
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-405/2016 
Датум: 21.06.2016. 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 
 

Осамнаесту седницу Наставно научног већа Машинског факултета у Нишу петак, 24.06.2016. године. Седница 
Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1300 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање Записника са XVII седнице Наставно научног већа одржанe 08.06.2016. године; 

2. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Милоша Симоновића, 
под називом: „Примена вештачких неуронских мрежа за краткорочно предвиђање и анализу система 
даљинског грејања“; 

3. Разматрање Извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Андрије Милојевића, под 
називом: „Развој адаптивног гипког система за управљање обликом радне површине“; 

4. Доношење одлуке о избору Јована Павловића у звање истраживач-приправник; 

5. Доношење одлуке о замени места предмета у петом и шестом семестру у школској 2016/17. години; 

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

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

8. Именовање чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Наде Бојић, под називом: 
“Истраживање конструкционо-триболошких параметара радијалних клизних лежаја са графитом са 
аспекта оптималне основне функције"”; 

9. Предлагање комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације мр Ердинча 
Ракиповског, под називом: „Истраживање и унапређење конструкција распоредника кочионог система 
за теретне вагоне са аспекта поузданости“; 

10. Предлагање комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације Миодрага Милчића, 
под називом: „Истраживање утицаја параметара заваривања трењем са мешањем на динамичку 
издржљивост завареног споја легуре алуминијума 2024 Т351“; 

11. ДОПУНА: Предлагање 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»; 

12. ДОПУНА: Доношење одлуке о именовању рецензената рукописа „Цевни водови“ аутора проф. др 
Драгољуба Живковића; 

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 
 


