
УНИВЕРЗИТЕТ У 1\РАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерских наука 

Број : 01 -1 /3545-16 
21 .10.2021 . године 
1\рагујевац 

Наставно-научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу на основу члана 88. 
Статута Фаr<ултета инжењерсr<их науr<а (бр. 01-1 / 932 од 01.04.2021. год. - пречишћен 

те r<ст) и на основу предлога Декана Фаr<ултета инжењерских нау r<а у Крагујевцу, на својој 
седници од 21 .10.2021. годин е, доноси одлуr<у: 

ОДЛУКУ 

Именују се Комисија за обезбеђење r<валитета Факултета инжењерских наука у 
l<рагујевцу у саставу : 

1. Др Данијела Тадић , редовни професор, Председниr< 1\оми сије, 

2. Др Данијела Милорадовић , ванредни професор, 

3. Др Владимир Дунић , ванредни професор, 
4. Др Данијела Николић, ванредни професор, 

5. Др Саша Јовановић , ванредни професор, 

6. Др Владимир М. Миловановић , ванредни професор, 

7. Јасмина Миљојковић , маст. инж. менаџм ., 

8. Ненад Петровић , дипл. маш . инж., 

9. Ненад Петровић , студент ОАС (бр. индекса 533/2016), 
1 О . Филип Настић , студент МАС (317 / 2020), 
11 . Ангелина Павловић , студент ДАС ( 1011 / 2019). 

11 Мандат чланова комисије из редова запослених траје 3 (три ) године а чла новима 

комисије представницима студената траје 2 (две) године и почиње да тече почев 
од 21 .10.2021 . године. 

111 Комисија за обезбеђење квалитета предлаже начин (стандарде ) и поступке за 

обезбеђење квалитета рада факултета, анализира постојеће стање по свим 
питањима квалитета и даје предлог r<орективних мера а у складу са Статутом 

Факултета и Правилниr<ом о раду l<омисије за обезбеђење квалитета . 

Достављено : 

- Члановима комисије 
- Архиви 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерских наука 

Број : 01-1 / 3070- 37 
22.09 .2022. године 
Кра гује вац 

Наставно-научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу на својој седници од 
22.09.2022. године члана 173 Статута Факултета инжењерских наука (број 01-1 / 932 од 
01 .04.2021 . године - пречишћен текст и број 01-1 / 1638- 7 од 27.05 .2022 . год . ) и дописа 
Студентског парламента број 01-1 /3155 од 22.09.2022 . године, донело је 

ОДЛУКУ 

За чланове Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука у 
Крагујевцу из реда студената именују се : 

1. Милица Бубања, студент треће године ОАС, 

2. Томислав Миловић , студент прве године МАС, 

3. Ангелина Цветановић, студент друге годи не ДАС. 

уместо именова них студен ата одлуком Н аставно- научног већа број 01 -1 /3545-16 од 
21 .10.2021. године. Мандат именова н има траје до истека мандата члановима комисије 
који су именовани одлуком Наставно-научног већа односно до 21 .10.2023. године . 

Достављено : 

- Комисији за обезбеђење квалитета 

-Архиви 

Н ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 


