област: Производни системи и 

технологије у следећем саставу: 

- др Горан Раденковић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Производни системи и технологије); 

- др Зорица Цвијовић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета 

Универзитета у Београду (ужа научна област: Металургија) и 

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

научна област: Производни системи и технологије). 

 

ТАЧКА ШЕСТ 

 

 Изборно веће једногласно и без дискусија именовало је следеће чланове Комисије за   писање 

извештаја за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област: ''Машинске конструкције'' 

у следећем саставу: 

 - др Војислав Милтеновић, редовни професор Машинског фкаултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције); 

 - др Синиша Кузмановић, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду (ужа научна област: Машински елементи и принципи конструисања); 

 - др Властимир Ђокић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције); 



 - др Драган Милчић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област: Машинске конструкције). 

 

 Изборно веће је, затим, једногласно и без дискусија именовало Комисију за писање извештаја за 

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област: Машинске конструкције у саставу: 

- др Драган Милчић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област: Машинске конструкције); 

- др Синиша Кузмановић, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду (ужа научна област: Машински елементи и принципи конструисања); 

- др Војислав Милтеновић, редовни професор Машинског факултета Унивезитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције) и 

- др Властимир Ђокић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу 

(ужа научна област: Машинске конструкције). 

    

ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 

Како  дискусије под текућим питањима није било,  II седница Изборног већа завршена је у 13:30 

часова. 

 

 

 

          ЗАПИСНИЧАР                    ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

             ПРЕДСЕДНИК 

 

Душанка Николић, грађ. инж.  

           Проф. др Властимир Николић  


