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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

НОВИ ОКВИР ЗА НОВИ ЦИКЛУС РАЗВОЈА 

 

 
 

 Пре 50 годинa студије машинства започела су 192 студената треће генерације Машинског 

факултета у Крагујевцу. Настава се у почетку 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 52 годинe, на Машинском факултету у Крагујевцу своје дипломе стекли су: 

 3131 дипломираних машинских инжењера, 

 1151 машински инжењер, 

 237 магистара техничких наука, 

 31 специјалиста техничких наука, 

 126 доктора наука, 

 31 инжењер струковних студија, 

 221 инжењер машинства - први степен академских студија, 

 131 машински инжењер – мастер академске студије. 

Током 52 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 то прави тренутак за формално потврђивање прерастања Машинског факултета у 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 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.  

Повратак аутомобилске индустрије у Крагујевац изазвао је очекивани талас промена у региону и 

значајно је утицао и на рад Факултета. Повећана потреба за инжењерима на тржишту и висока стопа 

запошљавања за последицу имају изражени тренд пораста интересовања за студије инжењерства у 

последњих неколико година. Тако је у 2012. години  Факултет инжењерских наука уписао 315 студента, 

што представља максималан број у последњих неколико деценија.  

Препознатљив по свом проактивном деловању, Факултет је ишао у сусрет променама. У намери 

да заокружи процес образовања инжењера трансформацијом формалног у практично знање, 

Факултет је у сарадњи са домаћим и интернационалним компанијама које послују у Крагујевцу 

успешно реализовао више програма студентске праксе. Идући корак даље, у сарадњи са 

компанијом ФИАТ Србија и Политехником из Торина на Факултету је конципиран, а затим и детаљно 

разрађен и припремљен за акредитацију нови студијски програм, Аутомобилско инжењерство.  

Базирајући свој развој на темељима дуге традиције школовања инжењера и непрекидном 

улагању у научно-истраживачку делатност, Факултет инжењерских наука улази у педесет трећу годину 

рада спреман да успешно одговори потребама савремене индустрије и да у изазовима новог 

времена препозна нову шансу за развој.   

 

 

 

Крагујевац, 

новембар 2012. 

Декан Факултета инжењерских наука, 

проф. др Мирослав Бабић 
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Андријанић С. Сибин, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.7.1931. г. у Матарушкој Бањи, Краљево. 

 

Број индекса: 521/1964 

 

 Други степен студија завршио 5.7.1967. г. са 

просечном оценом 7,70. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат механизације 

спољне допреме угља за котларницу чија је просечна 

дневна потрошња 40 Мр лигнита“. 

 

 

Арнаутовић З. Живорад, дипл. маш. инж. 

Рођен 05.12.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 78/1962 

 

 Први степен студија завршио 26.4.1965. г. са 

просечном оценом 7,15. 

 Други степен студија завршио 27.6.1968. г. са 

просечном оценом 7,45. 

 

 
 

 

Арсеновић Б. Сава, маш. инж. 

Рођен 4.10.1942. г. у Лопатању, Осечина. 
 

Број индекса: 50/1962 
 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,00. 
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Атанасовски С. Драган, маш. инж. 

Рођен 29.1.1943. г. у Куманову, Македонија. 

 

Број индекса: 99/1962 

 

 Први степен студија завршио 3.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,61. 

 

 

Банчевић В. Бранимир, дипл. маш. инж. 

Рођен 2.1.1943. г. у Зајечару. 

 

Број индекса: 44/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 7,07. 

 Други степен студија завршио 10.7.1968. г. са 

просечном оценом 6,66.  

 Назив дипломског рада: „Пројекат фабрике за 

производњу ланаца и осталих сличних делова за потребе 

аутомобилске индустрије чији је капацитет 15000 Мр/год“. 

 

 

 

 

Банчевић В. Радоје, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.12.1939. г. у Реснику, Крагујевац. 

 

Број индекса: 45/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,15. 

 Други степен студија завршио 12.11.1966. г. са 

просечном оценом 8,41. 

 Назив дипломског рада: „Решење браве путничког 

возила, са командом преко притисног дугмета и са 

цилиндром за закључавање, да буде обезбеђена од 

временских неприлика и сигурна при сударима“. 
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Баралић У. Борисав, дипл. маш. инж. 

Рођен 16.09.1943. г. у Шаранима, Горњи Милановац. 

 

Број индекса: 110/1962 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 8,15. 

 Други степен студија завршио 3.7.1972. г. са 

просечном оценом 7,83 . 

 

 

Стево Л. Басарић, дипл. маш. инж. 

Рођен 18.5.1943. г. у Врањској, Босанска Крупа, БиХ. 

 

Број индекса: 109/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 7,61. 

 Други степен студија завршио 13.6.1968. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат ковачнице са 

пресерајем која ради делове за аутомобилску 

индустрију, капацитета 40000 Мр/годину“. 

 

 

Живота Д. Блажић, дипл. маш. инж. 

Рођен 17.5.1942. г. у Команицама, Мионица. 

 

Број индекса: 118/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.9.1964. г. са 

просечном оценом 6,92. 

 Други степен студија завршио 20.2.1967. г. са 

просечном оценом 7,25. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат пробног стола за 

лабораторијска испитивања отпoра котрљања 

аутомобилског точка са одговарајућом анализом 

аналитичких израза  и резултата испитивања“. 
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Иван П. Бошковић, маш. инж.  

Рођен 20.02.1943. г. у Софији, Бугарска. 

 

Број индекса: 59/1962 

 

 Први степен студија завршио 13.2.1968. г. са 

просечном оценом 6,23. 
 

 

Миодраг Ј. Брашић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.10.1943. г. у Опарићу, Рековац. 

 

Број индекса: 28/1962 

 

 Први степен студија завршио 6.4.1965. г. са 

просечном оценом 6,46. 

  Други степен студија завршио 2.7.1968. г. са 

просечном оценом 7,04. 

 Назив дипломског рада: „Проблем ефикаснијег рада 

службе за одржавање основних средстава у оквиру 

фабрике каблова“. 

  

 

Милорад И. Вешковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 11.3.1938. г. у Јосифову, Валандово, 

Македонија. 

 

Број индекса: 90/1962 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,76. 

 Други степен студија завршио 26.6.1970. г. са 

просечном оценом 7,41. 
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Милосав А. Вуловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.1.1942. г. у Реснику, Крагујевац. 

 

Број индекса: 88/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 Други степен студија завршио 24.12.1970. г. 

са просечном оценом 7,04. 

 

 

Милосав Т. Вуловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 1.5.1936. г. у Крагујевцу.  

 

Број индекса: 115/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 6,84. 

 Други степен студија завршио 7.4.1969. г. са 

просечном оценом 7,70. 

 

 

Иван С. Грубетић, маш. инж. 

Рођен 2.4.1942. г. у Баваништу, Ковин. 

 

Број индекса: 152/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 7,23. 

 



Факултет инжењерских наука   

 

6  

 

 

Радомир Б. Ђорђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 18.4.1944. г. у Алексинцу. 

 

Број индекса: 42/1962 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,84. 

 Други степен студија завршио 24.11.1970. г. 

са просечном оценом 7,33. 

 

 

Драгољуб Р. Ђукановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 21.05.1939. г. у Пачиру, Бачка Топола 

 

Број индекса: 33/1962 

 

 Први степен студија завршио 3.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,30. 

 Други степен студија завршио 4.3.1971. г. са 

просечном оценом 7,58. 

 

 

Милан М. Ђурђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.1.1944. г. у Маршићу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 94/1962 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,53. 

 Други степен студија завршио 21.1.1971. г. са 

просечном оценом 7,37. 
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Слободан О. Ђурђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.6.1942. г. у Опорници, Крагујевац. 

 

Број индекса: 8/1962 

 

 Први степен студија завршио 8.4.1965. г. са 

просечном оценом 7,07. 

 Други степен студија завршио 11.1.1968. г. са 

просечном оценом 7,45. 

 Назив дипломског рада: „Анализа услова и 

могућности за увођење статистичке контроле квалитета 

у једном предузећу металопрерађивачке гране“. 

 

 

Михајло М. Ђурић, маш. инж. 

Рођен 21.9.1939. г. у Жупањи, Хрватска. 

 

Број индекса: 23/1962 

 

 Први степен студија завршио 25.11.1965. г. са 

просечном оценом 6,23. 

 

 

Бранислав Б. Живановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.2.1943. г. у Сталаћу, Ћићевац. 

 

Број индекса: 135/1962 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,61. 
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Ратко М. Живојиновић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.3.1941. г. у Кораћици, Младеновац. 

 

Број индекса: 126/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.2.1966. г. са 

просечном оценом 7,07. 

 Други степен студија завршио 24.6.1970.  г. 

са просечном оценом 7,25. 

 

 

Бранислав В. Жижић, дипл. маш. инж. 

Рођен 30.4.1940. г. у Краљици, Србица. 

 

Број индекса: 8/1962-V 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 18.7.1968. г. са 

просечном оценом 6,83. 

Назив дипломског рада: „Пројекат фабрике 

амортизера за путничка возила”. 

 

 

Михаило М. Илић, дипл. маш. инж. 

Рођен 20.2.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 82/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.2.1966. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 15.5.1969. г. са 

просечном оценом 8,87. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице 

за производњу хидрауличних уређаја са комплетном 

технолошком документацијом и извештај са техничко-

економским показатељима“. 
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Радмило В Илић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.5.1943. г. у Липници, Кнић. 

 

Број индекса: 1/1962 

 

 Први степен студија завршио 3.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,84. 

 Други степен студија завршио 7.11.1968. г. 

са просечном оценом 7,20. 

 Назив дипломског рада: „Увођење поступка 

палетизације у унутрашњем транспорту и транспорту 

између фабрике аутомобила и једног кооперанта“. 

 

 

Милован М. Јаковљевић, маш. инж. 

Рођен 1.2.1942. г. у Кадиној Луци, Љиг. 

 

Број индекса: 142/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.12.1964. г. са 

просечном оценом 6,61. 

 

 

Првослав М. Јаковљевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.12.1940. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 24/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.10.1964. г. 

са просечном оценом 6,84. 

 Други степен студија завршио 17.12.1966. г. 

са просечном оценом 7,58. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат аутоматског 

уређаја за сортирање и дотурање пакета и пртљага 

намењен посебним местима и адаптиран за 

коришћење на аеродромима“. 
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Љубодраг Б. Јанковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.11.1942. г. у Великом Градишту. 

 

Број индекса: 149/1962 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,76. 

 Други степен студија завршио 5.3.1970. г. са 

просечном оценом 7,04. 

 

 

Радоје Р. Јевтовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.11.1935. г. у Губетину, Прокупље. 

 

Број индекса: 501/1964 

 

 Други степен студија завршио 30.9.1966. г. са 

просечном оценом 8,83. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 

хидрауличне инсталације за отварање и затварање 

бродских гротала за теретне бродове“. 

 

 

 

 

 

Љубивоје Т. Јелић, дипл. маш. инж. 

Рођен 4.12.1943. г. у Гунцатима, Кнић. 

 

Број индекса: 56/1962 

 

 Први степен студија завршио 26.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 Други степен студија завршио 5.7.1967. г. са 

просечном оценом 8,20. 

 Назив дипломског рада: „Анализа транспортних 

средстава која се користе у унутрашњем транспорту, 

која користе ланце,  садашње место и улога ове врсте 

производа“. 
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Светислав Р. Јовичић, дипл. маш. инж. 

Рођен 12.3.1943. г. у Горњем Милановцу. 

 

Број индекса: 66/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,30. 

 Други степен студија завршио 5.4.1967. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Назив дипломског рада: „Анализа радних могућности за 

свестранију употребу квантитативних метода у техничкој 

пракси једног предузећа са територије Крагујевца, уз посебно 

акцентирање примене статистичке контроле  у контроли 

квалитета производних процеса“. 

 

Мирјана В. Јовчетић, маш. инж. 

Рођена 12.9.1943. г. у Горњим Грбицама, 

Крагујевац. 

 

Број индекса: 85/1962 

 

 Први степен студија завршила 13.9.1965. г. 

са просечном оценом 7,23. 

 

Љубен А. Јорданов, маш. инж. 

Рођен 22.7.1941. г. у Чифлику, Кочани, Македонија. 

 

Број индекса: 72/1962 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1965. г. 

са просечном оценом 6,23. 
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Шефик И. Јусуфагић, маш. инж. 

Рођен 1.2.1944. г. у Прњавору, Калесија, БиХ. 

 

Број индекса: 20/1962 

 

 Први степен студија завршио 26.9.1964. г. са 

просечном оценом 9,15. 

 

Стеван М. Козловић, маш. инж. 

Рођен 10.9.1938. г. у Пакрацу, Хрватска.  

 

Број индекса: 54/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 

 

Душан Ђ. Лазаров, маш. инж. 

Рођен 19.10.1943. г. у Делиблату, Ковин. 

 

Број индекса: 136/1962 

 

 Први степен студија завршио 19.6.1969. г. са 

просечном оценом 6,57. 
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Слободан М. Лончар, дипл. маш. инж. 

Рођен 12.11.1941. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 151/1962 

 

 Први степен студија завршио 21.9.1969. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 7.9.1971. г. са 

просечном оценом 6,91. 

 

 

Живадин Ж. Марјановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 4.9.1943. г. у Балосави, Кнић. 

 

Број индекса: 52/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,69. 

 Други степен студија завршио 15.2.1967. г. са 

просечном оценом 7,58. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат новог типа 

камиона Застава 620Т са транбус кабином уз 

примену основних агрегата из постојећег 

програма  Завода Црвена Застава''. 

 

Борислав В. Марковић, маш. инж. 

Рођен 29.6.1942. г. у Симићеву, Жабари. 

 

Број индекса: 128/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,84. 
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Живорад С. Марковић, маш. инж.  

Рођен 3.8.1941. г. у Смедереву. 

 

Број индекса: 104/1962 

 

 Први степен студија завршио 16.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,61. 

 

 

 

Радосав М. Марковић, дипл.  маш. инж. 

Рођен 15.9.1943. г. у Новом Милановцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 41/1962 

 

 Први степен студија завршио 15.4.1967. г. са 

просечном оценом 6,23. 

 Други степен студија завршио 20.7.1973. г. 

са просечном оценом 7,12. 

 

 

Слободан Ч. Марчетић, маш. инж. 

Рођен 17.8.1943. г. у Ваљеву. 

 

Број индекса: 144/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,69. 
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Рамиз М. Махмутовић, маш. инж. 

Рођен 15.9.1943. г. у Гњилану. 

 

Број индекса: 127/1962 

 

 Први степен студија завршио 21.1.1969. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 

 

Мирјана А. Мијатовић, маш. инж.  

Рођена 25.3.1943. г. у Книћу. 

 

Број индекса: 100/1962 

 

 Први степен студија завршила 27.6.1967. г. 

са просечном оценом 6,23. 

 

 

Милован Д. Миладиновић, маш. инж. 

Рођен 24.3.1943. г. у Врби, Јагодина. 

 

Број индекса: 17/1962 

 

 Први степен студија завршио 13.2.1965. г. са 

просечном оценом 7,30. 
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Живко А. Милановић, маш. инж. 

Рођен 14.9.1942. г. у Јабучју, Лајковац. 

 

Број индекса: 147/1962 

 

 Први степен студија завршио 6.2.1967. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 

 

Радован Н. Милосављевић, маш. инж. 

Рођен 29.11.1943. г. у Бадњевцу, Баточина. 

 

Број индекса: 108/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.9.1964. г. са 

просечном оценом 8,30. 

 

 

Милан В. Мићуновић, дипл. маш. инж. 

Рођен 21.4.1944. г. у Чокотину, Медвеђа. 

 

Број индекса: 55/1962 

 

 Први степен студија завршио 2.7.1964. г. са 

просечном оценом 9,00. 

 Други степен студија завршио 8.7.1966. г. са 

просечном оценом 9,79. 

 Назив дипломског рада: „Анализа механизма за 

принудну промену углова рукавца предњих точкова 

путничких аутомобила и да опише решење за синтезу 

два типа ових механизама - код задње и предње вуче“. 
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Мирослав М. Михаиловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.1.1943. г. у Кикојевцу, Кнић. 

 

Број индекса: 106/1962 

 

 Први степен студија завршио 13.12.1966. г. 

са просечном оценом 6,15. 

 Други степен студија завршио 8.7.1986. г. са 

просечном оценом 7,46. 
 

 

Милован С. Младеновић, дипл. маш. инж. 

Рођен 29.7.1934. г. у Великој Сугубини, Крагујевац. 

 

Број индекса: 158/1962 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 18.9.1969. г. 

са просечном оценом 7,62. 

 

 

Миленко Ж. Неборишевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 15.5.1941. г. у Балосави, Кнић. 

 

Број индекса: 91/1962 

 

 Први степен студија завршио 18.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 21.11.1968. г. 

са просечном оценом 6,95. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат спољне 

допреме угља индустријске котларнице чија је дневна 

потрошња 2000 Мр. Пројекат претоварног моста за 

манипулацију на складишту и истовар вагона“. 
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Милован М. Недељковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.12.1943. г. у Свињишту, Куршумлија. 

 

Број индекса: 113/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.2.1966. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 Други степен студија завршио 10.12.1970. г. 

са просечном оценом 6,83. 
 

 

Живота Б. Никићевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 30.9.1942. г. у Тубравићу, Ваљево. 

 

Број индекса: 143/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,84. 

 Други степен студија завршио 28.6.1967. г. 

са просечном оценом 7,95. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат фабрике 

за производњу стандардне и спец. вијчане робе за 

потребе домаће аутомобилске и пратеће индустрије, 

годишњег обима производње за 600000 возила“. 

 

 

Вера Б. Николић, дипл. маш. инж. 

Рођена 1.8.1943. г. у Пајазитову, Крагујевац. 

 

Број индекса: 58/1962 

 

 Први степен студија завршила 4.10.1965. г. 

са просечном оценом 7,23. 

 Други степен студија завршила 16.5.1968. г. 

са просечном оценом 7,7. 

 Назив дипломског рада: „Анализа службе 

техничке контроле квалитета у фабрици 

путничких аутомобила, са главним освртом на 

пријемну и завршну контролу“. 
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Дивна С. Павић, дипл. маш. инж.  

Рођена 13.12.1941. г. у Варварину. 

 

Број индекса: 531/1964 

 

 Други степен студија завршила 16.2.1973. г. 

са просечном оценом 6,96. 

 

 

Вуле Ђ. Павићевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 18.5.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 43/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1967. г. са 

просечном оценом 6,15. 

 Други степен студија завршио 26.6.1972. г. 

са просечном оценом 6,66. 

 

 

 

 

Радован В. Павловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.2.1943. г. у Овсишту, Топола. 

 

Број индекса: 73/1962 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 Други степен студија завршио 4.6.1970. г. са 

просечном оценом 7,25. 
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Драгиша М. Петровић, дипл. маш. инж. 

Рођен 3.2.1941. г. у Ланишту, Јагодина. 

 

Број индекса: 29/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,46. 

 Други степен студија завршио 26.10.1967. г. 

са просечном оценом 7,87. 

 Назив дипломског рада: „Приказ организационе 

шеме једног индустријског предузећа гране 119 

(кабловска индустрија) с посебним освртом на оне 

службе од чијег рада зависи квалитет производње“. 

 

Душан Д. Пешић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.3.1938. г. у Медовинама, Ивањица. 

 

Број индекса: 21/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 Други степен студија завршио 19.6.1967. г. 

са просечном оценом 7,91. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат стајног трапа 

авиона са потребним механизмима за команду и 

погоном“. 

 

 

Иван С. Радојевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 1.10.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 80/1962 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1966. г. 

са просечном оценом 6,15. 

 Други степен студија завршио 16.7.1970. г. 

са просечном оценом 6,66. 
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Драгиша Б. Радојковић, маш. инж.  

Рођен 15.4.1940. г. у Симићеву, Жабари. 

 

Број индекса: 68/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.12.1968. г. са 

просечном оценом 6,61. 

 

Бошко Т. Радосављевић, маш. инж. 

Рођен 22.9.1943. г. у Лопатању, Осечина. 

 

Број индекса: 131/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 6,69. 

 

Божидар М. Ракић, дипл. маш. инж. 

Рођен 23.3.1943. г. у Белосавцима, Топола. 

 

Број индекса: 48/1962 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,15. 

 Други степен студија завршио 27.6.1968. г. са 

просечном оценом 6,87. 

 Назив дипломског рада: „Стање у пословању са 

алатима у једном великом металопрерађивачком 

предузећу и предлози потребних побољшања у 

организацији пословања“. 
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Војин Ж. Ракић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.8.1943. г. у Драгољу, Горњи Милановац. 

 

Број индекса: 10/1962 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,63. 

 Други степен студија завршио 3.4.1968. г. са 

просечном оценом 7,2. 

 Назив дипломског рада: „Савремене методе 

планирања“. 

 

 

Мирољуб Љ. Ралчић, дипл. маш. инж.  

Рођен 12.8.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 148/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1967. г. са 

просечном оценом 6,46. 

 

 

Бранислав М. Ранитовић, маш. инж. 

Рођен 30.11.1940. г. у Пљевљима, Црна Гора. 

 

Број индекса: 36/1962 

 

 Први степен студија завршио 27.6.1966. г. са 

просечном оценом 7,00. 
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Мирослав М. Ранитовић, маш. инж. 

Рођен 30.11.1940. г. у Пљевљима, Црна Гора. 

 

Број индекса: 35/1962 

 

 Први степен студија завршио 31.1.1966. г. са 

просечном оценом 6,84. 
 

 

 

Љубомир Д. Размовски, маш. инж. 

Рођен 2.7.1936. г. у Скопљу, Македонија. 

 

Број индекса: 125/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.5.1967. г. са 

просечном оценом 6,30. 

 

 

Сретен М. Савић, маш. инж. 

Рођен 28.8.1940. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 101/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,77. 
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Гордана М. Симић, дипл. маш. инж. 

Рођена 25.5.1944. г. у Страгарима, Крагујевац. 

 

Број индекса: 86/1962 

 

 Први степен студија завршила 26.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 Други степен студија завршила 25.5.1967. г. са 

просечном оценом 8,04. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат ковачнице 

фабрике аутомобила чији је обим производње 300000 

возила/год. У посебном делу треба да постави пројектне 

задатке за пројектовање грађевина и инсталација као и 

извештај са техничко економским показатељима“. 

 

Ненад В. Соколовић,  маш. инж. 

Рођен 17.8.1943. г. у Коњицу, БиХ. 

 

Број индекса: 145/1962 

 

 Први степен студија завршио 8.4.1965. г. са 

просечном оценом 6.53. 

 

 

Љубан С. Спасојевић, маш. инж.  

Рођен 30.6.1943. г. у Табановићу, Мионица. 

 

Број индекса: 111/1962 

 

 Први степен студија завршио 28.9.1964. г. са 

просечном оценом 7,46. 
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Петар М. Станић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.6.1943. г. у Каменици, Крагујевац. 

 

Број индекса: 64/1962 

 

 Први степен студија завршио 8.4.1965. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 15.12.1971. г. са 

просечном оценом 7,28. 

 

 

Радиша Б. Степановић, маш. инж. 

Рођен 10.10.1942. г. у Врачевићу, Лајковац. 

 

Број индекса: 51/1962 

 

 Први степен студија завршио 16.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,61. 

 

Душан М. Степовић, маш. инж. 

Рођен 30.12.1943. г. у Рогојевцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 75/1962 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,30. 
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Слободан М. Стефановић, маш. инж. 

Рођен 31.5.1942. г. у Санковићу, Мионица. 

 

Број индекса: 112/1962 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1964. г. са 

просечном оценом 6,76. 

 

 

Ратомир Д. Стојковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 18.9.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 76/1962 

 

 Први степен студија завршио 15.11.1966. г. са 

просечном оценом 6,84. 

 Други степен студија завршио 3.7.1969. г. са 

просечном оценом 6,77. 

 

 

Драгутин М. Сударевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.6.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 46/1962 

 

 Први степен студија завршио 7.6.1965. г. са 

просечном оценом 6,63. 

 Други степен студија завршио 6.3.1969. г. са 

просечном оценом 6,77. 
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Слободан М. Танасијевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.12.1943. г. у Доњој Трнави, Топола. 

 

Број индекса: 47/1962 

 

 Први степен студија завршио 3.10.1964. г. са 

просечном оценом 7,61. 

 Други степен студија завршио 25.4.1968. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 

 

Томислав Д. Тодоровић, маш. инж. 

Рођен 6.3.1943. г. у Орешковици, Петровац на Млави. 

 

Број индекса: 62/1962 

 

 Први степен студија завршио 11.9.1964. г. са 

просечном оценом 8,84. 

 

 

Владислав Д. Ћировић, маш. инж. 

Рођен 29.1.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 83/1962 

 

 Први степен студија завршио 1.2.1966. г. са 

просечном оценом 7,15. 
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Борис С. Фенев, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.1.1943. г. у Чифлику, Кочани, Македонија . 

 

Број индекса: 71/1962 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,23. 

 Други степен студија завршио 16.5.1968. г. са 

просечном оценом 6,62. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат конзолног крана 

носивости 7,5 Мр, висине дизања 14 м са испустом 

конзоле 7,5 м“. 

 

 

Милан Д. Цветковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 22.8.1942. г. у Баточини. 

 

Број индекса: 123/1962 

 

 Први степен студија завршио 6.2.1967. г. са 

просечном оценом 6,38. 

 Други степен студија завршио 29.6.1973. г. са 

просечном оценом 7,17. 
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