
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Фа1<ултет инжењерских наука 

Број : 01 -1 / 2534-23 
27.08.2020. године 
Крагујевац 

Наставно-научно веће Факултета инжењерск и х наука у l<рагујевцу, на својој седници од 

27.08.2020. годи н е, н а основу чл. 76, 85 до 88 За 1<она о науци и истраживањима 

("Службени гла сни~< РС" , број 49), члана 8, 14, 15 и 16 Правил ни1<а о поступ1<у, начину 
вредновања и квантитативном ис1<азивању научноистраживач 1<их резултата истраживача 

( Сл . гл . РС бр. 24/2016, 21/2017 и 38/ 2017) и чл . 124, 126 и 17З Статута Факултета 
инжењерских нау 1<а у Крагујевцу (бр. 01-1 / 2262 од 02 .07.2018. год. и бр. 01 -1/3103-1 од 
21.09.2018. год.), донело је 

ОДЛУКУ 

Никола Палић , мастер инжењер индустријског инжењерства , бира се у звање 

истраживач-сарадник за период од четири године. 

Обра зл ож е ње 

Именовани је поднео захтев (број 01 -1 / 1597 од 08.06.2020. године) за избор у звање 
истраживач-сарадни к уз доказ о испуњености услова у складу са чланом 76 Закона о 
науци и истраживањима и стога је Наставно-научно веће Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу на својој седници одржаној 18.06.2020. године именовало комисију у 
саставу : 

1. Др Фатима Живић , доцент, Факултет инжењерских нау1<а, Универзитет у 

Крагујевцу , 

Ужа научна област: Производно машинство, 

2. Др Слободан Митровић , редовни професор, Факултет и нжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу, 

Ужа научна област: Производно машинство, 

3. Др Драган Џунић , доцент, Фа1<ултет инжењерс1<их наука, Универзитет у l<рагујевцу, 

Ужа научна област: Производно маш инство. 

Комисија је предала извештај број 01-1 / 1854 од 23.06.2020. године . И звештај је био на 

увиду јавности од 23 .06.2020. до 23 .07.2020. годи не . 

Н а извештај није било примедби. 

Наставно-научно веће, на седници одржаној 27.08.2020. год., н а1<он разматрања донело 
ј е одлуку као у диспоз итиву. 

Достављено : 

- Кандидату 

- Архиви 

рица Миловановић, редовни професор 


