
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 11. и 20. став 11. Пословника о раду Наставно-научног већа 

Техничког факултета у Бору, 

  с а з и в а м 

XVIII СЕДНИЦУ  

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Техничког факултета у Бору  
 

Седница ће се одржати електронским изјашњавањем чланова Наставно-

научног већа, почев од 22. 01. до 25. 01. 2021. године до 12.00 часова, а у складу 

са применом превeнтивних мера ради спречавања корона вируса    

 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XVII седнице; 

2. Усвајање  Предлога одлуке о висини школарине за школску 2021/2022. 

годину, за све студијске програме. 

3. Усвајање Предлога измена и допуна Одлуке о покривености наставе у 

школској 2020/2021. години на основним академским студијама студијског 

програма: Металуршко инжењерство. 

 

 

 

         

  Председник 

     Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                  Д е к а н   

 

                                                                                    Проф. др Нада Штрбац      
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ЗАПИСНИК СА 17. ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ И ИЗБОРНОГ ВЕЋА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ 

 

 Седница је електронским путем одржана у складу са Пословником о раду ННВ Техничког 

факултета у Бору и Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у 

затвореном простору ("Сл. гласник РС", бр. 100/2020, 111/2020 и 133/2020). 

Члановима Наставно научног већа Техничког факултета у Бору дана 15. 01. 2021. године 

електронским путем послат је материјал за седницу са следећим 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XVI седнице; 

2. Усвајање  Предлога финансијског плана за 2021. годину ; 

3. Усвајање: 

a)  Предлога Плана јавних набавки за 2021. годину ; 

б) Предлога Плана набавки изузетих од примене закона о јавним набавкама                                                                                                

за 2021.годину; 

4. Усвајање Предлога плана инвестиционих улагања у 2021. години; 

5. Доношење Одлуке о броју студената који ће се уписивати у школској 2021/22. години на све 

врсте и нивое студија; 

6. Усвајање Предлога измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2020/2021. 

години на основним академским студијама студијских програма: Технолошко инжењерство и 

Рударско инжењерство; 

7. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Владиславе Епифанић, 

студента докторских академских студија на студијском програму Инжењерски менаџмент; 

8. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Милосављевић, дипл. 

молекуларног биолога и физиолога - мастер, студента докторских академских студија на 

студијском програму Технолошко инжењерство; 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

1. Разматрање Реферата Комисије за избор једног универзитетског сарадника у звање асистента 

за ужу научну област Рударство и геологија – рударска група предмета и доношење Одлуке о 

избору у звање и заснивању радног односа са пуним радним временом (предложени кандидат: 

Младен Радовановић, дипл. инж. рударства, студент докторских академских студија 

студијског програма Рударско инжењерство; 

2. Разматрање предлога Катедре за хемијску технологију о покретању поступка и доношење 

Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звање сарадника 

у настави за ужу научну област Машинство, на одређено време и са пуним радним временом. 

          Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу:  

1.  Др  Дејан Таникић, редовни професор Техничког факултета у Бору, председник; 

       2.  Др Јелена Ђоковић, редовни професор, Техничког факултета у  Бору,члан; 

       3. Др Горан Јаневски, редовни професор, Машинског факултета Универзитета у   

           Нишу, члан. 
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Чланови Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору имали су рок до понедељка        

18. 01. 2021. године до 12.00 часова да проследе мејлом своје одговоре и да се изјасне о тачкама 

дневног реда. 

 

О тачкама дневног реда изјаснили су се: декан, проф. др Нада Штрбац, продекан за наставу, 

проф. др Драган Манасијевић, продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу, проф. 

др Иван Михајловић, проф. др Драгослав Гусковић, проф. др Ненад Вушовић, проф. др Витомир 

Милић, проф. др Зоран Стевић, проф. др Милан Трумић,  проф. др Грозданка Богдановић, проф. др 

Милован Вуковић, проф. др Дејан Ризнић, проф. др Јелена Ђоковић, проф. др Снежана Шербула, 

проф. др Дејан Богдановић, проф. др Снежана Милић, проф. др Снежана Урошевић, проф. др 

Светлана Иванов, проф. др Миодраг Жикић, проф. др Дејан Таникић, проф. др Ђорђе Николић, проф. 

др Слађана Алагић, проф. др Марија Петровић Михајловић, проф. др Драгиша Станујкић, проф. др 

Весна Грекуловић, проф. др Милан Радовановић, проф. др Ивана Марковић, проф. др Маја Трумић, 

проф. др Ненад Милијић, проф. др Милан Горгиевски, проф. др Зоран Штирбановић, проф. др 

Александра Федајев, проф. др Саша Марјановић, доц. др Дарко Коцев, доц. др Ана Симоновић, доц. 

др Данијела Воза, доц. др Маја Нујкић, доц. др Ивана Станишев, доц. др Санела Арсић, доц. др 

Жаклина Тасић, доц. др Милена Јевтић, доц. др Урош Стаменковић, наставник енглеског језика Ениса 

Николић, наставник енглеског језика Мара Манзаловић, наставник енглеског језика Славица 

Стевановић, наставник енглеског језика Сандра Васковић, aсист. др Јелена Калиновић, асист. Јелена 

Милосављевић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Јасмина Петровић, асист. Бранислав Иванов, асист. 

Младен Радовановић, асист. Владимир Николић, асист. Драгана Мариловић, асист. Милица 

Здравковић, асист. Павле Стојковић, асист. Милијана Митровић, асист. Александра Паплудис, асист. 

Предраг Столић, асист. Катарина Балановић и асист. Момир Поповић.  

 Нису се изјаснили: проф. др Милан Антонијевић, проф. др Радоје Пантовић, проф. др Ивана 

Ђоловић, проф. др Чедомир Малуцков, проф. др Иван Јовановић, проф. др Јовица Соколовић, проф. 

др Мира Цоцић, проф. др Срба Младeновић, проф. др Предраг Ђорђевић, проф. др Саша 

Стојадиновић, проф. др Љубиша Балановић, проф. др Марија Панић, доц. др Александра Митовски, 

доц. др Ана Радојевић, доц. др Ивица Николић, доц. др Дејан Петровић, асист. Драгана Медић, асист. 

Јелена Иваз и асист. Кристина Божиновић. 

 

 Констатовано је да је у електронској седници ННВ учествовало 60 од укупно 79 чланова Већа 

из реда наставника и сарадника и да постоји кворум за пуноважно одлучивање. 

 

 

Тачка 1. 

Записник са 16. седнице Наставно-научног већа усвојен је једногласно. 

 

Тачка 2. 

Једногласно je усвојен Предлог финансијског плана за 2021. годину. 

 

Тачка 3а.  

Једногласно je усвојен Предлог Плана јавних набавки за 2021. годину. 
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Тачка 3б. 

Једногласно je усвојен Предлог плана набавки изузетих од примене закона о јавним набавкама                                                                                                

за 2021.годину 

 

Тачка 4. 

Једногласно je усвојен Предлог плана инвестиционих улагања у 2021. години. 

  

Тачка 5. 

Једногласно је донета Одлука о броју студената који ће се уписивати у школској 2021/22. 

години на све врсте и нивое студија. 

 

Тачка 6. 

Једногласно су усвојене предложене измене покривености наставе у школској 2020/2021. 

години на студијским програмима: Технолошко инжењерство и Рударско инжењерство (модул 

Минералне и рециклажне технологије).  
 

Тачка 7. 

Једногласно је именована Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

Владиславе Епифанић, студента докторских академских студија на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, под називом: „Утицај организационих фактора на квалитет исхода учења у основном 

образовању“, у саставу: 

 

1. др Снежана Урошевић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору – 

ментор; 

2. др Милован Вуковић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору – 

члан; 

3. др Гордана Кокеза, редовни професор, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки 

факултет Београд - члан. 

 

Тачка 8. 

Једногласно је именована Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

Јелене Милосављевић, дипл. молекуларног биолога и физиолога - мастер, студента докторских 

академских студија на студијском програму Технолошко инжењерство, под називом: „Утицај 

токсичних елемената на активност ензима у ризосфери Plantago lanceolata и Taraxacum officinale 

и потенцијална употреба биљака у биомониторингу и фиторемедијацији”, у саставу: 

 

1. др Снежана Шербула, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору - 

ментор; 

2. др Снежана Милић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору - 

члан; 

3. др Тамара Ракић, ванредни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет у Београду, 

члан. 
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ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

Тачка 1. 

Једногласно је усвојен Реферат Комисије за избор једног универзитетског сарадника у звање 

асистента за ужу научну област Рударство и геологија – рударска група предмета и донета је Одлука о 

избору у звање и заснивање радног односа на одређено време и са пуним радним временом. Изабрани 

кандидат је Младен Радовановић, мастер инж. рударства, студент докторских академских студија 

студијског програма Рударско инжењерство. За утврђивање предлога за избор у звање асистента, 

Изборно веће Факултета броји 82 члана. На електронској седници је гласању приступило 60 чланова и 

једногласно гласало: „за“,  

 

Тачка 2. 

 

Једногласно са 60 гласова чланова Изборног већа је усвојен предлог Катедре за хемијску 

технологију о покретању поступка и донета је Одлука о расписивању конкурса за избор једног 

универзитетског сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Машинство, на 

одређено време и са пуним радним временом. Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Др  Дејан Таникић, редовни професор Техничког факултета у Бору, председник; 

       2. Др Јелена Ђоковић, редовни професор, Техничког факултета у  Бору,члан; 

       3. Др Горан Јаневски, редовни професор, Машинског факултета Универзитета у   

           Нишу, члан. 

 
 

     

 

    ПРЕДСЕДНИК 

            НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА И 

  ИЗБОРНОГ ВЕЋА 

                    ДЕКАН   

               

                         Проф. др Нада Штрбац 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Број: VI/4- 

Бор,                          године                   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

 

На основу чл. 49. и 140. Статута Техничког факултета у Бору и члана 20. став 11. 

Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, а у складу са 

Одлуком о накнадама за стицање образовања и звања на Техничком факултету у Бору   

број: II/2-1611-8 од 14. 11. 2014. године, Наставно научно веће Факултета електронским 

изјашњавањем до                      , донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I  Предлаже се Савету Техничког факултета у Бору да утврди висину школарине за 

школску 2021/2022. годину, за све студијске програме и то: 

1. на основним академским студијама у износу од 50.000 динара за држављане 

Републике Србије, односно 2.000 еура за стране држављане; 

2. на мастер академским студијама у износу од 66.000 динара за држављане 

Републике Србије, односно 2.000 еура за стране држављане; 

3. на докторским академским студијама у износу од 90.000 динара за држављане 

Републике Србије, односно 2.500 еура за стране држављане. 

 

 

 

 II  Предлог упутити Савету Факултета на разматрање и усвајање. 

 

 

 

 
Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

            - члановима Савета      НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА                                                                   

- архиви                                                    

      ДЕКАН 

          

                          Проф. др Нада Штрбац 
 



 

 

 

 

 

Записник са састанка Већа Катедре за прерађивачку металургију 

 

Одржаног 

18.01.2021. године у 11 сати 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. Измене у покривености наставе у школској 2020/21 години. 

 

2. Разно 

 

 

Рад по тачкама дневног реда 

 

1. Предлажу се следеће измене у покривености наставе у школској 2020/21: 

 

o На основним академским студијама предавања и вежбе на 

предмету Испитивање метала 1 (3+3), II година, поверавају се и 

доценту др Урошу Стаменковићу заједно са проф. др  

Драгославом Гусковићем 

 

2. Под овом тачком дневног реда било је дискусије о одржаној настави у 

протеклом семестру. Константовано је да је настава одржана квалитетно 

према плану и програму. 

 

 

Шеф Катедре 

 

 

 

Проф. др Драгослав Гусковић 

 

Достављено: 

 

-Декану 

-Архиви катедре 


