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На основу члана 12. Правилника о начину и поступ1<у стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III -01-270 од 30.03 .2021. 
године - пречишћен текст и бр. IIl -01 -515/ 4 од 24.06 .2021. године) , члана 95. 
Статута Факултета инжењерских наука у Крагујевцу (бр . 01 -1/932 од 01.04.2021. 

године - пречишћен текст) и чланова 2. 5. 6. и 7. Правилника о извођењу 

приступног предавања (01 -1/617 од 26.02.2015. године), де1<ан Факултета 

инжењерских наука у Крагујевцу, проф . др Добрица Миловановић , 

О БА В Е ШТ А В А 

Приступно предавање за 1<андидата пријављеног на 1<он 1<урс бр. 01 -1/3096 који је 

објављен у публю<ацији "Послови" број 954 од 06.10.2021. године за избор једног 

наставни1<а у звању доцента за ужу научну област Машинс 1<е конструкције и 

механизација, биће одржано дана 05 .11.-2021 . године (петак ) са почетком у 11 ,00 

часова у просторијама Факултета инжењерских нау1<а, у сали Ц-IV-2 обје1па "Ц" , 

Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. 

Комисија за писање извештаја о пријављеном кандидату одредила ј е тему за 

извођење приступног предавања и то : 

"Основне 1<ара1<теристин:е зупчастих каишних преносню<а" 

Кандидат који ће одржати приступ но предавање са почетком у 11 ,00 часова је 
др Сандра Гајевић . 

Време предвиђено за одржавање приступног предавања је 45 минута. 
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