
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Број: 612-613/2016 

Датум: 06.10.2016. 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 

Прву седницу Наставно научног већа Машинског факултета у Нишу понедељак, 10.10.2016. године. 

Седница Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 13
00

 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са XXII седнице Наставно научног већа одржанe 29.09.2016. године; 

2. Доношење одлукe о условима уписа у школску 2016/2017. годину (предлог одлуке биће 

представљен на седници); 

3. Доношење одлуке о организацији испитног рока октобар 3 (предлог одлуке биће представљен на 

седници); 

4. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Милана Ђорђевића, 

под називом: „Експериментално и нумеричко истраживање термо-струјних процеса у спиралном 

набораном топлотном апсорберу концетрисаног зрачења”; 

5. Именовање чланова 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“; 

6. Доношење одлуке о продужењу рока за завршетак докторских академских студија кандидата 

Недељка Дучића; 

7. Предлагање чланова Комисије за оцену и одбрану докторске Недељка Дучића, под називом: 

„Интелигентно управљање, моделирање и оптимизација процеса ливења“; 

8. Доношење одлука о именовању рецензената техничких решења; 

9. Доношење одлуке о измени ангажовања наставника и сарадника на предметима основних и 

мастер академских студија у школској 2016-17 години са: 

 Катедре за мехатронику и управљање; 

 Катедре за производно-информационе технологије; 

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 
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