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Р е п у б л и к а   С р б и ј а  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:  612-324-1-2/2019 

Датум: 04.07.2019. годинe 

Н  И  Ш 

 

 На основу члана 64. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

88/2017), члана  50. Статута Машинског факултета Универзитета у Нишу (број 612-234-2/2018 од 

24.04.2018. године, измене и допуне број 612-118-2/2019 од 01.02.2019. године), члана 7. став 

5.  Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 

Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ 2/2018), декан Машинског факултета у Нишу доноси  
 

О Д Л У К У 

 

1. Именује се Комисија за састављање извештаја о приступном предавању на тему 

“Управљање струјањем у граничном слоју“, које ће одржати др Јелена Петровић, учесник конкурса 

расписаног 19. јуна 2019. године у листу „Послови“ за избор у звање и заснивање радног односа 

једног наставника у звање доцент за ужу научну област Теоријска и примењена механика флуида на 

Машинском факултета у Нишу, у саставу:   

 

1. Др Живојин Стаменковић, ванредни професор Машинског факултета у Нишу, 

     ужа научна област: Теоријска и примењена механика флуида; 

2. Др Милош Јовановић, ванредни професор Машинског факултета у Нишу, 

     ужа научна област: Теоријска и примењена механика флуида; 

3. Др Јасмина Богдановић Јовановић, доцент Машинског факултета у Нишу, 

     ужа научна област: Теоријска и примењена механика флуида. 

   

 2. Приступно предавање из члана 1. ове Одлуке је јавно, могу да му присуствују сва 

заинтересована лица, и одржаће се у петак, 19.07.2019. године са почетком у 11 сати у сали 401 

Машинског факултета у Нишу. 

            3. Комисија је дужна да извештај о одржаном приступном предавању достави Изборном већу 

Машинског факултета у Нишу у року од 15 дана од дана одржавања приступног предавања на 

обрасцу који је саставни део Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ 2/2018) и ове Одлуке.  

 

             4. Ову Одлуку доставити именованим члановима Комисије, учеснику конкурса и архиви 

Факултета. 

 

  

            Д Е К А Н  

 

 

    Проф. др Ненад Т. Павловић 


