
 
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 

 

XXIII СЕДНИЦУ  

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Техничког факултета у Бору  
 

Седница ће се одржати електронским изјашњавањем чланова Наставно-научног већа, почев од           

10. 06. до 13. 06. 2021. године до 24.00 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 XXII седнице; 

2. Усвајање Предлога измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2020/2021. години на 

основним и докторским академским студијама, на студијскоим програмима: Металуршко инжењерство и 

Инжењерски менаџмент; 

3. Усвајање Извештаја са одржане међународне конференције: „XIV International Mineral Processing & 

Recycling Conference (XIV IMPRC)“;  

4. Формирање Комисије за оцену докторске дисертације кандидата Радмиле Јанковић, мастер инж. 

менаџмента, студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент; 

5. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Индире Попадић, мастер инж. 

менаџмента, студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент; 

6. Усвајање Предлога одлуке о коришћењу годишњег одмора наставног особља за 2021. годину; 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

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

расписивању конкурса за избор једног универзитетског наставника у звање ванредног професора за ужу 

научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство, на одређено и са пуним радним 

временом. 

    Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Проф. др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Проф. др Марија Петровић Михајловић Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Др Мирослав Сокић, научни саветник Института за технологију нуклеарних и других 

    минералних сировина у Београду – члан. 

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

расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звање асистента са докторатом за ужу 

научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство, на одређено и са пуним радним 

временом. 

    Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Проф. др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Проф. др Милан Радовановић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

  3. Др Мирослав Сокић, научни саветник Института за технологију нуклеарних и других 

    минералних сировина у Београду – члан. 

3. Разматрање предлога Катедре за површинску експлоатацију лежишта  минералних сировина о покретању 

поступка и доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звање 

асистента за ужу научну област Рударство и геологија – рударска група предмета, на одређено и са пуним 

радним временом. 

    Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

1. Проф. др Радоје Пантовић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Проф. др Миодраг Жикић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Проф. др Раде Токалић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду – члан. 

 

 

 

        

  Председник 

     Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                                                       Д е к а н                                                                               

                                  Проф. др Нада Штрбац      
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ЗАПИСНИК СА 22. 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. 

Члановима Наставно научног већа Техничког факултета у Бору дана 13. 05. 2021. године 

електронским путем послат је материјал за седницу са следећим 

 

 
Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XXI седнице; 

2. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Анђелке Стојановић, 

мастер инж. менаџмента, студента докторских академских студија студијског програма 

Инжењерски менаџмент; 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

1. Усвајање Реферата Комисије за избор једног универзитетског наставника у звање ванредног 

професора за ужу научну област Индустријски менаџмент и доношење Предлога Одлуке о избору у 

звање и заснивању радног односа на одређено време и са пуним радним временом. Предложени 

кандидат је др Данијела Воза, доцент; 

2. Усвајање Реферата Комисије за избор једног универзитетског сарадника у звање сарадника у 

настави за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство и доношење 

Одлуке о избору у звање и заснивању радног односа са пуним радним временом. Предложени 

кандидат је Владан Неделковски, дипломирани инжењер технологије, студент мастер академских 

студија студијског програма Технолошко инжењерство;  

3. Разматрање предлога Катедре за Минералне и рециклажне технологије о покретању поступка и 

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

асистента за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, на одређено и са пуним 

радним временом. 

   Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

   1. Проф. др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

   2. Проф. др Грозданка Богдановић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

   3. Проф. др Предраг Лазић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду – члан. 

 

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

расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звање асистента са докторатом 

за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско Минералне и рециклажне 

технологије, на одређено и са пуним радним временом. 

    Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

    1. Проф. др Снежана Шербула, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

    2. Проф. др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

    3. Проф. др Тамара Ракић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду – члан. 

 

 

Чланови Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору имали су рок до недеље                 

16. 05. 2021. године до 24.00 часова да проследе мејлом своје одговоре и да се изјасне о тачкама 

дневног реда. 
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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 Радоје Пантовић, 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 Ивана Ђоловић, проф. др Дејан 

Богдановић, проф. др Снежана Милић, проф. др Снежана Урошевић, проф. др Светлана Иванов, 

проф. др Иван Јовановић, проф. др Мира Цоцић, проф. др Јовица Соколовић, проф. др Слађана 

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

Ђорђевић, проф. др Милан Радовановић, проф. др Љубиша Балановић, проф. др Ивана Марковић, 

проф. др Ненад Милијић, проф. др Зоран Штирбановић, проф. др Александра Федајев, проф. др 

Милан Горгиевски, проф. др Саша Марјановић, доц. др Ана Симоновић, доц. др Данијела Воза, 

доц. др Маја Нујкић, доц. др Ивана Станишев, доц. др Ана Радојевић, доц. др Санела Арсић, доц. 

др Жаклина Тасић, доц. др Милена Јевтић, доц. др Ивица Николић, доц. др Дејан Петровић, 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. Драгана Медић, 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, асист. Кристина 

Божиновић и асист. Миљан Марковић. 

 

 Нису се изјаснили: проф. др Милан Антонијевић, проф. др Чедомир Малуцков, проф. др 

Миодраг Жикић, проф. др Дејан Таникић, проф. др Ђорђе Николић, проф. др Срба Младeновић,   

проф. др Весна Грекуловић, проф. др Саша Стојадиновић, проф. др Маја Трумић, проф. др Марија 

Панић, доц. др Дарко Коцев, доц. др Александра Митовски и асист. Јелена Иваз. 

  

Констатовано је да је у електронској седници ННВ учествовало 67 од укупно 80 чланова 

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

 

Тачка 1. 

Записник са 21. седнице Наставно-научног већа усвојен је једногласно. 

 

Тачка 2. 

Једногласно је формирана Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

Анђелке Стојановић, студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски 

менаџмент, под називом: „Моделовање фактора корпоративне друштвене одговорности у 

условима динамичког пословног окружења“, у саставу: 

1. др Иван Михајловић, редовни професор, Универзитет у Београду, Технички факултет у 

Бору, (ментор), 

2. др Јован Филиповић, редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет организационих 

наука, (члан комисије), 

 3. др Санела Арсић, доцент, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, (члан 

комисије). 
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ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

Тачка 1. 

Једногласно, са 34 гласова чланова Изборног већа, је усвојен Реферат Комисије за избор 

једног универзитетског наставника у звање ванредног професора за ужу научну област 

Индустријски менаџмент и донет је Предлог одлуке о избору у звање и заснивање радног односа 

на одређено време и са пуним радним временом. Изабрани кандидат је др Данијела Воза, доцент 

овог Факултета. Исти се доставља Већу научних области техничких наука Универзитета за 

добијање сагласности. За утврђивање предлога за избор у звање ванредног професора, Изборно 

веће Факултета броји 46 чланова. На електронској седници је гласању приступило 34 члана и 

једногласно гласало: „за“,  

Тачка 2. 

Једногласно, са 67 гласова, је усвојен Реферат Комисије за избор једног универзитетског 

сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство и донета је Одлука о избору у звање и заснивање радног односа на 

одређено време и са пуним радним временом. Изабрани кандидат је Владан Неделковски, 

дипл.инж.технолошког инжењерства, студент мастер академских студија студијског програма 

Технолошко инжењерство. За утврђивање предлога за избор у звање асистента, Изборно веће 

Факултета броји 80 чланова. На електронској седници је гласању приступило 67 чланова и 

једногласно гласало: „за“,  

Тачка 3. 

Једногласно, са 67 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 асистента за ужу научну област Минералне и рециклажне 

технологије, на одређено време и са пуним радним временом. Именована је Комисија за писање 

реферата у саставу: 

1. Проф. др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Проф. др Грозданка Богдановић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Проф. др Предраг Лазић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у Београду – члан. 

Тачка 4. 

Једногласно, са 67 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 асистента са докторатом за ужу научну област Хемија, 

хемијска технологија и хемијско инжењерство, на одређено време и са пуним радним временом. 

Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1 Проф. др Снежана Шербула, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Проф. др Снежана Милић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Проф. др Тамара Ракић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду – члан. 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

            НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА И 

  ИЗБОРНОГ ВЕЋА 

                    ДЕКАН   

               

                         Проф. др Нада Штрбац 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Број: VI/4-23 

Бор,                           године       ПРЕДЛОГ   

         

На основу члана 49. Статута Техничког факултета у Бору и члана 20. став 11. Пословника о 

раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, Наставно научно веће Факултета 

електронским изјашњавањем до                    године, донело је  

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I  Усвајају се измене покривености наставе у школској 2020/2021. години на студијском 

програму: 

 

1. Металуршко инжењерство  

 

Основне академске студије – план за 2013. годину: 

- наставу из предмета „Основи екстрактивне металургије“ – у наредном периоду држаће и 

доц. др Александра Митовски; 

 

Докторске академске студије:  

 

- наставу из предмета „Методологија НИР-а“ у наредном периоду држаће и доц. др 

Александра Митовски; 

 

 
 

2. Инжењерски менаџмент – докторске академске студије: 

 

- наставу из предмета “Технологија и иновације” у наредном периоду држаће и проф. др Иван 

Јовановић; 

 

 

 

 
Доставити:           ПРЕДСЕДНИК 

 - продекану за наставу        НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

 - именованима 

             - студентској служби                ДЕКАН 

             - архиви                 

        Проф. др Нада Штрбац 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

КАТЕДРА ЗА МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

 

З А П И С Н И К  

СА XXV СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Техничког факултета у Бору, одржане 25. 05. 2021. године 

са почетком у 10.00 часова, у лабораторији М-35 

 

Седници су присуствовали: Проф. др Драган Манасијевић, проф. др Весна Грекуловић, проф. др 

Љубиша Балановић, проф. др Милан Горгиевски, доц. др Александра Митовски, дипл. инж. 

Милица Здравковић, асист., дипл. инж. Кристина Божиновић, асист., Радмила Илић, лаборант. 

Одсутни: проф. др Нада Штрбац (боловање), Јаворка Стошић, лаборант (боловање). 

 

Д н е в н и  р е д: 

1. Усвајање записника са XXIV седнице; 

2. Измене у покривености наставе за предмете у летњем семестру школске 2020/2021. године. 

3. Разно.  

 

Рад по тачкама дневног реда: 

 

Тачка 1 

Записник са XXIV седнице Већа катедре усвојен је једногласно, без примедби. 

 

Тачка 2 

Предложене су следеће измене у покривености наставе на студијском програму Металуршко 

инжењерство, за летњи семестар школске 2020/2021. године: 

  

Основне академске студије – план за 2013. годину: 
III  година: 

1. Основи екстрактивне металургије – поред проф. др Наде Штрбац, додати доц. др 

Александру Митовски 

 

Докторске академске студије  

1. Методологија НИР-а - поред проф. др Наде Штрбац, додати доц. др Александру 

Митовски 
 

Чланови Већа катедре једногласно су прихватили предлог измена покривености и прослеђују га 

Наставно-научном већу на усвајање. 

 

Тачка 3 

Није било дискусије. 

 

 

У Бору, 25. 05. 2021. године  

   

 

 

Технички секретар Катедре      Шеф Катедре   

     

     

 Доц. др Александра Митовски                                                               Проф. др Весна Грекуловић 

                     

 

 

Достављено:  

- Архиви Факултета                                                                         

- Архиви Катедре  

- Студентској служби  
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ЗАПИСНИК 
СА XХVII СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ, oдржане 

електронским путем дана 07.06.2021.године 

 
 

По свим тачкама предложеног дневног реда своју писмену сагласност 

електронским путем су доставили следећи чланови катедре: проф. др Иван 

Михајловић, проф. др Дејан Ризнић, проф.др Ивана Ђоловић, проф. др Снежана 

Урошевић проф. др Милован Вуковић, проф. др Дејан Богдановић, проф. др Иван 

Јовановић, проф. др Драгиша Станујкић, проф. др Ђорђе Николић, , проф. др Предраг 

Ђорђевић, проф. др Ненад Милијић, проф. др Марија Панић, проф. др Александра 

Федајев, проф. др Данијела Воза, доц. др Милена Јевтић,  доц. др Дарко Коцев, доц. др 

Санела Арсић, доц. др Ивана Станишев, доц.др Ивица Николић, наставник енглеског 

језика Ениса Николић, наставник енглеског језика Сандра Васковић, наставник 

енглеског језика Славица Стевановић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Бранислав 

Иванов, асист. Момир Поповић, сарад. Адријана Јевтић.  

 

Своје изјашњавање по тачкама дневног реда нису доставили следећи чланови 

катедре: наставник енглеског језика Maра Манзаловић 

 

Колегиницe Милица Величковић, ванредни професор, и Исидора Милошевић, 

ванредни професор, су на породиљском боловању. 

 

 

Седницу води шеф катедре, проф. др Ђорђе Николић 

 

Своју писану сагласност је доставило 26 од 27 чланова катедре, те сходно томе постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. 

 

Усвојен је следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са XXVI седнице катедре одржане 10.05.2021.године. 

2. Предлог за измену покривености наставе у шк. 2020/21.г. на докторским 

академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

3. Формирање комисије за оцену докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић, студенткиње докторских студија на студијском програму Инжењерски 

менаџмент. 

4. Формирање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње 

МSc Индире Попадић, студенткиње докторских студија на студијском програму 

Инжењерски менаџмент. 

5. Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

6. Разно 
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Рад по тачкама: 

 

Тачка 1. Записник са XXVI седнице Катедре за менаџмент, одржане 10. маја 

2021.године, усвојен је једногласно (са 26 гласова ЗА) без примедби. 

 

Тачка 2.  Дат је предлог за измену покривености наставе на једном предмету на 

докторским академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Измена покривености наставе се предлаже за следећи предмет, који се реализује у 

школској 2020/21.години: 

Ред.бр. Предмет Фонд часова Ниво 

студија и 

Семестар 

Предавања Студијско 

истраживачки рад 

1.  Технологија и 

иновације 

6+4 ДАС 

2 

Проф.др Нада Штрбац 

Проф.др Исидора 

Милошевић 

Додаје се и: 

Проф.др Иван Јовановић 

/ 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог о измени покривености наставе и исти проследи Наставно-

научном већу Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 3.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену докторске дисертације, под 

називом: „Развој и имплементација нумеричког модела за предикцију вредности 

еколошког отиска, засновано на методама машинског учења“, кандидаткиње MSc 

Радмиле Јанковић, докторанда на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Докторска дисертација је урађена под менторством проф.др Ивана Михајловића. 

Предложена је Комисија у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђорђе Николић, радовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, председник комисије, 

2. Проф. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. др Лазар Велимировић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, 

члан комисије. 

Такође, предлог је да се након усвајања извештаја ове Комисије, исти чланови именују 

за формирање Комисије за одбрану докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић. 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 
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Тачка 4.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под називом: „Развој и примена интегралног вишекритеријумског модела 

за приоритизацију иновативног учинка добављача у МСП“, кандидаткиње Индире 

Попадић, мастер менаџмента, докторанда на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђoрђe Никoлић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, ментор 

2. Проф. др Дејан Богдановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. Проф. др Иван Јовановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије 

4. Проф. др Сања Маринковић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Факултет организационих наука, члан комисије 

5. др Санела Арсић, доцент, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

члан комисије 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласoва ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 5.  Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент, и то: 

5.1. Једногласно (са 26 гласова ЗА) је донета одлука да се кандидату Саши 

Стојановићу одобри тема мастер рада, под називом: „Оцена учинка добављача у 

производним системима“. И усвојена је комисија за оцену и одбрану мастер рада 

у саставу: 

1. проф.др Ђорђе Николић, ментор 

2. проф.др Данијела Воза, члан комисије 

3. доц.др Санела Арсић, члан комисије 

 

Тачка 6.  Разно.  

 

Записник седнице закључен у 10:00.  

                                                                         

У Бору, 07.06.2021.године                                                          ________________________ 

Проф.др Ђорђе Николић 

шеф Катедре за менаџмент 



Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору 

Универзитета у Београду 

 

Предмет: Извештај о одржаном научном скупу „XIV International Mineral Processing and 

Recycling Conference - IMPRC 2021“  

 

Одлуком Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору број VI/4-6-2 од                

16. 04. 2020. године, именован сам за председника Организационог одбора научног скупа 

“XIV International Mineral Processing and Recycling Conference”. После одржаног скупа  

Наставно-научном већу Техничког факултета у Бору подносим следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Технички факултет у Бору,  Универзитета у Београду и Привредна коморa Србије уз 

подршку Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

организовали су XIV International Mineral Processing and Recycling Conference - IMPRC 2021, 

односно XIV Међународну конференцију о припреми минералних сировина и рециклажи. 

Конференција је одржана од 12. до 14. маја 2021. године у Привредној комори Србије 

у Београду (Ресавска 13-15) уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите од корона 

вируса (COVID-19), као и уз ограничен број учесника по сесији. Конференција је одржана 

у комбинованом, хибридном формату, тако да је програм делом организован online - путем 

ZOOM платформе. 

Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, 

истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава из области припреме и 

концентрације минералних сировина, управљања отпадом, рециклаже техногених, 

комуналних и секундарних сировина, заштите животне средине и других сродних области. 

Конференција је, и у овим условима, оправдала очекивања учесника и испунила циљ. 

У Зборнику радова, који су уредили проф. др Јовица Соколовић  и проф. др Милан 

Трумић (тврд повез, 514 страница, ИСБН 978-86-6305-113-3) штампана су 86 радова, 247 

аутора и коаутоора из 23 земље: Алжир, Аустралија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Чиле, 

Кина, Естонија, Финска, Немачка, Грчка, Индија, Иран, Италија, Монголија, Северна 

Македонија, Куба, Румунија, Русија, Словачка, Словенија, Шпанија, Турска и Србија. 

Интересовање за конференцију било је на високом нивоу, о чему говори чињеница 

да је, и ако је конференција организована у овом комбинованом, хибридном формату, у раду 

конференције учествовало већи број еминентних домаћих и иностраних истраживача и 

представника компанија.  



Рад конференције организован је у виду пленарних предавања, две сесије са усменим 

излагањем, једне постер сесије и онлајн сесије путем Zoom апликације. Изложена су два 

пленарна предавања еминентних светских и домаћих предавача. Проф. др  Зијонг Гао 

(School of Minerals Processing and Bioengineering at the Central South University, Кина) 

одржао је пленарно предавање под називом: Atomic force microscopy (AFM) force 

measurement in surface chemistry of mineral flotation путем Zoom платформе.  Проф. др 

Александар Јововић (Машински факултет у Београду, Универзитет у Београду) одржао је 

пленарно предавање под називом: Waste and wastewater management as a potential for 

reduction of GHG emissions. Поред пленарних предавања изложена су 2 секцијска предавања 

(предавања по позиву), 18 усмених и 36 саопштења у постер секцији.  

Учешће у раду конференције је узело око 100 учесника из земље и иностранства, а 

програм се могао пратити путем Zoom апликације. У раду конференције су учествовали 

учесници из следећих иностраних научно-истраживачких организација и институција: 

Central South University, School of Minerals Processing and Bioengineering, Changsha, China; 

CSIR-Institute of Minerals and Materials Technology Bhubaneswar, Odisha, India; Aryan Institute 

of Engineering and Technology (BPUT), Bhubaneswar, India; Central Institute of Mining and Fuel 

Research, Digwadih Campus, Jharkhand, India; University of Oulu, Oulu Mining School, Oulu, 

Finland; Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Tallinn, Estonia; 

Geological Survey of Estonia, Department of Geological Resources, Rakvere, Estonia; Tallinn 

University of Technology, Department of Materials and Environmental Technology, Laboratory 

of Inorganic Materials, Tallinn, Estonia; Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral 

Resources of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Mirny Polytechnic Institute 

(branch) of North-Eastern Federal University, Mirny, Russia; National University of Science and 

Technology "MISIS", Moscow, Russia; Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral 

Resources of Russian Academy of Sciences (IPKON RAS) named after academician N. V. 

Mel'nikov, Moskow, Russia; Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science 

Centre of RAS, Apatity, Russia; Erdenet Mining Corporation, Erdenet, Mongolia; Bülent Ecevit 

University, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Zonguldak, Turkey; 

Atatürk University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Erzurum, 

Turkey; Middle East Technical University, Mining Engineering Department, Ankara, Turkey; 

National Technical University of Athens (NTUA), School Mining Engineering and Metallurgy, 

NTUA Campus, Zographou, Greece; Institute of Geotechnics of the Slovak Academy of Science, 

Košice, Slovakia; University of Technology of Troyes, CREIDD Research Centre on 

Environmental Studies & Sustainability, Department of Humanities, Environment & Information 

Technology (HETIC), France; West University of Timisoara, Department of Biology-Chemistry 

and Advanced Environmental Research Laboratories, Timisoara, Romania; University of 

Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria; Dundee Precious Metals Krumovgrad, 

Bulgaria; University of Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina; 

University of Banja Luka, Faculty of Mining Prijedor, Bosnia and Herzegovina; University of 

Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Zenica, Bosnia and Herzegovina; Oil Refinery 

Modriča, Modriča, Bosnia and Herzegovina. 



У раду конференције су учествовали аутори и представници из 20 домаћих 

институција (Технички факултет у Бору; Рударско геолошки факултет, Београд; Машински 

факултет, Београд; Факултет техничких наука, Нови Сад; Факултет "Михајло Пупин" 

Зрењанин; Технолошки факултет у Лесковцу; Висока школа струковних студија - 

Београдска политехника; Институт за технологију нуклеарних и других минералних 

сировина, Београд; Институт за нуклеарне науке, Винча; Истраживачко развојни институт 

ЛОЛА д.о.о., Београд; Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд;  

Институт за рударство и металургију, Бор; Југо-Импекс д.о.о., Ниш; Е-рециклажа, Ниш; 

ММБТ (Mineral & Mine Backfill Technologies) д.о.о., Београд, Суперлаб, Београд; Cenex 

д.о.о., Београд; Carmeuse (Јелен До, д.о.о.) Србија; Моравацем д.о.о., Поповац; Јавно 

предузеће за подземну експлоатацију угља (ЈППЕУ) Ресавица; ЈППЕУ РА „Вршка Чука“ 

Аврамица, Грљан). 

Поред презентације радова, у оквиру конфереренције IMPRC 2021 је одржано више 

пратећих садржаја (свечана вечера, пешачке туре разгледавања Београда и посета удружењу 

Милутин Миланковић).  

Конференција је одржана под покровитељством Министарства за просвету, науку и 

технолошки развој Републике Србије, а такође је финансијки подржана и од Југо-Импекса 

д.о.о., Ниш и Е-рециклаже, Ниш; као и пријатеља конференције: Суперлаба Београд; Јазак 

воде и Туристичке организације града Београда.  

Организациони одбор је све информације о конференције презентовао преко веб 

сајта: https://www.imprc.tfbor.bg.ac.rs/ . 

Финансијски извештај је дат у наставку овог Извештаја. 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

 

ПРИХОДИ: 

 

1. Министарство просветe, наукe и технолошког развоја                                         200.000,00   

 (Уговор о суфинансирању научног скупа 451-03-332/2021-14         

2. Технички факултет у Бору (Oдлука о расподели средстава  бр. I/6-288)               25.000,00 

3. Донације  

3.1. Југо-Импекс д.о.о., Ниш (Уговор о донацији бр. I/4-567)           25.000,00 

3.2. Е-рециклажа, Ниш  (Уговор о донацији бр. II/7-588)                                 25.000,00 

4. Котизације                          491.550,86 

 

УКУПАН ПРИХОД:                         766.550,86  

https://www.imprc.tfbor.bg.ac.rs/


РАСХОДИ: 

 

1. Трошкови штампања Зборника радова и осталог материјала                                105.283,26 

1.1. Штампање Зборника радова               67.200,00 

1.2. Штампање програма скупа, блокова, плаката, постера, сертификата, 

кеса за логом конференције и осталог материјала                                  33.540,00 

1.3. Уплата ISBN броја             950,00 

1.4. Уплата CIP-а                    1.200,00 

1.5. Требовање преко магацина                            2.393,26 

2. Трошкови научног и организационог одбора  

    (путни трошкови, смештај и др.)                                                      159.458,10 

3. Угоститељске услуге (кетеринг / свечана вечера)                     150.000,00 

4. ПДВ (20%)                             81.925,14 

5. Трошкови факултета (10%)                          40.962,57 

6. Режијско особље (5%)                                                                                                    20.481,28 

7. Остале пословне активности (25%)*                                                                          102.406.45 

 

УКУПАН РАСХОД:               660.516,80 

 

ПРИХОД ОД  КОНФЕРЕНЦИЈЕ:           766.550,86 – 660.516,80 = 106.034,06 

 

*Средства за материјалне трошкове пословне активности приписују се на картон 

руководиоца пословне активности.  

 

У Бору, 07. 06. 2021. год.               Председник организационог одбора 

 

 

                   Проф. др Јовица Соколовић 

 

 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Број: VI/4-23 

Бор,                 године       ПРЕДЛОГ  

   

 

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

Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, Наставно-научно 

веће Факултета електронским изјашњавањем до                    године, донело је 

 

 

О Д Л У К У  

 
 

 I Именује се Комисија за оцену докторске дисертације кандидата кандидата 

Радмиле Јанковић, мастер инж. менаџмента, студента докторских академских студија 

студијског програма Инжењерски менаџмент, под називом: „Развој и имплементација 

нумеричког модела за предикцију вредности еколошког отиска, засновано на 

методама машинског учења“, у саставу: 

 

1. др Ђорђе Николић, радовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт 

у Бoру, председник комисије; 

2. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије; 

3. др Лазар Велимировић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, 

члан комисије. 

 

  II Комисија је дужна да Већу Факултета достави Извештај о урађеној докторској 

дисертацији са предлогом, најкасније у року од 45 дана од дана именовања. 
 

 

 

 
Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

          - именованоj      НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

          - студентској служби  

          - члановима Комисије 

          - архиви              ДЕКАН 

          

     Проф. др Нада Штрбац 
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ЗАПИСНИК 
СА XХVII СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ, oдржане 

електронским путем дана 07.06.2021.године 

 
 

По свим тачкама предложеног дневног реда своју писмену сагласност 

електронским путем су доставили следећи чланови катедре: проф. др Иван 

Михајловић, проф. др Дејан Ризнић, проф.др Ивана Ђоловић, проф. др Снежана 

Урошевић проф. др Милован Вуковић, проф. др Дејан Богдановић, проф. др Иван 

Јовановић, проф. др Драгиша Станујкић, проф. др Ђорђе Николић, , проф. др Предраг 

Ђорђевић, проф. др Ненад Милијић, проф. др Марија Панић, проф. др Александра 

Федајев, проф. др Данијела Воза, доц. др Милена Јевтић,  доц. др Дарко Коцев, доц. др 

Санела Арсић, доц. др Ивана Станишев, доц.др Ивица Николић, наставник енглеског 

језика Ениса Николић, наставник енглеског језика Сандра Васковић, наставник 

енглеског језика Славица Стевановић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Бранислав 

Иванов, асист. Момир Поповић, сарад. Адријана Јевтић.  

 

Своје изјашњавање по тачкама дневног реда нису доставили следећи чланови 

катедре: наставник енглеског језика Maра Манзаловић 

 

Колегиницe Милица Величковић, ванредни професор, и Исидора Милошевић, 

ванредни професор, су на породиљском боловању. 

 

 

Седницу води шеф катедре, проф. др Ђорђе Николић 

 

Своју писану сагласност је доставило 26 од 27 чланова катедре, те сходно томе постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. 

 

Усвојен је следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са XXVI седнице катедре одржане 10.05.2021.године. 

2. Предлог за измену покривености наставе у шк. 2020/21.г. на докторским 

академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

3. Формирање комисије за оцену докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић, студенткиње докторских студија на студијском програму Инжењерски 

менаџмент. 

4. Формирање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње 

МSc Индире Попадић, студенткиње докторских студија на студијском програму 

Инжењерски менаџмент. 

5. Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

6. Разно 
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Рад по тачкама: 

 

Тачка 1. Записник са XXVI седнице Катедре за менаџмент, одржане 10. маја 

2021.године, усвојен је једногласно (са 26 гласова ЗА) без примедби. 

 

Тачка 2.  Дат је предлог за измену покривености наставе на једном предмету на 

докторским академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Измена покривености наставе се предлаже за следећи предмет, који се реализује у 

школској 2020/21.години: 

Ред.бр. Предмет Фонд часова Ниво 

студија и 

Семестар 

Предавања Студијско 

истраживачки рад 

1.  Технологија и 

иновације 

6+4 ДАС 

2 

Проф.др Нада Штрбац 

Проф.др Исидора 

Милошевић 

Додаје се и: 

Проф.др Иван Јовановић 

/ 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог о измени покривености наставе и исти проследи Наставно-

научном већу Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 3.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену докторске дисертације, под 

називом: „Развој и имплементација нумеричког модела за предикцију вредности 

еколошког отиска, засновано на методама машинског учења“, кандидаткиње MSc 

Радмиле Јанковић, докторанда на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Докторска дисертација је урађена под менторством проф.др Ивана Михајловића. 

Предложена је Комисија у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђорђе Николић, радовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, председник комисије, 

2. Проф. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. др Лазар Велимировић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, 

члан комисије. 

Такође, предлог је да се након усвајања извештаја ове Комисије, исти чланови именују 

за формирање Комисије за одбрану докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић. 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 
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Тачка 4.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под називом: „Развој и примена интегралног вишекритеријумског модела 

за приоритизацију иновативног учинка добављача у МСП“, кандидаткиње Индире 

Попадић, мастер менаџмента, докторанда на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђoрђe Никoлић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, ментор 

2. Проф. др Дејан Богдановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. Проф. др Иван Јовановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије 

4. Проф. др Сања Маринковић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Факултет организационих наука, члан комисије 

5. др Санела Арсић, доцент, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

члан комисије 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласoва ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 5.  Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент, и то: 

5.1. Једногласно (са 26 гласова ЗА) је донета одлука да се кандидату Саши 

Стојановићу одобри тема мастер рада, под називом: „Оцена учинка добављача у 

производним системима“. И усвојена је комисија за оцену и одбрану мастер рада 

у саставу: 

1. проф.др Ђорђе Николић, ментор 

2. проф.др Данијела Воза, члан комисије 

3. доц.др Санела Арсић, члан комисије 

 

Тачка 6.  Разно.  

 

Записник седнице закључен у 10:00.  

                                                                         

У Бору, 07.06.2021.године                                                          ________________________ 

Проф.др Ђорђе Николић 

шеф Катедре за менаџмент 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Број: VI/4-23 

Бор,                      године                   ПРЕДЛОГ 

 

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

Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, Наставно-научно 

веће Факултета електронским изјашњавањем до                         , донело је  

 

 

О Д Л У К У  

 

I Одређује се Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

Индире Попадић, мастер инж. менаџмента, студента докторских академских студија 

студијског програма Инжењерски менаџмент, под називом: „Развој и примена 

интегралног вишекритеријумског модела за приоритизацију иновативног учинка 

добављача у МСП“, у саставу: 

 

1. др Ђoрђe Никoлић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт 

у Бoру, ментор; 

2. др Дејан Богдановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије; 

3. др Иван Јовановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије; 

4. др Сања Маринковић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Факултет 

организационих наука, члан комисије; 

5. др Санела Арсић, доцент, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, члан 

комисије. 

 

  II Комисија је дужна да Већу Факултета достави Извештај о урађеној докторској 

дисертацији са предлогом, најкасније у року од 30 дана од дана именовања. 

 

 

Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

          - именованој      НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

          - студентској служби  

          - члановима Комисије 

          - архиви             ДЕКАН 

          

   Проф. др Нада Штрбац 
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ЗАПИСНИК 
СА XХVII СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ, oдржане 

електронским путем дана 07.06.2021.године 

 
 

По свим тачкама предложеног дневног реда своју писмену сагласност 

електронским путем су доставили следећи чланови катедре: проф. др Иван 

Михајловић, проф. др Дејан Ризнић, проф.др Ивана Ђоловић, проф. др Снежана 

Урошевић проф. др Милован Вуковић, проф. др Дејан Богдановић, проф. др Иван 

Јовановић, проф. др Драгиша Станујкић, проф. др Ђорђе Николић, , проф. др Предраг 

Ђорђевић, проф. др Ненад Милијић, проф. др Марија Панић, проф. др Александра 

Федајев, проф. др Данијела Воза, доц. др Милена Јевтић,  доц. др Дарко Коцев, доц. др 

Санела Арсић, доц. др Ивана Станишев, доц.др Ивица Николић, наставник енглеског 

језика Ениса Николић, наставник енглеског језика Сандра Васковић, наставник 

енглеског језика Славица Стевановић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Бранислав 

Иванов, асист. Момир Поповић, сарад. Адријана Јевтић.  

 

Своје изјашњавање по тачкама дневног реда нису доставили следећи чланови 

катедре: наставник енглеског језика Maра Манзаловић 

 

Колегиницe Милица Величковић, ванредни професор, и Исидора Милошевић, 

ванредни професор, су на породиљском боловању. 

 

 

Седницу води шеф катедре, проф. др Ђорђе Николић 

 

Своју писану сагласност је доставило 26 од 27 чланова катедре, те сходно томе постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. 

 

Усвојен је следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са XXVI седнице катедре одржане 10.05.2021.године. 

2. Предлог за измену покривености наставе у шк. 2020/21.г. на докторским 

академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

3. Формирање комисије за оцену докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић, студенткиње докторских студија на студијском програму Инжењерски 

менаџмент. 

4. Формирање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње 

МSc Индире Попадић, студенткиње докторских студија на студијском програму 

Инжењерски менаџмент. 

5. Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

6. Разно 
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Рад по тачкама: 

 

Тачка 1. Записник са XXVI седнице Катедре за менаџмент, одржане 10. маја 

2021.године, усвојен је једногласно (са 26 гласова ЗА) без примедби. 

 

Тачка 2.  Дат је предлог за измену покривености наставе на једном предмету на 

докторским академским студијама на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Измена покривености наставе се предлаже за следећи предмет, који се реализује у 

школској 2020/21.години: 

Ред.бр. Предмет Фонд часова Ниво 

студија и 

Семестар 

Предавања Студијско 

истраживачки рад 

1.  Технологија и 

иновације 

6+4 ДАС 

2 

Проф.др Нада Штрбац 

Проф.др Исидора 

Милошевић 

Додаје се и: 

Проф.др Иван Јовановић 

/ 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог о измени покривености наставе и исти проследи Наставно-

научном већу Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 3.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену докторске дисертације, под 

називом: „Развој и имплементација нумеричког модела за предикцију вредности 

еколошког отиска, засновано на методама машинског учења“, кандидаткиње MSc 

Радмиле Јанковић, докторанда на студијском програму Инжењерски менаџмент. 

Докторска дисертација је урађена под менторством проф.др Ивана Михајловића. 

Предложена је Комисија у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђорђе Николић, радовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, председник комисије, 

2. Проф. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. др Лазар Велимировић, виши научни сарадник, Математички институт САНУ, 

члан комисије. 

Такође, предлог је да се након усвајања извештаја ове Комисије, исти чланови именују 

за формирање Комисије за одбрану докторске дисертације кандидаткиње MSc Радмиле 

Јанковић. 

 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласова ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 
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Тачка 4.  Дат је предлог за формирање Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под називом: „Развој и примена интегралног вишекритеријумског модела 

за приоритизацију иновативног учинка добављача у МСП“, кандидаткиње Индире 

Попадић, мастер менаџмента, докторанда на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, у следећем саставу: 

 

1. Проф. др Ђoрђe Никoлић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, ментор 

2. Проф. др Дејан Богдановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Teхнички фaкултeт у Бoру, члан комисије 

3. Проф. др Иван Јовановић, редовни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички 

фaкултeт у Бoру, члан комисије 

4. Проф. др Сања Маринковић, ванредни професор, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Факултет организационих наука, члан комисије 

5. др Санела Арсић, доцент, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнички фaкултeт у Бoру, 

члан комисије 

Након разматрања ове тачке дневног реда, донета је једногласно (са 26 гласoва ЗА) 

одлука да се усвоји предлог састава Комисије и исти проследи Наставно-научном већу 

Техничког факултета у Бору на даље разматрање. 

 

Тачка 5.  Одређивање састава комисија за пријављене теме завршних и мастер радова 

студената на студијском програму Инжењерски менаџмент, и то: 

5.1. Једногласно (са 26 гласова ЗА) је донета одлука да се кандидату Саши 

Стојановићу одобри тема мастер рада, под називом: „Оцена учинка добављача у 

производним системима“. И усвојена је комисија за оцену и одбрану мастер рада 

у саставу: 

1. проф.др Ђорђе Николић, ментор 

2. проф.др Данијела Воза, члан комисије 

3. доц.др Санела Арсић, члан комисије 

 

Тачка 6.  Разно.  

 

Записник седнице закључен у 10:00.  

                                                                         

У Бору, 07.06.2021.године                                                          ________________________ 

Проф.др Ђорђе Николић 

шеф Катедре за менаџмент 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

Број: VI/4-  

Бор,            ПРЕДЛОГ               

                

 

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

Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору, Наставно научно 

веће Факултета електронским изјашњавањем до                               , донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 
I Годишњи одмор наставног особља Техничког факултета у Бору за 2021. годину, 

почиње 12. 07. 2021. године и трајаће до 27. 08. 2021. године. Први радни дан по завршетку 

годишњих одмора је 30. 08. 2021. године.  

 

 

II Изузетно Решењем декана Факултета, годишњи одмор се може користити и ван 

термина из става 1. ове одлуке, ако за то постоје оправдани разлози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

                НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

- запосленима 

- руководству Факултета            ДЕКАН 

- студентској служби 

- архиви          Проф. др Нада Штрбац  

             

    

 

 



 
ЗАПИСНИК 

 

са XIX eлектронске седнице Већа катедре за хемију и хемијску технологију, одржане 31.05.2021. 

године. У овој електронској седници учествовало је 18 од 18 чланова Катедре (наставника и 

сарадника), који су се изјаснили о тачкама Дневног реда, што је обезбедило пуноважно 

одлучивање. 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са XVIII електронске седнице Већа катедре за хемију и хемијску технологију 

одржане 05.05.2021. године; 

  

2. Разматрање прелиминарне покривености наставе на Технолошком инжењерству, на основним, 

мастер и докторским академским студијама у школској 2021/2022. години; 

 

3. Доношење предлога о покретању поступка расписивања Конкурса за избор једног 

универзитетског наставника у звању ванредног професора, за ужу научну област: Хемија, хемијска 

технологија и хемијско инжењерство, са пуним радним временом и предлог Комисије за писање 

реферата; 

 

4. Доношење предлога о покретању поступка расписивања Конкурса за избор једног 

универзитетског сарадника у звању асистента са докторатом, за ужу научну област: Хемија, 

хемијска технологија и хемијско инжењерство, са пуним радним временом и предлог Комисије за 

писање реферата;  

 

5. Разматрање захтева Сунчице Илић, студента основних академских студија на Технолошком 

инжењерству (бр. индекса 145/12), за израду завршног рада под називом: ”Природни и 

антропогени извори деградације земљишта”; 

 

6. Разно. 

 

 

Тачка 1. 

 

Записник са XVIII електронске седнице Већа катедре за хемију и хемијску технологију која је 

одржана дана 05.05.2021. године, усвојен је jедногласно, без примедби. 

 

Тачка 2. 

 

Прелиминарна покривеност наставе на Технолошком инжењерству, на основним, мастер и 

докторским академским студијама, у школској 2021/2022. години је једногласно прихваћена 

(Прилог 1. Записника) и доставља се Наставно-Научном већу Факултета у даљу процедуру.    

 

Тачка 3. 

 

Катедра је предложила да се покрене поступак расписивања Конкурса за избор једног 

универзитетског наставника у звању ванредног професора, за ужу научну област: Хемија, хемијска 

технологија и хемијско инжењерство, са пуним радним временом. 

 

 



 

 Катедра једногласно предлаже Наставно-научном већу Факултета Комисију за писање 

реферата у саставу: 

 

1. Др Снежана Милић, редовни професор  

                Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; 

2. Др Марија Петровић Михајловић, ванредни професор  

    Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; 

3. Др Мирослав Сокић, научни саветник   

    Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду.  

     

Тачка 4. 

 

Једногласно је усвојен предлог о покретању поступка расписивања Конкурса за избор једног 

универзитетског сарадника у звању асистента са докторатом, за ужу научну област: Хемија, 

хемијска технологија и хемијско инжењерство, са пуним радним временом и предлаже Комисија за 

писање реферата у саставу: 

 

1. Др Снежана Милић, редовни професор  

                Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; 

2. Др Милан Радовановић, ванредни професор  

    Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; 

3. Др Мирослав Сокић, научни саветник    

    Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду.  

     

Тачка 5. 

 

Веће катедре за хемију и хемијску технологију једногласно прихвата захтев Сунчице Илић, 

студента основних академских студија на Технолошком инжењерству (бр. индекса 145/12), за 

израду завршног рада под називом: ”Природни и антропогени извори деградације земљишта” и 

предлаже Комисију за оцену и одбрану завршног рада у саставу: 

 

  1. др Ана Симоновић, доц. - ментор; 

 2. др Милан Радовановић, ван. проф. - члан; 

 3. др Марија Петровић Михајловић, ван. проф. - члан. 

 

      Тачка 6. 

 

Није било дискусије. 

 

 

 

У Бору,  

01.06.2021. год.                                                                                Шеф катедре за хемију и         

                                                                                                       хемијску технологију 

 

                                                                                                      Проф. др Снежана Милић 



1 
 

ЗАПИСНИК 

 

Са 44. седнице Већа Катедре за површинску ЕЛМС, одржане 31. 5. 2021. године, у 13 
сати, у сали Р-20, са следећим дневним редом:  

 

Д н е в н и  р е д :  

 

1. Усвајање записника са 43. седнице Већа катедре за површинску ЕЛМС.  

2. Предлог за покретање поступка и доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор 
у звање и заснивање радног односа на одређено време, са пуним радним временом, 
једног универзитетског сарадника у звању асистента за ужу научну област Рударство и 
геологија и предлог за именовање комисије за писање реферата.  

3. Формирање радне групе за вршење техничке контроле у току израде Техничког 
рударског пројекта откопавања руде бакра у лежишту Велики Kривељ у периоду 2021 - 
2025. године, на основу Уговора VII/4-484. 

4. Формирање радне групе за вршење техничке контроле у току израде Техничког 
рударског пројекта откопавања руде бакра на површинском копу Северни Ревир 
Рудника бакра Мајданпек, на основу сагласности Инвеститора на Понуду VII/4-466. 

5. Проширење радне групе за израду Техничког рударског пројекта превоза и људи 
постојећим транспортером са гуменом траком у главном транспортном нископу од K-
21 м до K-235 м у Јами Бор, на основу Уговора VII/4-1349/7, од 16.11.2020. године.  

6. Формирање радне групе за израду Пројекта мониторинга сеизмичког утицаја 
минирања при изради три окна у руднику Јама Бор, на основу Уговора VII/4-483/2, од 
26.05.2021.  

7. Формирање радне групе за израду Елабората о нултом стању стамбених и 
грађевинских објеката у зони могућег сеизмичког утицаја минирања при изради три 
окна у руднику Јама Бор, на основу Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021.  

8. Формирање радне групе за израду Месечних извештаја о анализи резултата 
мониторинга сеизмичких ефеката при извођењу минирања на изради три окна у 
руднику Јама Бор, на основу Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021. 

9. Формирање радне групе за израду Годишњег извештаја о анализи резултата 
мониторинга сеизмичких ефеката при извођењу минирања на изради три окна у 
руднику Јама Бор, за 2021. годину, на основу Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021. 

10. Формирање радне групе за вршење Услуга обраде и анализе резултата мерења 
интензитета вибрација тла при минирањима у руднику Чукару Пеки са израдом 
месечних Извештаја, на основу Уговора VII/4-220.  

11. Разно.  

 

У раду седнице учествовали су: проф. др Миодраг Жикић, проф. др Ненад Вушовић, проф. др 
Радоје Пантовић, проф. др Саша Стојадиновић, и асистент Павле Стојковић.  

У раду седнице ниje учествоваo: проф. др Миодраг Бањешевић. 

Предложени дневни ред усвојен је једногласно.   
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Тачка 1. 
Записник са 43. седнице Већа катедре за површинску ЕЛМС усвојен је једногласно.  
 

Тачка 2. 
Имајући у виду да проф. др Миодраг Жикић, 30.09.2021. године одлази у пензију, Kатедра за 

површинску ЕЛМС предлаже да Факултет покрене поступак и донесе Одлуку о расписивању конкурса 
за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време, са пуним радним временом, једног 
универзитетског сарадника у звању асистента за ужу научну област Рударство и геологија.  

Предлаже се Комисија за писање реферата у следећем саставу:  

1. проф. др Радоје Пантовић, редовни професор - председник 
2. проф. др Миодраг Жикић, редовни професор - члан 
3. проф. др Саша Стојадиновић, ванредни професор - члан 

 
Тачка 3. 

Предлаже се радна група за вршење техничке контроле у току израде Техничког рударског 
пројекта откопавања руде бакра у лежишту Велики Kривељ у периоду 2021 - 2025. године, на 
основи Уговора VII/4-484, у следећем саставу:   

1. проф. др Саша Стојадиновић, дипл.инж.руд.  
2. проф. др Миодраг Жикић, дипл.инж.руд. 
3. проф. др Радоје Пантовић, дипл.инж.руд. 
4. доц. др Дејан Петровић, дипл.инж.руд.   

 
Тачка 4. 

Предлаже се раднa групa за вршење техничке контроле у току израде Техничког рударског 
пројекта откопавања руде бакра на површинском копу Северни Ревир Рудника бакра Мајданпек, 
на основу сагласности Инвеститора на Понуду VII/4-466, у следећем саставу:   

1. проф. др Саша Стојадиновић, дипл.инж.руд.  
2. проф. др Миодраг Жикић, дипл.инж.руд. 
3. проф. др Радоје Пантовић, дипл.инж.руд. 
4. доц. др Дејан Петровић, дипл.инж.руд.   

 
Тачка 5. 

Предлаже се проширење пројектантског тима за израду „Техничког рударског пројекта 
превоза и људи постојећим транспортером са гуменом траком у главном транспортном нископу 
од К-21 м до К-235 м у Јами Бор“ (број Уговора VII/4-1349/7, од дана 16.11.2020. године, решење 
декана VII/4-1349/9 од 2.3.2021.). Проширени састав предложене радне групе је следећи:  

1. Проф. др Миодраг Жикић, дипл. инж. руд., главни пројектант,  
2. Доц. др Дејан Петровић, дипл. инж. руд., одговорни пројектант рударско дела,  
3. Проф. др Миодраг Жикић, дипл. инж. маш., одговорни пројектант машинског дела,  
4. Петар Николић, дипл. инж. ел., одговорни пројектант електро дела (спољни сарадник),  
5. Проф. др Саша Стојадиновић, дипл. инж. руд., одговорни пројектант за БЗНР,  
6. Проф. др Витомир Милић, дипл. инж. руд., пројектант рударског дела,  
7. Проф. др Дејан Таникић, дипл. инж. маш., пројектант машинског дела,  
8. Јелена Иваз, дипл. инж. руд., одговорни пројектант дела за ППЗ,  
9. Павле Стојковић, мас. инж. руд., пројектант рударског дела,  
10. Младен Радовановић, дипл. инж. руд., сарадник на пројекту у рударском делу.  

 
Тачка 6.  

Предлаже се раднa групa за израду Пројекта мониторинга сеизмичког утицаја минирања 
при изради три окна у руднику Јама Бор, на основу Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021., у 
следећем саставу:   

Ceca
Highlight
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1. проф. др Радоје Пантовић, дипл. инж. руд., руководилац радне групе  
2. проф. др Саша Стојадиновић, дипл. инж. руд. 
3. проф. др Миодраг Жикић, дипл. инж. руд.  

 
Тачка 7. 

 
Предлаже се раднa групa za израду Елабората о нултом стању стамбених и грађевинских 

објеката у зони могућег сеизмичког утицаја минирања при изради три окна у руднику Јама Бор, 
на основу Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021., у следећем саставу:   

1. проф. др Радоје Пантовић, дипл. инж. руд., руководилац радне групе   
2. проф. др Саша Стојадиновић, дипл. инж. руд.  
3. проф. др Ненад Вушовић, дипл. инж. руд.  
4. асистент Павле Стојковић, мас. инж. руд. 
5. асистент Младен Радовановић, дипл. инж. руд.  
6. лаборант Миомир Воза, дипл. инж. руд.  

 
Тачка 8. 

 
Предлаже се раднa групa за израду Месечних извештаја о анализи резултата мониторинга 

сеизмичких ефеката при извођењу минирања на изради три окна у руднику Јама Бор, на основу 
Уговора VII/4-483/2, од 26.05.2021., у следећем саставу:   

1. проф. др Радоје Пантовић, дипл. инж. руд., руководилац радне групе 
2. проф. др Саша Стојадиновић, дипл. инж. руд. 
3. асистент Павле Стојковић, мас. инж. руд. 
4. асистент Јелена Иваз, дипл. инж. руд. 

 
Тачка 9. 

 
Предлаже се раднa групa за вршење Услуга обраде и анализе резултата мерења 

интензитета вибрација тла при минирањима у руднику Чукару Пеки са израдом месечних 
Извештаја, на основу Уговора VII/4-220, у следећем саставу:   

1. проф. др Саша Стојадиновић, дипл. инж. руд., руководилац радне групе 
2. доц. др Дејан Петровић, дипл.инж.руд.   

 
Тачка 10. 

 
Под тачком Разно није било дискусије.  
 
 

 
 
 
 

     
      Шеф Катедре за Површинску ЕЛМС 
 

    Проф. др Радоје Пантовић 

 
 
 
 


