
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-128/2017 
Датум: 27.01.2017. 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 

Седму седницу Наставно-научног већа Машинског факултета у Нишу петак, 03.02.2017. године. Седница 
Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1300 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са VI седнице Наставно-научног већа одржанe 13.01.2017. године; 

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

3. Именовање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Емине Петровић, под називом: 
"Развој хијерархијске структуре управљања мобилним роботом за праћење људи на бази робусне 
стерео роботске визије"; 

4. Доношење одлуке о ангажовању наставника и сарадника на предметима студијских програма 
основних и мастер академских студија у летњем семестру школске 2016/2017. године; 

5. Доношење одлуке о предлагању именовања нових руководилаца пројеката Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја уместо руководилаца пројеката којима је престао радни 
однос на Машинском факултету у Нишу због одласка у пензију; 

6. Именовање рецензената рукописа „Збирка задатака из Пословне статистике“, аутора др Меланије 
Митровић, др Загорке Лозанов Црвенковић и Катарине Живковић; 

7. Именовање  чланова  Одбора за квалитет Машинског факултета у Нишу; 

8. Утврђивање предлога одлуке о измени одлуке о саставу катедри Машинског факултета у Нишу; 

9. ДОПУНА: Предлагање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Милице Туфегџић, 
под називом: „Креирање запреминског модела 3Д карличне кости човека у условима непотпуних 
улазних волуметријских података“; 

10. ДОПУНА: Именовање рецензената рукописа „Производне технологије Обрада пластичним 
деформисањем“, аутора др Саше Ранђеловића и др Велибора Маринковића; 

11. ДОПУНА: Предлагање комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације мр 
Десимира Јовановића, под називом: „Утицај фактора процеса обраде на технолошке 
карактеристике производа наменске индустрије“; 

12. ДОПУНА: Доношење одлуке о организацији XVIII симпозијума термичара Србије СИМТЕРМ 
2017; 

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. 


