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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

НОВИ ОКВИР ЗА НОВИ ЦИКЛУС РАЗВОЈА 

 
 

 

 Пре 51 године студије машинства започело је 137 студената друге генерације 

Машинског факултета у Крагујевцу. Настава се одвијала у посебно адаптираним 

просторијама Прве крагујевачке гимназије. 1962. године подигнуте су зграде Машинског 

факултета на пољани поред Горњег парка, да би 20. октобра 1963. године примиле 

студенте I и II степена студија.  

Изградњом објеката стекли су се потребни услови за успешан рад и развој факултета. 

Први резултати су били видљиви већ након неколико година:  

 10. октобра 1964. одбрањен је први дипломски рад (Проф. др Милош Којић, 

академик),  

 23. новембра 1968. прва магистарска теза (Александар Кузмановић) и  

 24. јуна 1969. прва докторска дисертација (Проф. др Бранислав Девеџић).  

Тиме је започео процес стварања сопственог наставног кадра као основне 

претпоставке за осамостаљење факултета.  

Осамдесетих година прошлог века изграђени су нови објекти, тако да факултет 

располаже са завидних 14 000 м2, превасходно лабораторијског простора. 

Током 51 годинe, на Машинском факултету у Крагујевцу своје дипломе стекли су: 

 3107 дипломираних машинских инжењера, 

 1151 машински инжењер, 

 237 магистара техничких наука, 

 31 специјалиста техничких наука, 

 124 доктора наука, 

 31 инжењер струковних студија, 

 221 инжењер машинства - први степен академских студија, 

 51 машински инжењер – дипломске академске студије. 

Током 51 годинe постојања Машински факултет у Крагујевцу постао је једна од водећих 

високошколских и истраживачких институција у земљи - респектабилна и у светским 

оквирима. Акредитацијом свих нивоа студија машинства у 2008. год., али и нових студијских 

програма у областима индустријског инжењеринга и инжењерског менаџмента у 

јубиларној 2010., симболички смо назначили улазак у нови циклус.  

Факултет, као и Универзитет у Крагујевцу, дошли су до заједничког закључка да је 

неопходно направити низ промена како би ова институција задржала корак са окружењем 

и динамиком развоја припадајућих научних и студијских области.  Процењено је да  

завршетак првог циклуса развоја Факултета током 50 година и улазак у нови циклус са 

више инжењерских, студијских и истраживачких програма представља прави тренутак за 

формално потврђивање прерастања Машинског факултета у Факултет инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу. Да су Факултет и Универзитет на правом путу потврдиле су 

одговарајуће универзитетске и републичке институције,  које су подржале иницијативу о 

промени имена оценивши је као неопходан искорак у процесу развоја факултета. Влада 

Републике Србије је на седници одржаној 28. јула 2011. на основу члана 47. став 10. Закона 

о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 

16/11) донела Одлуку о промени назива Машинског факултета у Крагујевцу у „Факултет 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу“.  Тиме су постављени поуздани темељи 

будућег развоја у коме Факултет треба да сачува и прошири сопствену нишу на тржишту 

високог образовања и истраживања у области техничко-технолошких наука.  

Школске 2011/12. године нове генерације студената уписале су сва три нивоа студија 

на више студијских програма Машинског факултета у Крагујевцу, који свој рад наставља 

под новим називом Факултет инжењерских наука. 
 

 

 

Крагујевац, 

новембар 2011. 

Декан Факултета инжењерских наука, 

проф. др Мирослав Бабић 

 



 

 

 



 Споменица генерације 1961/62. 

 

 1 

 

 Аврамовић Б. Радомир, маш. инж. 

Рођен 14.8.1941. г. у Голобоку, Смедерево. 

 

Број индекса: 137/1961 

 

 Први степен студија завршио 2.2.1968. г. са 

просечном оценом 6,46. 

 

Милинко М. Аксић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.5.1942. г. у Јовановцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 49/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.6.1963. г. са 

просечном оценом 8,12. 

 Други степен студија завршио 7.2.1966. г. са 

просечном оценом 8,54. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат једноосовинске 

приколице за возило Застава 750“. 

 

 

Милош М. Андрић, дипл. маш. инж. 

Рођен 1.9.1938. г. у Сибници, Краљево. 
 

Број индекса: 131/1961 
 

 Први степен студија завршио 23.4.1964. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Други степен студија завршио 13.3.1968. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Назив дипломског рада: „Систематизација брава 

путничких возила Застава и приказ различитих структурних 

елемената у оквиру кинематске анализе“. 
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Љубомир В. Антић, маш. инж. 

Рођен 13.10.1942. г. у Стањинцу, Књажевац. 

 

Број индекса: 96/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,87. 

 

Миодраг Н. Антић, дипл. маш. инж. 

Рођен 5.2.1943. г. у Стањинцу, Књажевац. 

 

Број индекса: 97/1961 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Други степен студија завршио 23.6.1966. г. са 

просечном оценом 7,45.  

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

механизације на складишту угља котларнице чија је 

дневна потрошња 2000 Мр мрког угља.“ 

 

 

Драгослав Р. Банић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.6.1942. г. у Наталинцима, Топола. 

 

Број индекса: 13/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,31. 

 Други степен студија завршио 30.6.1966. г. са 

просечном оценом 6,91. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице 

машинске обраде у фабрици аутомобила годишњег 

обима производње 100000 возила“. 
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Милан С. Бановић, маш. инж. 

Рођен 6.7.1942. г. у Бистрици, Лепосавић. 

 

Број индекса: 76/1961 

 

 Први степен студија завршио 26.4.1969. г. са 

просечном оценом 6,33. 

 

 

Маријан З. Баришић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.3.1943. г. у Славонској Пожеги, Хрватска. 

 

Број индекса: 1/1961 

 

 Први степен студија завршио 25.1.1964. г. са 

просечном оценом 6,43. 

 Други степен студија завршио 24.10.1968. г. са 

просечном оценом 7,25. 

 

 

Ђорђе Д. Билчаревић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.9.1942. г. у Лоћики, Рековац. 

 

Број индекса: 7/1961 

 

 Први степен студија завршио 22.11.1963. г. са 

просечном оценом 6,75. 

 Други степен студија завршио 28.9.1967. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице 

за израду моторних ланаца за путничка и лака теретна 

возила домаће производње годишњег обима 

производње 150000 возила“. 
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Марко В. Влашковић, маш. инж.  

Рођен 8.5.1942. г. у Драгову, Рековац. 

 

Број индекса: 41/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.4.1964. г. са 

просечном оценом 6,56. 
 

 

Миланка Р Вукићевић, маш. инж. 

Рођена 10.08.1942. г. у Светлићу, Топола. 

 

Број индекса: 59/1961 

 

 Први степен студија завршила 15.11.1966. г. 

са просечном оценом 6,60. 

 

   

 

Радољуб Д. Вуловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.2.1942. г. у Малoм Крчмару, Крагујевац. 

 

Број индекса: 88/1961 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 28.6.1979. г. са 

просечном оценом 6,78. 
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Богдан Б. Гајић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.5.1942. г. у Ужичкој Пожеги. 

 

Број индекса: 72/1961 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1963. г. са 

просечном оценом 7,25. 

 Други степен студија завршио 27.02.1969. г. са 

просечном оценом 7,62. 

 

 

Милан М. Гајић, маш. инж. 

Рођен 17.10.1942. г. у Божурњи, Топола. 

 

Број индекса: 79/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.6.1963. г. са 

просечном оценом 8,18. 

 

Милан А. Говедаревић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.2.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 60/1961 

 

 Први степен студија завршио 16.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,26. 

 Други степен студија завршио 27.6.1968. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Реконструкција и 

проширење производних капацитета фабрике гумених 

производа, која ради као кооперант фабрике 

аутомобила“. 
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Милан А. Гојковић, маш. инж. 

Рођен 4.7.1942. г. у Вртиглаву, Мионица. 

 

Број индекса: 17/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.12.1963. г. са 

просечном оценом 6,68. 

 

 

Слободан М. Грујић, дипл. маш. инж. 

Рођен 13.10.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 55/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,75. 

 Други степен студија завршио 26.3.1968. г. са 

просечном оценом 7,91. 

 Назив дипломског рада: „Систематизација 

механизама круњача, идентификација структурних 

елемената у оквиру кинематске анализе“. 

 

 Ђорђе Т. Димитријевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.04.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 134/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,31. 

 Други степен студија завршио 18.6.1966. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат аутоматске 

ваге за одмеравање шећера у кристалу за 

одређени опсег и број одмеравања”. 
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Рада Р. Дрињаковић, дипл. маш. инж. 

Рођена 14.2.1943. г. у Лужницама, Крагујевац. 

 

Број индекса: 21/1961 

 

 Први степен студија завршила 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 6,93. 

 Други степен студија завршила 15.3.1973. г. 

са просечном оценом 6,50. 

 

 

Драгојла М. Ђоковић, дипл. маш. инж. 

Рођена 17.10.1942. г. у Претокама, Кнић. 

 

Број индекса: 85/1961 

 

 Први степен студија завршила 9.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,93. 

  Други степен студија завршила 6.9.1966. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат пробног стола 

за испитивање амортизера на удобност“. 

 

 

Душан В. Ђорђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 13.8.1934. г. у Губеревцу, Лесковац. 

 

Број индекса: 36/1961-V 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,20. 

 Други степен студија завршио 25.5.1970. г. са 

просечном оценом 7,95. 
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Славомирка Ж. Ђорђевић, дипл. маш. инж. 

Рођенa 29.09.1942. г. у Наталинцима, Топола. 

 

Број индекса: 9/1961 

 

 Први степен студија завршила 25.1.1964. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Други степен студија завршила 1.7.1967. г. са 

просечном оценом 8,20. 

 Назив дипломског рада: „Научна и техничка 

систематизација структурних, кинематских, кинето-

статичких и динамичких параметара диференцијалног 

механизма, заједнички параметри и анализа“. 

 

 

Стојан М. Ђорђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 8.7.1942. г. у Доњој Врбави, Краљево. 

 

Број индекса: 121/1961 

 

 Први степен студија завршио 25.1.1964. г. са 

просечном оценом 6,75. 

 Други степен студија завршио 30.5.1968. г. са 

просечном оценом 7,50. 

Назив дипломског рада: „Проблем модернизације 

техничке припреме у једном предузећу које припада 

металопрерађивачкој грани”. 

 

 

Владислав А. Ђукић, дипл. маш. инж. 

Рођен 29.9.1932. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 113/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 12.1.1967. г. са 

просечном оценом 7,20. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице 

за производњу хидрауличних уређаја са комплетном 

технолошком документацијом и извештај са техничко-

економским показатељима“. 
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Милица Г. Ђурић, дипл. маш. инж. 

Рођена 3.5.1943. г. у Малом Крчмару,  

Крагујевац. 

 

Број индекса: 10/1961 

 

 Први степен студија завршила 24.11.1964. г. 

са просечном оценом 6,73. 

 Други степен студија завршила 29.10.1971. г. 

са просечном оценом 6,87. 

 

 

Џевад А. Ждраловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.05.1942. г. у Оџаку, Бугојно, БиХ. 

 

Број индекса: 102/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,68. 

 Други степен студија завршио 2.3.1967. г. са 

просечном оценом 6,66. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

мостовске дизалице носивости 15 Mp“. 

 

 

Милутин В. Жиловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 3.1.1942. г. у Лоповцу, Горњи Милановац. 

 

Број индекса: 25/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 13.5.1969. г. са 

просечном оценом 7,71. 
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Видоје Д. Јанчић, маш. инж. 

Рођен 10.10.1942. г. у Осечини, Ваљево. 

 

Број индекса: 20/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.12.1964. г. са 

просечном оценом 6,68. 

 

Драган Д. Јевтић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.6.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 34/1961 

 

 Први степен студија завршио 18.6.1965. г. са 

просечном оценом 7,60. 

 Други степен студија завршио 11.11.1969. г. 

са просечном оценом 8,16. 

 

 

Бранислав Ж. Јовановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.12.1936. г. у Великој Сугубини, Крагујевац. 

 

Број индекса: 109/1961 

 

 Први степен студија завршио 16.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,40. 

 Други степен студија завршио 2.7.1973. г. са 

просечном оценом 6,95. 
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Драгослав С. Јовановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.1.1940. г. у Тољевцу, Варварин. 

 

Број индекса: 28/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,87. 

 Други степен студија завршио 17.2.1966. г. са 

просечном оценом 7,54. 

 Назив дипломског рада: „Општи приказ садашњег и 

перспективног програма производње једног предузећа са 

територије Крагујевца; за један изабрани производ преглед, 

анализа и реконструкција целокупне техничке документације 

тако да она омогући рационалну припрему и поставку 

технолошког процеса“. 

 

Драгослава С. Јовановић, маш. инж. 

Рођена 22.3.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 123/1961 

 

 Први степен студија завршила 15.1.1966. г. 

са просечном оценом 6,21. 

 

Живорад О. Јовановић, маш. инж. 

Рођен 4.12.1936. г. у Барама, Рековац 

 

Број индекса: 108/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. 

са просечном оценом 7,31. 
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Петар М. Јовановић, маш. инж. 

Рођен 6.9.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 52/1961 

 

 Први степен студија завршио 31.3.1966. г. са 

просечном оценом 6,53. 

 

Ратко Ж. Јовановић, маш. инж. 

Рођен 7.10.1942. г. у Великој Крушевици, Рековац.  

 

Број индекса: 73/1961 

 

 Први степен студија завршио 4.12.1965. г. са 

просечном оценом 6,57. 

 

 

Влада В. Јованчић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.10.1942. г. у Горњем Барбешу, Ниш. 

 

Број индекса: 74/1961 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,57. 

 Други степен студија завршио 31.1.1969. г. са 

просечном оценом 7,29. 
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Милутин Б. Јошовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.5.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 36/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,75. 

 Други степен студија завршио 23.6.1966. г. са 

просечном оценом 7,95. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат конзолне 

дизалице носивости 5 Mp, а распона 6m“. 

 

Јован С. Кецман, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.10.1936. г. у Бравском Ваганцу,  

Босански Петровац, БиХ. 

 

Број индекса: 103/1961 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,68. 

 Други степен студија завршио 25.5.1966. г. са 

просечном оценом 7,33. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

складишта угља за индустријску котларницу чија 

је потрошња 800 Mp на дан“. 

 Лазар Л. Киш, маш. инж. 

Рођен 12.6.1935. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 1/1961-V 

 

 Први степен студија завршио 19.6.1969. г. са 

просечном оценом 6,60. 
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Олга С. Кркотић, маш. инж. 

Рођена 19.6.1941. г. у Шљивовцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 47/1961 

 

 Први степен студија завршила 18.12.1965. г. 

са просечном оценом 6,60. 

 

 

Ратомир М. Љубић, дипл. маш. инж.  

Рођен 5.9.1935. г. у Вујанову, Бојник. 

 

Број индекса: 89/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. 

са просечном оценом 6,37. 

 Други степен студија завршио 26.12.1968. г. 

са просечном оценом 7,12. 

 

 

Милош Д. Мандић, маш. инж. 

Рођен 18.4.1943. г. у Белој Стени, Рашка. 

 

Број индекса: 4/1961 

 

 Први степен студија завршио 25.1.1965. г. са 

просечном оценом 6,81. 
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Богољуб Ж. Марјановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.8.1942. г. у Балосави, Кнић. 

 

Број индекса: 90/1961 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1963. г. са 

просечном оценом 6,68. 

 Други степен студија завршио 9.6.1966. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат фамилије 

једношинских дизалица за транспорт ливачких 

лонаца носивости од 250 до 5000 кр“. 

 

Здравко Р. Мењак, дипл. маш. инж.  

Рођен 10.12.1942. г. у Бугојну, БиХ. 

 

Број индекса: 101/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,87. 

 Други степен студија завршио 28.12.1965. г. 

са просечном оценом 7,66. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат фрикционе 

пресе са полуаутоматским и аутоматским 

циклусом рада“. 

 

Мирољуб М. Милановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.5.1943. г. у Цикоту, Рековац. 

 

Број индекса: 75/1961 

 

 Први степен студија завршио 18.6.1966. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 15.9.1970. г. 

са просечном оценом 7,00. 
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Богомир М. Миленковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.6.1941. г. у Гунцатима, Кнић. 

 

Број индекса: 16/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,93. 

 Други степен студија завршио 31.1.1966. г. са 

просечном оценом 7,41. 

 Назив дипломског рада: „Ревизија искоришћења 

машинских капацитета у у једној фабрици са 

територије СР Србије са посебним освртом на 

рад одељења за пресе“. 

 

 

Миодраг М. Милетић, маш. инж. 

Рођен 29.4.1942. г. у Рашковићу, Кнић. 

 

Број индекса: 81/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.12.1968. г. са 

просечном оценом 6,57. 

 

 

Ратомир Д. Миливојевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 31.3.1942. г. у Жировници, Крагујевац. 

 

Број индекса: 94/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,87. 

 Други степен студија завршио 28.9.1967. г. са 

просечном оценом 7,38. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат алатнице 

једне фабрике за израду техничких ланаца, ланчаника, 

зупчаника и редуктора, годишњег обима производње 

600 Мр алата и прибора“. 
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Радослав Т. Миличић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.3.1942. г. у Лапову. 

 

Број индекса: 26/1961 

 

 Први степен студија завршио 31.5.1965. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 14.10.1971. г. 

са просечном оценом 7,37. 
 

 

Милутин М. Милосављевић, маш. инж. 

Рођен 24.5.1937. г. у Великом Шењу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 1258/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,73. 

 

Гвозден С. Мирић, дипл. маш. инж. 

Рођен 31.10.1936. г. у Крајковцу, Мерошина, Ниш. 

 

Број индекса: 126/1961 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,40. 

 Други степен студија завршио 19.4.1985. г. са 

просечном оценом 7,21. 

 



Факултет инжењерских наука   

 

18  

 

 

 

Предраг М. Митровић, дипл. маш. инж. 

Рођен 11.8.1937. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 128/1961 

 

 Први степен студија завршио 24.9.1963. г. са 

просечном оценом 6,81. 

 Други степен студија завршио 4.6.1970. г. са 

просечном оценом 7,50. 
 

 

Радомир В. Митровић, маш. инж. 

Рођен 21.2.1943. г. у Котражи, Крагујевац. 

 

Број индекса: 64/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 

 

Величко С. Мићић, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.1.1940. г. у Гуњацима, Осечина. 

 

Број индекса: 127/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.90.1963. г. са 

просечном оценом 6,81. 

 Други степен студија завршио 6.1.1966. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

механизације спољне допреме угља у 

котларницу која има дневну потрошњу 1000 Мр“. 
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Милашин М. Недић, маш. инж.  

Рођен 26.9.1941. г. у Стопањи, Трстеник. 

 

Број индекса: 63/1961 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,93. 

 

 

Драгољуб М. Обрадовић, маш. инж. 

Рођен 18.6.1941. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 106/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.12.1967. г. са 

просечном оценом 7,13. 

 

Бранко Р. Обровић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.5.1942. г. у Вујетинцима, Чачак. 

 

Број индекса: 82/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.6.1963. г. са 

просечном оценом 8,50. 

 Други степен студија завршио 20.11.1965. г. 

са просечном оценом 9,08. 

 Назив дипломског рада: „Конструктивни и 

кинематски пројекат машине за израду 

пластичних управљача за путничка возила“. 
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Миленко Р. Павић, маш. инж. 

Рођен 16.7.1942. г. у Горјанима, Ужице. 

 

Број индекса: 3/1961 

 

 Први степен студија завршио 18.12.1965. г. са 

просечном оценом 6,33. 
 

 

Слободан Р. Павићевић, маш. инж. 

Рођен 6.12.1942. г. у Новом Милановцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 33/1961 

 

 Први степен студија завршио 26.11.1964. г. са 

просечном оценом 6,37. 

 

 

Драгиша М. Павловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 5.10.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 57/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,60. 

 Други степен студија завршио 17.2.1972. г. са 

просечном оценом 8,37. 
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Јован М. Павловић, маш. инж.  

Рођен 2.10.1942. г. у Шљивару, Зајечар. 

 

Број индекса: 5/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 6,56. 

 

 

Душан М. Перишић, маш. инж. 

Рођен 27.7.1935. г. у Драчи, Крагујевац. 

 

Број индекса: 104/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 

Владан М. Петровић, маш. инж. 

Рођен 10.10.1942. г. у Бадњевцу, Баточина. 

 

Број индекса: 71/1961 

 

 Први степен студија завршио 25.1.1964. г. са 

просечном оценом 6,87. 
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Обрадин Љ. Петровић, маш. инж. 

Рођен 4.12.1939. г. у Добротину, Бајина Башта. 

 

Број индекса: 78/1961 

 

 Први степен студија завршио 22.1.1965. г. са 

просечном оценом 6,42. 

 

 

Ратомир Ж. Петровић, дипл. маш. инж.  

Рођен 24.6.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 119/1961 

 

 Први степен студија завршио 27.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 Други степен студија завршио 18.4.1974. г. са 

просечном оценом 7,91. 

 

Велимир Б. Попадић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.10.1935. г. у Грабовцу, Кнић. 

 

Број индекса: 42/1961-V 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,66. 

 Други степен студија завршио 18.10.1973. г. са 

просечном оценом 7,37. 
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Живота И. Пуношевац, дипл. маш. инж. 

Рођен 2.5.1940. г. у Доњем Рибнику, Трстеник. 

 

Број индекса: 53/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1964. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Други степен студија завршио 15.6.1967. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат фабрике 

специјалног резног алата за потребе аутомобилске 

индустрије полазећи од перспективног програма за 

период од 1967 – 1973. године“. 

 

Рајко Д. Рајковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 21.9.1936. г. у Брњици, Сјеница. 

 

Број индекса: 84/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 6,31. 

 Други степен студија завршио 2.11.1967. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат конвејера на 

линији монтаже путничких возила капацитета 

250000 возила годишње“. 

 

Петар Љ. Ристић, дипл. маш. инж. 

Рођен 3.5.1940. г. у Југовцу, Прокупље. 

 

Број индекса: 56/1961-V 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,92. 

 Други степен студија завршио 20.1.1972. г. са 

просечном оценом 7,21. 
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Тома Б. Савић, дипл. маш. инж. 

Рођен 1.11.1942. г. у Риљцу, Трстеник. 

 

Број индекса: 62/1961 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Други степен студија завршио 12.6.1967. г. са 

просечном оценом 7,45. 

 Назив дипломског рада: „Мерење рада у радној 

јединици која се бави конструисањем производа у у 

једном металопрерађивачком предузећу са територије 

Крагујевца“. 

 

Вујадин С. Сарић, дипл. маш. инж. 

Рођен 2.6.1942. г. у Борцима, Коњиц, БиХ. 

 

Број индекса: 31/1961 

 

 Први степен студија завршио 6.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,60. 

 Други степен студија завршио 17.10.1968. г. са 

просечном оценом 7,08. 

 Назив дипломског рада: „Рационализација поступка 

транспорта делова од машине до машине у оквиру 

радионице за механичку обраду материјала у оквиру 

фабрике аутомобила“. 

 

Драгомир М. Симић, дипл. маш. инж.  

Рођен 25.1.1942. г. у Горњој Трнави, Топола. 

 

Број индекса: 65/1961 

 

 Први степен студија завршио 6.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,42. 

 Други степен студија завршио 15.5.1969. г. са 

просечном оценом 6,83. 
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Најдан Д. Спасић, дипл. маш. инж. 

Рођен 20.9.1942. г. у Столу, Бабушница. 

 

Број индекса: 61/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 11.3.1971. г. са 

просечном оценом 7,25. 

 

 

Живан М. Срећковић, маш. инж. 

Рођен 22.3.1941. г. у Бадњевцу, Баточина. 

 

Број индекса: 70/1961 

 

 Први степен студија завршио 13.9.1965. г. са 

просечном оценом 6,40. 

 

Драгован М. Стаменковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.12.1942. г. у Корману, Крагујевац. 

 

Број индекса: 6/1961 

 

 Први степен студија завршио 9.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,18. 

 Други степен студија завршио 25.5.1966. г. са 

просечном оценом 7,83. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

складишта угља за индустријску котларницу чија је 

потрошња 800 Мр/дан“. 
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Даница Д. Тодоровић, дипл. маш. инж. 

Рођена 11.3.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 24/1961 

 

 Први степен студија завршила 29.6.1963. г. са 

просечном оценом 7,75. 

 Други степен студија завршила 14.6.1966. г. са 

просечном оценом 8,78. 

 Назив дипломског рада: „Конструкција уређаја за 

мерење замајног момента обртних делова 

механизама за замајце“. 

 

Осман Н. Тотић, маш. инж. 

Рођен 5.3.1940. г. у Кладници, Сјеница. 

 

Број индекса: 8/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,11. 

 

Слободан Ј. Тунтевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.10.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 56/1961 

 

 Први степен студија завршио 29.9.1964. г. са 

просечном оценом 6,75. 

 Други степен студија завршио 18.9.1969. г. са 

просечном оценом 7,25. 
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Петар М. Туцаковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 18.5.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 83/1961 

 

 Први степен студија завршио 20.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,50. 

 Други степен студија завршио 18.11.1971. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 

 

Радослав Т. Урошевић, маш. инж. 

Рођен 26.3.1942. г. у Реснику, Крагујевац. 

 

Број индекса: 69/1961 

 

 Први степен студија завршио 19.6.1969. г. са 

просечном оценом 7,06. 

 

 

Драгомир Ж. Филиповић, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.8.1940. г. у Белици, Јагодина. 

 

Број индекса: 122/1961 

 

 Први степен студија завршио 22.1.1965. г. са 

просечном оценом 6,13. 

 Други степен студија завршио 19.12.1968. г. са 

просечном оценом 6,33. 

 Назив дипломског рада: „Реорганизација 

производног дела сервисно продајне јединице 

фабрике аутомобила“. 
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Живадин М. Филиповић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.8.1942. г. у Липници, Чачак . 

 

Број индекса: 12/1961 

 

 Први степен студија завршио 8.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,30. 

 Други степен студија завршио 28.1.1971. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 

 

Перо В. Цвијетић, маш. инж. 

Рођен 4.8.1938. г. у Соколовићу, Сарајево, БиХ. 

 

Број индекса: 129/1961 

 

 Први степен студија завршио 22.12.1963. г. са 

просечном оценом 6,80. 

 

 

Перо И. Шандрк, дипл. маш. инж. 

Рођен 29.6.1941. г. у Лугу, Бугојно, БиХ. 

 

Број индекса: 37/1961 

 

 Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 

просечном оценом 7,31. 

 Други степен студија завршио 6.1.1966. г. са 

просечном оценом 7,16. 



 Споменица генерације 1961/62. 

 

 29 

 

 

 

Жарко М. Шешлија, маш. инж. 

Рођен 6.4.1941. г. у Братачу, Невесиње, БиХ. 

 

Број индекса: 35/1961 

 

 Први степен студија завршио 1.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,26. 
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