
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-449/2016 
Датум: 04.07.2016. године 
 
 

На основу члана 72. став 2. Статута Машинског факултета у Нишу (број 612-121-2/2011 од 14. 
фебруара 2011. године)  и члана 14. Пословника о раду Наставно научног и Изборног већа Машинског 
факултета у Нишу (број 612-910-14/2006 од 15. децембра 2006. године) 

 
 

С  А  З  И  В  А  М 

Деветнаесту седницу Наставно научног већа Машинског факултета у Нишу петак, 08.07.2016. године. 
Седница Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1300 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са XVIII седнице Наставно научног већа одржанe 24.06.2016. године; 

2. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Горана Радоичића, 
под називом: “Динамичко понашање одређених класа транспортних машина са аспекта 
инцидентних догађаја”; 

3. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Данила Карличића, 
под називом: „Примена нелокалне теорије континуума у анализи динамичког понашања и 
стабилности система спрегнутих нано-структура“; 

4. Именовање чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Ивана Радојковића, 
под називом: "Модел управљања ризиком у ауто осигурању"; 

5. Предлагање комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације Јелене Митић, 
под називом: „Креирање параметарског 3Д модела мандибуле човека методама вештачке 
интелигенције“; 

6. Давање сагласности за радно ангажовање наставника на другим високошколским установама; 

7. Доношење одлуке о суорганизацији „The 13th International Scientific Conference on 
Accomplishments in the Development of Mechanical Industry (DEMI 2017)“;  

8. Доношење одлуке о одобравању теме за израду магистарске тезе Бобана Рајковића, под називом: 
“SCADA управљање процесом тврдог хромирања радних ваљака са ваљачких станова хладне 
ваљаонице Железаре Смедерево“ и именовању ментора; 

9. Усвајање извештаја о научно-истраживачкој делатности на Машинском факултету у Нишу у 2015. 
години; 

10. Текућа питања. 

 

НАПОМЕНА: Присуство седницама је обавеза сваког члана Већа. У случају спречености у обавези 
сте да свој изостанак најавите и оправдате достављањем декану попуњене и потписане писане изјаве 
о разлозима одсуства у форми образсца који се налази у прилогу овог сазива. 

 
 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ  
            ПРЕДСЕДНИК 

 
                          Проф. др Ненад Т. Павловић, с.р 
 
 
 


