
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Број: 612-359/2016 
Датум: 01.06.2016. 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 
 

Седамнаесту седницу Наставно научног већа Машинског факултета у Нишу среду, 08.06.2016. године. 
Седница Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 1400 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са XVI седнице Наставно научног већа одржанe 26.05.2016. године; 

2. Утврђивање предлога одлуке о оснивању Катедре за менаџмент у машинском инжењерству; 

3. Утврђивање предлога за именовање члана Скупштине Иновационог центра Универзитета у Нишу; 

4. Именовање Комисије за писање извештаја за оцену испуњености услова за избор у звање научни 
сарадник, по захтеву за покретање поступка за избор у звање научни сарадник др Александра 
Боричића; 

5. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације 
Недељка Дучића, под називом: „Интелигентно управљање, моделирање и оптимизација процеса 
ливења“; 

6. Доношење одлуке о усвајању рецензија и одобравању издавања рукописа „Управљање људским 
ресурсима у инжењерском менаџменту“, аутора др Милоша Милованчевића; 

7. ДОПУНА: Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске 
дисертације Петра Ђекића, под називом: „Анализа утицаја рециклираног гуменог праха на 
својства и структуру гумених смеша“; 

8. ДОПУНА: Доношење одлуке о одобравању теме за израду магистарске тезе Дејана Петровића, 
под називом: “Разматрање енергетске и ексергетске ефикасности употребе топлотне пумпе и 
геотермалне енергије у спрези са конвенционалним изворима топлоте“ и именовању ментора;" 

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 
 
 
 
 
 
 


