
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-581/2016 
Датум: 23.09.2016. 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 

Двадесет другу седницу Наставно научног већа Машинског факултета у Нишу четвртак, 29.09.2016. године. 
Седница Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1300 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са XXI седнице Наставно научног већа одржанe 15.09.2016. године; 

2. Утврђивање предлога ребаланса Финансијског плана прихода, расхода и издатака Машинског 
факултета у Нишу за пословну 2016. годину; 

3. Доношење одлуке о замени места предмета седмог и осмог семестра студијског програма 
основних академских студија Машинско инжењерство  у школској 2016/2017. години; 

4. Доношење одлукe о условима уписа у школску 2016/2017. годину (предлог одлуке биће 
представљен на седници); 

5. Усвајање ангажовања за наставника и сарадника Факултета: 

  за предмете трећег, петог и седмог семестра на студијским програмима Машинско 
инжењерство и Инжењерски менаџмент основних академских студија;  

  за предмете првог семестра на студијским програмима Енергетика и процесна техника, 
Производно-инфорамционе технологије, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, 
Мехатроника и управљање, Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, Инжењерски 
менаџмент мастер академских студија; 

6. Доношење одлуке о максималном броју студената на модулима студијског програма Инжењерски 
менаџмент мастер академских студија приликом уписа за школску 2016/17. годину; 

7. Доношење одлуке о упису кандидата са дипломом високе школе струковних студија на студијске 
програме основних академских студија Машинског факултета у Нишу; 

8. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Ивана Радојковића, 
под називом: "Модел управљања ризиком у ауто осигурању"; 

9. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Садоон Аједа, под 
називом: „Хидраулички ефекти природне конвекције у реалним паралелопипедним резервоарима 
изложеним спољним утицајима“; 

10. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Дејана Петровића под 
називом: „Разматрање енергетске и ексергетске ефикасности употребе топлотне пумпе и 
геотермалне енергије у спрези са конвенционалним изворима топлоте“; 

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

12. Предлагање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Софије Павловић, под 
називом: „Развој интегрисаног модела управљања и планирања у условима ризика у 
индустријском предузећу“; 

13. 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. 

 


