
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

XXVII СЕДНИЦУ  

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Техничког факултета у Бору  
 

 

 

Седница ће се одржати електронским изјашњавањем чланова Наставно-научног 

већа, почев од 10. 11. до 14. 11. 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 XXVI седнице; 

2. а) Разрешење чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета: проф. др Љубише 

Балановића и доц. др Уроша Стаменковића; 

б) Доношење Одлуке о формирању Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета; 

3. Усвајање Одлуке о формирању Етичке комисије Техничког факултета у Бору; 

4. Доношење Одлуке о одржавању два додатна термина за полагање испита у школској 

2021/2022. години; 

5. Усвајање Одлуке о радним суботама у новембру и децембру  месецу због новогодишњих 

и божићних празника; 

6. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Јелене Иваз 

дипл. инж. рударства, студента докторских студија на студијском програму Рударско 

инжењерство; 
 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

 

1. Усвајање предлога Катедре за подземну ЕЛМС о покретању поступка и доношење Одлуке о 

расписивању конкурса за избор једног универзитетског наставника у звање доцента за ужу 

научну област Рударство и геологија – рударска група предмета, на одређено време и са пуним 

радним временом. Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу:  

1.  Др Радоје Пантовић, редовни професор Техничког факултета у Бору – председник; 

2.  Др Раде Токалић, редовни професор РГФ Унивeрзитeта у Београду  – члан. 

3. Др Дејан Петровић, доцент Техничког факултета у Бору – члан; 

 

        

  Председник 

     Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                                 Д е к а н  

                                                                                                                           

          Проф. др Нада Штрбац   
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ЗАПИСНИК СА 26. 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. 10. 2021. године 

електронским путем послат је материјал за седницу са следећим 
 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XXV седнице; 

2. Доношење Одлуке о именовању једног члана Савета из реда запослених у настави 

Техничког факултета у Бору, уместо преминулог проф. др Витомира Милића;, до 30.09.2022. 

године. 

Именована је Комисија за спровођење тајног гласања у саставу: асистент Миљан Марковић, 

асистент Катарина Балановић и асистент Кристина Божиновић; 

3. Усвајање Предлога Извештаја о раду Факултета за школску 2020/21. годину - подносилац   

извештаја: декан, проф. др Нада Штрбац; 

4.       Усвајање Предлога Мерила за утврђивање школарине на свим студијским  програмима на  

Техничком факултету у Бору;   

5. Формирање комисија Већа: 

5.1.  Комисија за наставна питања; 

5.2.  Именовање новог члана Комисије за академске студије II степена са Катедре за подземну 

ЕЛМС; 

5.3.  Комисија за рад библиотеке; 

5.4.  Комисија за издавачку делатност; 

5.5.  Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета; 

6.     Верификација руководиоца и заменика руководиоца студијских програма:  

6.1.  Докторских академских студија; 

6.2.  Мастер академских студија;  

7.       Предлог чланова Комисија: 

7.1.     Статутарне комисије - уместо проф. др Миодрага Жикића; 

7.2.     Комисија за финансије - уместо преминулог проф. др Витомира Милића; 

8.      Усвајање Предлога измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2021/2022.  

години на основним академским студијама студијског програма: Технолошко инжењерство и  

Инжењерски менаџмент; 

9. Разматрање и усвајање предлога кандидата Већа групација техничко-технолошких наука за 

члана у Већу за студије при Универзитету; 

10. Усвајање Предлогa за организацију: „29. Међународнe конференцијe еколошка истина и 

истраживање животне средине – EcoTER 2022“; 
11. Усвајање Извештаја о раду Комисије за обезбеђeње и унапређење квалитета у областима 

унутрашњег осигурања квалитета на Техничком факултету у Бору за школску 2020/2021. годину – 

подносилац извештаја, председник Комисије: проф. др Саша Стојадиновић; 

12. Усвајање захтева Електротехничког факултета, Универзитета у Београду, и доношење 

одлуке о давању сагласности на ангажовање проф. др Зорана Стевића, у школској 2021/2022. 

години; 
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13. Усвајање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 

кандидата Владимира Николића, мастер инж. руд., студента докторских академских студија 

студијског програма Рударско инжењерство; 

14. Усвајање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости магистарске тезе кандидата 

Славољуба Тоскића, дипл. биолог, студента магистарских студија студијског програма 

Технолошко инжењерство; 
 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

 

1) Усвајање предлога Катедре за Минералне и рециклажне технологије о покретању поступка и 

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

редовног професора за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, на неодређено 

време и са пуним радним временом. Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу:  

1.  Др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору – председник; 

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

3.  Др Предраг Лазић, редовни професор РГФ Унивeрзитeта у Београду  – члан. 

 

2) Усвајање предлога Катедре за хемијску технологију о покретању поступка и доношење Одлуке 

о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звање асистента 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. Др Слађана Алагић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Маја Нујкић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Др Снежана Тошић, редовни професор ПМФ Универзитета у Нишу - члан. 

 

3) Усвајање предлога Катедре за инжењерски менаџмент о покретању поступка и доношење 

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

настави за ужу научну област Индустријски менаџмент, на одређено време и са пуним радним 

временом. Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу:  

1.  Др Ђорђе Николић, редовни професор Техничког факултета у Бору – председник, 

2.  Др Ненад Милијић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3.  Др Ивана Младеновић-Ранисављевић, ванредни професор, Технолошког факултета 

      у Лесковцу, Унивeрзитeта у Нишу - члан. 

 

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

17. 10. 2021. године до 24.00 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, проф. др Ненад Вушовић, проф. др Зоран Стевић, проф. др 

Милан Трумић, проф. др Грозданка Богдановић, 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 Дејан Таникић, проф. др Иван Јовановић, 

проф. др Јовица Соколовић, проф. др Мира Цоцић, проф. др Срба Младeновић, проф. др Слађана 

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

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



3 

 
 

проф. др Маја Трумић, проф. др Ненад Милијић, проф. др Марија Панић, проф. др Зоран 

Штирбановић, проф. др Милан Горгиевски, проф. др Саша Марјановић, проф. др Александра 

Федајев, проф. др Маја Нујкић, доц. др Ана Симоновић, доц. др Данијела Воза, доц. др Александра 

Митовски, доц. др Ивана Станишев, доц. др Ана Радојевић, доц. др Санела Арсић, доц. др Дарко 

Коцев, доц. др Милена Гајић, доц. др Урош Стаменковић, наставник енглеског језика Мара 

Манзаловић наставник енглеског језика Славица Стевановић наставник енглеског језика Сандра 

Васковић, aсист. др Јелена Калиновић, асист. др Драгана Медић, асист. др Јелена Милосављевић, 

асист. Јасмина Петровић, асист. Бранислав Иванов, асист. Младен Радовановић асист. Милица 

Здравковић, асист. Павле Стојковић асист. Владимир Николић, асист. Милијана Митровић, асист. 

Александра Паплудис, асист. Катарина Балановић, асист. Соња Станковић и асист. Милан Стајић. 

 

 Нису се изјаснили: продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу, проф. 

др Иван Михајловић, проф. др Милан Антонијевић, проф. др Драгослав Гусковић, проф. др Радоје 

Пантовић, проф. др Милован Вуковић, проф. др Ивана Ђоловић, проф. др Чедомир Малуцков, 

проф. др Ђорђе Николић, проф. др Весна Грекуловић, проф. др Милица Величковић, проф. др 

Саша Стојадиновић, доц. др Жаклина Тасић, доц. др Дејан Петровић, доц. др Ивица Николић, 

наставник енглеског језика Ениса Николић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Јелена Иваз, асист. 

Драгана Мариловић, асист. Предраг Столић, асист. Миљан Марковић и асист. Кристина 

Божиновић. 

  

Констатовано је да је у електронској седници ННВ учествовало 59 од укупно 80 чланова 

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

 

Тачка 1. 

Записник са 25. седнице Наставно-научног већа усвојен је једногласно. 

 

Тачка 2. 

 Катедра за подземну ЕЛМС предложила је доц. др Дејана Петровића за члана Савета уместо 

преминулог проф. др Витомира Милића. 

Формирана је Комисија за спровођење тајног гласања у саставу: асистент Миљан Марковић, 

асистент Катарина Балановић и асистент Кристина Божиновић. Тајно гласање одржано је 

13.10.2021. године у периоду од 10 до 12 часова. Доц. др Дејан Петровић изабран је за члана 

Савета Факултета из реда запослених у настави, тако што се тајним гласањем од укупно 80, а 

присутних 53, за кандидата изјаснило 50 чланова Већа. 

 

Тачка 3. 

Једногласно је усвојен Предлог Извештаја о раду Факултета за школску 2020/21. годину. 
 

Тачка 4. 

Једногласно је усвојен Предлог Мерила за утврђивање школарине на свим студијским  

програмима на Техничком факултету у Бору, који ће бити прослеђен Савету Факултета на 

усвајање. 
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Тачка 5. 

 

5.1.  

Једногласно је формирана Комисија за наставна питања у саставу:  

1. проф. др Драган Манасијевић, продекан за наставу; 

2. проф. др Снежана Милић – шеф одсека за Технолошко инжењерство; 

3. проф. др Радоје Пантовић - шеф одсека за Рударско инжењерство; 

4. проф. др Драгослав Гусковић - шеф одсека за Металуршко инжењерство; 

5. проф. др Ђорђе Николић - шеф одсека за Инжењерски менаџмент. 

 

5.2.  

Једногласно је уместо преминулог проф. др Витомира Милића, за члана Комисија за студије 

II степена именована проф. др Мира Цоцић. 

 

5.3.  

Једногласно је формирана Комисија за рад библиотеке у саставу: 

1. проф. др Грозданка Богдановић; 

2. проф. др Саша Марјановић; 

3. проф. др Марија Петровић Михајловић; 

4. наставник енглеског језика Ениса Николић; 

5. шеф библиотеке. 

 

5.4.  

Једногласно је формирана Комисија за издавачку делатност у саставу: 

1.  проф. др Милан Трумић;  

2.  проф. др Снежана Шербула; 

3.  проф. др Милован Вуковић; 

4.  проф. др Срба Младеновић; 

5.  проф. др Ненад Милијић. 

5.5.  

Са 57 гласова ЗА и 2 гласа ПРОТИВ формирана је Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета у саставу: 

1. проф. др Љубиша Балановић; 

2. доц. др Урош Стаменковић; 

3. асист. Младен Радовановић; 

4. продекан за наставу; 

5. продекан за научно-истраживачки рад и међунaродну сарадњу; 

6. продекан за финансије; 

7. Драган Миленковић, ИКТЦ служба; 

8. председник Студентског парламента;  

9. студент продекан. 

 

Тачка 6. 

6.1. 

Једногласно је извршена верификација руководиоца и заменика руководиоца студијских 

програма на докторским академским студијама и то: 
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- проф. др Милан Трумић; 

(заменик: проф. др Радоје Пантовић). 

- проф. др Весна Грекуловић; 

(заменик: проф. др Драгослав Гусковић); 

- проф. др Милан Антонијевић; 

(заменик: проф. др Снежана Шербула); 

- проф. др Иван Михајловић; 

(заменик: проф. др Милован Вуковић); 

 

6.2. 

Једногласно је извршена верификација руководиоца и заменика руководиоца студијских 

програма на мастер академским студијама: 

 

- проф. др Ненад Вушовић; 

(заменик: проф. др Грозданка Богдановић); 

- проф. др Милан Горгиевски; 

(заменик: проф. др Светлана Иванов); 

- проф. др Милан Радовановић; 

(заменик: проф. др Марија Петровић Михајловић); 

- проф. др Ђорђе Николић; 

(заменик: проф. др Ненад Милијић). 

 

Тачка 7. 

 

7.1. 

Једногласно је уместо проф. др Миодрага Жикића за члана Статутарне комисије предложен 

проф. др Саша Стојадиновић. 

 

7.2. 

Једногласно је уместо преминулог проф. др Витомира Милића за члана Комисије за 

финансије предложена проф. др Александра Федајев. 

 

Тачка 8. 

Једногласно су усвојене Измене и допуне покривености наставе у школској 2021/2022. 

години на основним академским студијама студијског програма: Технолошко инжењерство и на 

ОАС, МАС и ДАС студијског програма Инжењерски менаџмент; 

 

Тачка 9. 

Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору једногласно је 

именован за кандидата Већа групација техничко-технолошких наука за члана у Већу за студије при 

Универзитету. 

 

Тачка 10. 

Једногласно је усвојен Предлог за организацију: „29. Међународнe конференцијe еколошка 

истина и истраживање животне средине – EcoTER 2022“ и именовани су организациони и научни 

одбор. 
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Тачка 11. 

 Једногласно је усвојен Извештај о раду Комисије за обезбеђeње и унапређење квалитета у 

областима унутрашњег осигурања квалитета на Техничком факултету у Бору за школску 

2020/2021. годину.  

 

Тачка 12 

Једногласно је усвојена Одлука о давању сагласности на ангажовање проф. др Зорана 

Стевића, за извођење наставе на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду, у 

школској 2021/2022. години на студијском програму Електротехника и рачунарство 

 

Тачка 13. 

Једногласно је усвојен Извештај Комисије о научној заснованости теме докторске 

дисертације кандидата Владимира Николића, мастер инж. руд., студента докторских академских 

студија студијског програма Рударско инжењерство под називом: „Дефинисање модела за 

одређивање Бондовог радног индекса изучавањем мељивости сировина нестандардне 

крупноће“. За ментора је именован др Милан Трумић, редовни професoр Универзитета у 

Београду, Техничког факултета у Бору. 

 

Тачка 14. 

Једногласно је усвојен Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме магистарске 

тезе и подобности кандидата Славољуба Тоскића, дипл. биолога, студента магистарских студија 

на одсеку за Технолошко инжењерство. Извештај је сачинила Комисија у саставу: др Снежана 

Шербула, редовни професор Техничког факултета у Бору, др Снежана Милић, редовни професор 

Техничког факултета у Бору и др Виша Тасић, научни саветник Института за рударство и 

металургију у Бору. Одобрена је именованом израда магистарске тезе под називом: ”Загађење 

ваздуха у Бору у периоду од 2010. до 2020. године”. За ментора је одређена др Снежана Шербула, 

редовни професор Техничког факултета у Бору. 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

Тачка 1. 

Једногласно, са 59 гласова чланова Изборног већа, усвојен је предлог Катедре за Минералне и 

рециклажне технологије о покретању поступка и донета Одлука о расписивању конкурса за 

избор једног универзитетског наставника у звање редовног професора 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.  Др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору – председник; 

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

3.  Др Предраг Лазић, редовни професор РГФ Унивeрзитeта у Београду  – члан. 
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Тачка 2. 

Једногласно, са 59 гласова чланова Изборног већа, усвојен је предлог Катедре за хемијску 

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

универзитетског сарадника у звање асистента за ужу научну област Хемија, хемијска 

технологија и хемијско инжењерство, на одређено и са пуним радним временом. Именована је 

Комисија за писање реферата у саставу:  

1. Др Слађана Алагић, ванредни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. Др Маја Нујкић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3. Др Снежана Тошић, редовни професор ПМФ Универзитета у Нишу - члан. 

 

 

Тачка 3. 

Једногласно, са 59 гласова чланова Изборног већа, усвојен је предлог Катедре за инжењерски 

менаџмент о покретању поступка и донета Одлука о расписивању конкурса за избор у звање 

сарадника у настави за ужу научну област Индустријски менаџмент, на одређено време и са 

пуним радним временом. Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1.  Др Ђорђе Николић, редовни професор Техничког факултета у Бору – председник, 

2.  Др Ненад Милијић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан; 

3.  Др Ивана Младеновић-Ранисављевић, ванредни професор, Технолошког факултета 

      у Лесковцу, Унивeрзитeта у Нишу - члан. 

 

 

 

 

 

  Председник 

     Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                                 Д е к а н  

                                                                              

Проф. др Нада Штрбац   





 Универзитет у Београду 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У 

БОРУ 

+381(0) 30 424 - 555,  

faks: 030 421 – 078 

PIB: 100629192, MB: 07130210 

 University of  Belgrade 

TECHNICAL FACULTY IN 

BOR 

+381 (0)30 424 - 555,  

fax: 030 421 – 078 

PIB: 100629192, MB: 07130210 
 

Војске Југославије 12, 19210 Бор, п. фах 50 

 
 

Poštovani, Poštovana  

 

  

Na osnovu predloga o članstvu u Komisiji za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta koji je dat u 

Materijalu 26. sednice NN Veća predložen sam za člana ove komisije.  

 

 S obzirom na to da sam obavljao funkciju člana ove Komisije u proteklih šest godina, smatram da 

nije u redu da tu funkciju obavljam i narednih tri godina. Napomenuo bih da sam, prilikom glasanja na 

elektronskoj sednici Veća, za predlog članstva u ovoj Komisiji, glasao protiv.  

 

 Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta je jedna od najvažnijih ako ne i najvažnija 

komisija na Fakultetu. Vrlo je važno da gotovo svi nastavnici i saradnici budu upoznati sa radom ove 

komisije jer ona obavlja gotovo najvažnije funkcije u pogledu samovrednovanja, akreditacije, ocenjivanja 

rada nastavnika i saradnika, ocenjivanja naučne literature i drugih veoma bitnih procesa od kojih zavisi 

rad Fakulteta. Prilikom rada u ovoj komisiji u proteklih šest godina, naučio sam mnogo o gore pomenutim 

procesima i smatram da sada treba dati priliku i drugim članovima NN Veća da pristupe ovoj komisiji i 

dobiju znanja o tome kako se vrši proces određivanja i održavanja kvaliteta kao i zbog čega je to veoma 

važno za rad ustanove.  

 

 Pored gore navedenog kao i zbog drugih razloga navedenih na prvoj konstitutivnoj sednici 

održanoj 09.11.2021. godine, ovim želim da podnesem ostavku na mesto člana Komisije za obezbeđenje i 

unapređenje kvaliteta.  

 

 

 

 

S velikim poštovanjem, 

 

 

Bor, 

09.11.2021. godine 

 

 

doc. dr Uroš Stamenković 

 

______________________________ 



Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4-27-. 

Бор,    11. 2021. 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    . 11. 2021. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

 

I  Формира се Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета у саставу: 

1. проф. др Марија Панић; 

2. проф. др Милан Радовановић; 

3. асист. Младен Радовановић; 

4. продекан за наставу; 

5. продекан за научно-истраживачки рад и међунaродну сарадњу; 

6. продекан за финансије; 

7. Драган Миленковић, ИКТЦ служба; 

8. председник Студентског парламента;  

9. студент продекан. 

 

 

II Мандат члановима Комисије траје три (3) године. Мандат члановима Комисије 

из реда студената траје годину дана. 

 

  

III Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука број:VI/4-26-5.5. од                

18. 10. 2021. године. 

 

 

 

 
Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

 - декану       НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 - члановима Комисије 

 - студентској служби            ДЕКАН 

- архиви                                  

                     Проф. др Нада Штрбац 

 



Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4-27      ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

Бор,                       године 

 

 

 На основу чл. 5. Правилника о раду етичких комисија и одбора за професионалну 

етику Универзитета у Београду, чл. 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             11. 2021. године, 

донело је 

 

О Д Л У К У 

 

 

I  Формира се Етичка комисија Техничког факултета у Бору у саставу: 

 

1. проф. др Милован Вуковић – председник Комисије; 

проф. др Данијела Воза – заменик председника; 

 

2. проф. др Ивана Марковић – члан; 

доц. др Дејан Петровић – заменик члана; 

 

3. проф. др Марија Петровић Михајловић – члан; 

проф. др Маја Трумић – заменик члана; 

 

4. Наташа Миленковић, Секретар – члан; 

Милица Ницуловић, шеф библиотеке – заменик члана; 

 

5. студент продекан – члан; 

председник Студентског парламента – заменик члана; 

 

 

II Мандат чланова Комисије траје четири године, а мандат представника студената 

траје годину дана.  

 

 

 
Доставити:        ПРЕДСЕДНИК 

 - именованима      НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

            - декану                                 

- архиви             ДЕКАН 

 

    Проф. др Нада Штрбац 

 



Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4-27-         ПРЕДЛОГ 

Бор,                          године    

 

 

 

 На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, члана 20. став 11. Пословника 

о раду Наставно-научног већа Техничког факултета у Бору и Закључка Сената 

Универзитета, број: 06-4134/1-21 од 20. 10. 2021. године, Наставно-научно веће Факултета 

електронским изјашњавањем до _________. 2021. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

 

  I   У школској 2021/2022. години одржаће се два додатна термина за полагање 

испита и то: у децембру 2021. године и у марту 2022. године. 

 

 

 II   Пријава за  додатни термин у децембру  биће од 13. до 15. 12. 2021. године 

(понедељак-среда), а испити ће се одржати од 24. до 26. 12. 2021. године (петак-недеља). 

 

 

III   Пријава за додатни термин у марту  биће од 07. до 09. 03. 2022. године 

(понедељак-среда), а испити ће се одржати од 18. до 20. 03. 2022. године (петак-недеља). 

 

 

IV   Ову одлуку објавити на огласним таблама и сајту Факултета. 

 

 

 

 

 

Доставити:                                                      ПРЕДСЕДНИК 

- студентској служби                                   НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

- продекану за наставу                                                                                   

- архиви                ДЕКАН 

 

                                           Проф. др Нада Штрбац 

 

 



Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4-27-         ПРЕДЛОГ 

Бор,           . 2021. године  

 

  

     

 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 ________. 2021. године, донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

 

I  У  новембру и децембру  месецу три суботе биће радне и то: 

 

- у суботу 20. 11. 2021. године одрађиваће се 04. 01. 2022. године и радиће се по 

распореду за уторак; 

- у суботу 27. 11. 2021. године одрађиваће се 05. 01. 2022. године и радиће се по 

распореду за среду; 

- у суботу 04. 12. 2021. године одрађиваће се 06. 01. 2022. године и радиће се по 

распореду за четвртак. 

 

 

II  Ову одлуку објавити на огласним таблама и сајту Факултета. 

 

 

 

Образложење: 

 

 Због новогодишњих и божићних празника Факултет неће радити од 01. 01. 2022. године 

до 09. 01. 2022. године, први радни дан је 10. 01. 2022. године. Имајући у виду да спајањем 

празника Факултет мора да одради три радна дана, донета је Одлука као у диспозитиву.  

 

 

 

 

Доставити:                   ПРЕДСЕДНИК 

- продекан за наставу            НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

- студентка служба                                                                               ДЕКАН 

- огласне табле         

- архива                    Проф. др Нада Штрбац    

                       

                                                                        
                                                                                                



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

КАТЕДРА ЗА ПОДЗЕМНУ ЕЛМС 

 

З А П И С Н И К 

 

cа III седнице Катедре за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина оджане 

08.11.2021. године са почетком у 10 часова са следећим дневним редом: 

1. Усвајање Записника са II седнице Катедре за  подземну ЕЛМС; 

2. Разматрање Захтева кандидата Јелене Иваз за формирање Комисије за оцену и одбрану 

докторске дисертације; 

3. Разно. 

Састанку присуствују: проф. др Мира Цоцић, доц. др Дејан Петровић, асистент Јелена Иваз и 

асистент Младен Радовановић.  

Састанком преседава доц. др Дејан Петровић. 

 

З А К Љ У Ч Ц И 

 

Тачка 1. 

Записник са претходне седнице Катедре усвојен је једногласно. 

Тачка 2. 

Кандидат Јелена Иваз поднела је Катедри за подземну ЕЛМС Захтев за формирање Комисије за 

оцену и одбрану докторске дисертације дана 08.11.2021. године са следећим насловом: 

Моделирање утицајних фактора и предикција појаве повреда на раду у рударству. Докторанд 

Јелена Иваз је положила све испите предвиђене Наставним планом доктоских студија на 

студијском програму Рударско инжењерство и испунила све услове према Правилнику о 

студирању на докторским стидијама.  

Чланови Катедре су се једногласном одлуком сложили да се покрене процедура за оцену и 

одбрану поменуте докторске дисертације. Предлаже се Комисија за оцену и одбрану докторске 

дисертације у следећем саставу: 

1. др Дејан Петровић, доцент, Технички факултет у Бору – ментор;  

2. др Саша Стојадиновић, ванредни професор, Технички факултет у Бору - члан 

3. др Александар Цвијетић, редовни професор, Рударско-геолошки факултет – члан. 

Тачка 3. 

Под овом тачком није било дискусије. 

 

У Бору,        

08.11.2021.године       

 

        __________________________ 

             Доц. др Дејан Петровић, шеф Катедре 
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KATEHPA 3A II0H3EMHy EJIMC                  lyy

3 A 11 11 C H H K

Ca   11   CeHHHI|e   KaTe;|pe   3a   IIOH3eMHy   eKCIT]IoaTal|Hjy   ]IexllmTa   M14HepajlHHx   cllpoBHHa   oq)KaHe

01.11.2021. roHHHe ca rlotleTKOM y  10 qacoBa ca cJle;|chl" HHeBH" peHOM:

1.           ycBajall,e 3al"cHHKa ca I cej|HHI|e KaTeHpe 3a  Ilo;|3eMHy EJIMC;
2.           HpeHJlor HH Behy 3a IloKpeTaELe rlocTyHKa I4 HOHolHell,e o;|Jlyl(e o pac"cHBalby KOHKypca

3a H36op jeHHor yHHBep3HTeTCKor HacTaBHHKa y 3BaH,e Hol|eHTa 3a yxy HayqHy o6]IacT PyHapcTBo 11
reoJlo"ja -pyHapcKa rpylla rlpe;|MeTa, Ha oHpebeHo BpeMe H ca IIyHHM paHHHM BpeMeHOM;

3.            PaeHo.

CacTaHKy  npHcycTByjy:  IIPody.  xp  M14pa I]ol|14h,  Hol|.  xp  Z|ejaH  IIeTpoBIIh,  acHCTeHT JeJleHa 14Ba3  H

acllcTeHT MJlaHeH Pa;|oBaHOBHh.

CacTaHKOM IIpeceHaBa ;Ioll. xp J|ejaH HeTpoBHh.

3 A K Jb y tl 11 11

TaHKa 1.

3al"cHHK ca IIpeTxoj|He ceHH14I|e KaTexpe ycBojeH je jeHHorJlacHO.

TaqKa 2.

36or  H3HeHaHHe  cMp"  IIpo®ecopa  xp  BIITOMHpa  MH]Iria,  a  H  36or  IIpeorlTepeheHoc"  ocTaJIHx
HacTaBHHKa  Ha MOHy]Iy  EJIMC,  IIocTojH  noTpe6a 3a  npHjeM jez|Hor yHHBep314TeTCKor  HacTaBHIIKa  y

PaHH14 oHHoc.

qJlaHOBH KaTexpe jeHHorJlacHOM oHJlyKOM ycBojH" cy HpeHjlor o IIOKpeTalliy IIocTynKa H HOHomeH]y

oHJlyl{e o PacHHCHBaELy KOHKypca 3a 1436op je;|Hor yHHBep3HTeTCKor HacTaBHHKa y 3Balbe Hol|eHTa 3a

yxy  HaytlHy  o6]IacT PyHapcTBo  H  reo]Io"ja - pyz[apcKa  rpyrla  IIpe;|MeTa,  Ha oxpebeHo  BpeMe  H  Ca
IIyHHM paz|HHM BpeMeHOM. rlpeH]Iaxe ce KOMHCHja 3a I"calbe PedyepaTa y c]Ie;|cheM cacTaBy:

Hp Panoje HaHTOBHh, pez|oB" IIpo®ecop, TexHHtlKII q}aKyjlTeT y Bopy -IIpeHceHH14It;

xp Pane TOKaJIHh, pez|oBHH rlpodyecop, PysapcKo-reoJlomKH dyal{yJITeT - qJlaH;

xp HejaH IIeTPoBHh, ;|ol]eHT, TexHIItlKH ®aKy]ITeT y Bopy -q]IaH.

TaHKa 3.

Hod OBOM TatlKOM HHje 6HTlo HIICKycHje.

y BOpy

0 1.11.2021.ro;|HHe

HOH. xp J|ejaH HeTpoBHh, IIIe¢ KaTe;|pe


