
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-83/2017 
Датум: 09.01.2017. 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 

Шесту седницу Наставно-научног већа Машинског факултета у Нишу петак, 13.01.2017. године. Седница 
Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1300 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са V седнице Наставно-научног већа одржанe 23.12.2016. године; 

2. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Саше Павловића, под 
називом: „Истраживање оптималних параметара соларних параболичних концентришућих 
пријемника топлоте са аспекта примене у системима полигенерације“; 

3. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Милоша Ристића, 
под називом: „Анализа технологичности персонализованих имплантаната методама вештачке 
интелигенције“; 

4. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Душана Петковића, 
под називом: „Избор биоматеријала – вишекритеријумска анализа и развој система за подршку 
одлучивању“;  

5. Давање сагласности за радно ангажовање наставника на другој високошколској установи; 

6. Доношење одлуке о усвајању листе обавезних и изборних предмета за студијски програм 
Инжењерски менаџмент основних академских студија који се припрема за реакредитацију; 

7. Доношење одлуке о планираним научним скуповима у 2017. години чији је главни организатор 
Машински факултет у Нишу са листом приоритета; 

8. ДОПУНА: Предлагање комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације Amira 
Al-Sammarane, под називом: „Истраживање триболошких особина радијалних клизних лежаја 
израђених од легуре белог метала на бази калаја – TEGOTENAX V840“; 

9. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


