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 ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА  

ПОЛА ВЕКА ОД УПИСА ЧЕТВРТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА 

 

 
 

Пре 50 годинa студије машинства започелo је 149 студената четврте генерације Машинског 

факултета у Крагујевцу. После краћег периода  у којем се настава одвијала у 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 данас располаже 

са завидних 15 000 m2 простора. 

Током 53 године, на Машинском факултету у Крагујевцу своје дипломе стекли су: 

 3131 дипломирани машински инжењер, 

 1151 машински инжењер (први степен), 

 237 магистара техничких наука, 

 31 специјалиста техничких наука, 

 137 доктора техничких наука, 

 31 инжењер струковних студија, 

 377 инжењера машинства – основних академских студија, 

 155 машинских инжењера – мастер академских студија, 

 3 доктора наука – машинско инжењерство. 

Акредитацијом свих нивоа студија машинства 2008. године, а затим и нових студијских програма у 

областима војно-индустријског инжењерства, индустријског инжењеринга и инжењерског 

менаџмента у јубиларној 2010. години, Машински факултет је ушао нови циклус развоја. Влада 

Републике Србије је на седници одржаној 28. јула 2011. године донела Одлуку о промени назива 

Машинског факултета у Крагујевцу у „Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу“. Тиме 

су постављени поуздани темељи будућег развоја базираног на ширењу поља деловања Факултета у 

домену високог образовања и научно-истраживачког рада. 

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 пораст интересовања за студије инжењерства у последњих 

неколико година. У сарадњи са компанијом ФИАТ Србија и Политехником из Торина, на Факултету је 

конципиран, а затим 2013. године и акредитован, нови студијски програм, Аутомобилско 

инжењерство. Упоредо са тим процесом, а у намери да се одговори потребама локалне заједнице, 

развијан је и студијски програм Урбано инжењерство, који је такође акредитован 2013. године. 

Данашњим генерацијама наших студената на располагању су учионице опремљене 

рачунарима, лабораторије за практичне вежбе, опрема вредна више милиона евра и развијена 

употреба информационих технологија у настави. Наш најзначајнији ресурс и даље су људи, 

стручњаци који се високо котирају у Србији и свету. Базирајући свој развој на темељима дуге 

традиције, Факултет инжењерских наука улази у педесет четврту годину рада спреман да успешно 

одговори потребама савремене индустрије, школујући нове инжењере за 21. век. 

 

 

 

 

 

 

Крагујевац, 

новембар 2013. 

Декан Факултета инжењерских наука, 

проф. др Мирослав Живковић 
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Марија С. Андрић, дипл. маш. инж. 

Рођена 27.3.1944. г. у Аџиним Ливадама, Крагујевац. 

 

Број индекса: 28/1963 

 

 Први степен студија завршила 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Други степен студија завршила 2.7.1968. г. са 

просечном оценом 7,33. 
Назив дипломског рада: „Заједничке службе у оквиру 

једног металопрерађивачког предузећа“. 

 

Андрија Н. Баралић, маш. инж. 

Рођен 3.1.1945. г. у Горњој Краварици, Лучани. 

 

Број индекса: 157/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 8,21. 

 

 

Марин Ф. Беговић, маш. инж. 

Рођен 14.5.1944. г. у Santa Maria di Leuca, Италија. 

 

Број индекса: 19/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 7,35. 
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Синиша М. Благојевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 29.1.1944. г. у Мрчићу, Ваљево. 

 

Број индекса: 77/1963 

 

 Први степен студија завршио 13.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,57. 

 Други степен студија завршио 19.10.1967. г. са 

просечном оценом 7,91. 
Назив дипломског рада: „Идејни пројекат порталне 

дизалице за претовар растреситог терета запреминске 

тежине до 2 Mр/m3“. 

 

Слободан Ж. Бошковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.2.1944. г. у Рибници, Краљево. 

 

Број индекса: 60/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1967. г. са 

просечном оценом 6,57. 

 Други степен студија завршио 19.4.1973. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 

 

Светлана М. Бусарац, дипл. маш. инж. 

Рођена 26.10.1944. г. у Книћу. 

 

Број индекса: 129/1963 

 

 Први степен студија завршио 9.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,42. 

 Други степен студија завршио 20.10.1976. г. са 

просечном оценом 7,33. 
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Биљана А. Васиљевић, маш. инж. 

Рођена 3.10.1943. г. у Великом Шењу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 101/1963 

 

 Први степен студија завршила 21.1.1969. г. са 

просечном оценом 6,64. 
 

 

Рајко В. Врућинић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.1.1945. г. у Ништавцима, Приједор, БиХ. 

 

Број индекса: 80/1963 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 19.6.1972. г. са 

просечном оценом 6,83. 

 

 

Живота Б. Давинић, дипл. маш. инж. 

Рођен 16.9.1944. г. у Цикоту, Рековац. 

 

Број индекса: 117/1963 

 

 Први степен студија завршио 9.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,50. 

 Други степен студија завршио 11.9.1969. г. са 

просечном оценом 6,95. 
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Слободан Н. Дебљовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.7.1944. г. у Врбети, Кнић. 

 

Број индекса: 96/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 Други степен студија завршио 25.4.1968. г. са 

просечном оценом 7,50. 
Назив дипломског рада: „Проблем термирања и 

лансирања производње у једном предузећу 

металопрерађивачке гране“. 

 

Богољуб Ђ. Димитријевић, маш. инж. 

Рођен 21.8.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 71/1963 

 

 Први степен студија завршио 26.4.1969. г. са 

просечном оценом 6,43. 

 

Војимир Љ. Димитријевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 11.3.1944. г. у Бечевици, Кнић. 

 

Број индекса: 20/1963 

 

 Први степен студија завршио 29.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,42. 

 Други степен студија завршио 23.5.1968. г. са 

просечном оценом 7,74. 

Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице за 

израду и монтажу пећи на течна горива". 
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Момир В. Димитријевић, маш. инж. 

Рођен 28.1.1945. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 46/1963 

 

 Први степен студија завршио 18.12.1965. г. са 

просечном оценом 7,07. 
 

 

Момчило В. Димитријевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.8.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 47/1963 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,14. 

 Други степен студија завршио 9.7.1971. г. са 

просечном оценом 7,58. 

 

 

Слободан Т. Димитријевић, маш. инж. 

Рођен 28.1.1945. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 93/1963 

 

Први степен студија завршио 27.9.1967. г. са 

просечном оценом 7,00. 
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Иван Ј. Досевски, маш. инж. 

Рођен 18.5.1941. г. у Битољу, Македонија. 

 

Број индекса: 26/1963 

 

 Први степен студија завршио 15.11.1966. г. са 

просечном оценом 6,64. 

 

 

Томислав М. Дробњак, маш. инж. 

Рођен 6.10.1944. г. у Тавнику, Краљево. 

 

Број индекса: 156/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1969. г. са 

просечном оценом 6,21. 

 

 

Владимир А. Ђоковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 16.10.1944. г. у Кусoвцу, Кнић. 

 

Број индекса: 109/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,57. 

 Други степен студија завршио 7.9.1971. г. са 

просечном оценом 6,61. 
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Милош А. Ђоковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.8.1944. г. у Кусoвцу, Кнић. 

 

Број индекса: 21/1963 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 Други степен студија завршио 23.5.1968. г. са 

просечном оценом 7,66. 
Назив дипломског рада: „Пројекат специјализоване 

фабрике за израду стезних прибора и алата разних 

врста које користе југословенска индустријска 

предузећа“. 

 

Милентије Н. Ђоровић, дипл. маш. инж. 

Рођен 27.2.1944. г. у Честину, Кнић. 

 

Број индекса: 150/1963 

 

 Први степен студија завршио 31.1.1966. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 Други степен студија завршио 19.3.1970. г. са 

просечном оценом 6,91. 
 

 

Миодраг М. Ђурђевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.5.1935. г. у Лајковцу. 

 

Број индекса: 525/1965  

 Други степен студија завршио 7.10.1967. г. са 

просечном оценом 9,04. 

 Назив дипломског рада: „Унапређење службе техничке 

контроле у једном металопрерађивачком индустријском 

предузећу сагласно потребама савремене 

индустријске производње“. 
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Александар М. Живановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.12.1943. г. у Крепољину, Жагубица. 

 

Број индекса: 95/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 6,42. 

 Други степен студија завршио 20.6.1968. г. са 

просечном оценом 7,45. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат погона за израду 

делова од лима према програму фабрике Електронске 

индустрије Ниш“. 

 

 

Живадин С. Живановић, маш. инж. 

Рођен 19.7.1943. г. у Крњеву, Велика Плана. 

 

Број индекса: 10/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,42. 

 

Рајко Д. Живановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 4.12.1943. г. у Крњеву, Велика Плана. 

 

Број индекса: 8/1963 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1966. г. са 

просечном оценом 7,14. 

 Други степен студија завршио 22.6.1970. г. са 

просечном оценом 7,12. 
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Богосава Б. Живковић, дипл. маш. инж. 

Рођена 13.6.1944. г. у Тамњаници, Бела Паланка. 

 

Број индекса: 42/1963 

 

 Први степен студија завршила 15.11.1966. г. са 

просечном оценом 6,28. 

 Други степен студија завршила 28.12.1972. г. 

са просечном оценом 6,87. 

 

 

Радомир Д. Јаковљевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 30.10.1937. г. у Великој Дренови, Трстеник. 

 

Број индекса: 521/1965  

 

 Други степен студија завршио 8.2.1968. г. са 

просечном оценом 8,50. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице за 

производњу и испитивање челичних резервоара за 

пнеуматске и хидрауличне уређаје сервопостројења на 

домаћим возилима“. 

 

Јово П. Јовановић, маш. инж. 

Рођен 9.4.1944. г. у Горњој Пиштани, Славонска 

Ораховица, Хрватска. 

 

Број индекса: 182/1963 

 

 Први степен студија завршио 23.12.1966. г. са 

просечном оценом 6,57. 
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Мухамед М. Јолдо, маш. инж. 

Рођен 5.3.1942. г. у Јајцу, БиХ. 

 

Број индекса: 176/1963 

 

 Први степен студија завршио 3.9.1967. г. са 

просечном оценом 6,42. 

 

Гордана М. Јосифовић, дипл. маш. инж. 

Рођена 8.4.1944. г. у Парцану, Варварин. 

 

Број индекса: 104/1963 

 

 Први степен студија завршила 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршила 18.6.1968. г. са 

просечном оценом 8,50. 

 Назив дипломског рада: „ Приказ метода линеарног 

програмирања за решавање проблема унутрашњег 

транспорта“. 

 

Милан Ј. Косановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 2.6.1943. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 72/1963 

 

 Први степен студија завршио 11.6.1966. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 26.3.1970. г. са 

просечном оценом 7,37. 
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Радиша В. Кузмић, маш. инж. 

Рођен 1.5.1944. г. у Брзану, Баточина. 

 

Број индекса: 51/1963 

 

 Први степен студија завршио 11.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 

 

Петар Љ. Лазић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.1.1945. г. у Страгарима, Крагујевац. 

 

Број индекса: 76/1963 

 

 Први степен студија завршио 21.4.1967. г. са 

просечном оценом 6,28. 

 Други степен студија завршио 22.9.1971. г. са 

просечном оценом 7,45. 

 

 

Радојко Д. Лазић, маш. инж. 

Рођен 10.2.1944. г. у Жупањцу, Лазаревац. 

 

Број индекса: 123/1963 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1966. г. са 

просечном оценом 7,35. 
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Душан Д. Максимовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.5.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 110/1963 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,64. 

 Други степен студија завршио 16.11.1971. г. са 

просечном оценом 6,87. 

 

 

Љубиша Р. Максимовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.7.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 15/1963 

 

 Први степен студија завршио 20.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 Други степен студија завршио 26.3.1970. г. са 

просечном оценом 7,66. 

 

 

Анђелија М. Малешевић, маш. инж. 

Рођена 21.4.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 31/1963 

 

 Први степен студија завршила 1.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,57. 
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Душан Р. Марковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.6.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 91/1963 

 

 Први степен студија завршио 12.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,28. 

 Други степен студија завршио 27.12.1973. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 

 

Живадин Д. Марковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.3.1944. г. у Црном Калу, Баточина. 

 

Број индекса: 18/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 8,14. 

 Други степен студија завршио 20.12.1967. г. са 

просечном оценом 8,66. 

 Назив дипломског рада: „Анализа израза и података који 

се у савременој светској литератури препоручују за 

прорачун појединих компоненти резултујућег отпора 

резања при глодању цилиндричним глодалима са 

завојним зубима“. 

 

Милун А. Милановић, маш. инж.  

Рођен 8.3.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 148/1963  

 

 Први степен студија завршио 23.9.1969. г. са 

просечном оценом 6,50. 
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Радиша Ђ. Милић, маш. инж. 

Рођен 23.6.1942. г. у Костолцу. 

 

Број индекса: 171/1963 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 

Србијанка К. Миловановић, дипл. маш. инж. 

Рођена 26.10.1944. г. у Доњем Видову, Параћин. 

 

Број индекса: 166/1963 

 

 Први степен студија завршила 27.6.1967. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 Други степен студија завршила 28.12.1971. г. 

са просечном оценом 7,33. 

 

Миодраг Р. Милорадовић, маш. инж.  

Рођен 6.12.1931. г. у Книћу. 

 

Број индекса: 189/1963 

 

 Први степен студија завршио 6.2.1967. г. са 

просечном оценом 6,57. 
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Драгослав Љ. Милосављевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.1.1942. г. у Кавадару, Рековац. 

 

Број индекса: 575/1965  

 

 Други степен студија завршио 27.9.1979. г. са 

просечном оценом 7,66. 

 

Петар Ж. Милосављевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 25.9.1944. г. у Бошњану, Рача. 

 

Број индекса: 85/1963 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,78. 

 Други степен студија завршио 2.12.1968. г. са 

просечном оценом 7,16. 

 Назив дипломског рада: „Проблем увођења планског 

превентивног одржавања, као метод у решавању 

послова одржавања основних средстава за рад у 

фабрици аутомобила“. 

 

Ратомир М. Милосављевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.8.1944. г. у Малом Поповићу, Јагодина. 

 

Број индекса: 53/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 7,21. 

 Други степен студија завршио 6.12.1974. г. са 

просечном оценом 7,30. 
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Драгослав Б. Милошевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 3.9.1944. г. у Вукмановцу, Рековац. 

 

Број индекса: 23/1963 

 

 Први степен студија завршио 8.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,93. 

 Други степен студија завршио 11.9.1969. г. са 

просечном оценом 7,41. 

 

 

Милован К. Милошевић, маш. инж. 

Рођен 14.7.1938. г. у Јовановцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 169/1963 

 

 Први степен студија завршио 23.4.1966. г. са 

просечном оценом 6,21. 
 

 

Миодраг Ж. Милошевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 22.7.1944. г. у Бадњевцу, Баточина. 

 

Број индекса: 32/1963 

 

 Први степен студија завршио 13.9.1965. г. са 

просечном оценом 8,85. 

 Други степен студија завршио 26.3.1968. г. са 

просечном оценом 8,66. 

 Назив дипломског рада: „Приказ основе теорије синтезе 

полужних равних механизама, који раде са прекидима, 

изражену аналитички и графички у оквиру савремене 

науке о механизмима“. 
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Драгослав Б. Мирковић, маш. инж. 

Рођен 1.4.1944. г. у Милошевцу, Велика Плана. 

 

Број индекса: 12/1963 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 

Предраг Д. Мирчић, дипл. маш. инж. 

Рођен 22.2.1933. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 161/1963 

 

 Први степен студија завршио 18.12.1965. г. са 

просечном оценом 7,07. 

 Други степен студија завршио 13.7.1973. г. са 

просечном оценом 7,29. 
 

 

Радомир П. Негић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.11.1943. г. у Костолцу. 

 

Број индекса: 9/1963 

 

 Први степен студија завршио 20.9.1965. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 Други степен студија завршио 13.6.1968. г. са 

просечном оценом 7,66. 
 Назив дипломског рада: „Пројекат механизације спољне 

допреме угља у бункер котларнице једне 

термоцентрале просечне дневне потрошње угља од 

5000 Мр“. 
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Слободанка М. Нектаријевић, маш. инж. 

Рођена 18.12.1944. г. у Дивостину, Крагујевац. 

 

Број индекса: 44/1963  

 

 Први степен студија завршила 21.4.1967. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 

 

Станимирка Д. Никитовић, маш. инж.  

Рођена 1.2.1945. г. у Кнежевцу, Кнић. 

 

Број индекса: 41/1963 

 

 Први степен студија завршила 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,93. 

 

 

Милијада М. Николић, дипл. маш. инж. 

Рођена 16.2.1944. г. у Лапову. 

 

Број индекса: 52/1963 

 

 Први степен студија завршила 7.12.1966. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 Други степен студија завршила 29.12.1970. г. 

са просечном оценом 7,58. 
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Слободан Л. Николић, дипл. маш. инж. 

Рођен 26.10.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 100/1963 

 

 Први степен студија завршио 8.4.1964. г. са 

просечном оценом 6,21. 

 Други степен студија завршио 5.7.1974. г. са 

просечном оценом 6,56. 

 

 

Љубан Д. Новаковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 8.2.1942. г. у Брезичанима, Приједор, БиХ. 

 

Број индекса: 115/1963 

 

 Први степен студија завршио 13.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Други степен студија завршио 16.2.1968. г. са 

просечном оценом 8,50. 
 Назив дипломског рада: „Конструкција полужног 

механизма за кочење двоосовинских отворених теретних 

кола“. 

 

Димитрије Ј. Обрадовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 7.11.1942. г. у Савковићу, Љубовија. 

 

Број индекса: 65/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 7,92. 

 Други степен студија завршио 3.4.1968. г. са 

просечном оценом 8,16. 
 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице за 

машинску обраду делова од алуминијумске легуре која 

је у саставу фабрике путничких аутомобила годишњег 

обима производње 150000 возила“. 
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Ратко Р. Обровић, маш. инж. 

Рођен 4.10.1944. г. у Вујетинцима, Чачак. 

 

Број индекса: 50/1963 

 

 Први степен студија завршио 13.10.1966. г. са 

просечном оценом 7,28. 

 

 

Милија К. Оташевић, маш. инж.  

Рођен 19.9.1942. г. у Куршумлији. 

 

Број индекса: 141/1963 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1971. г. са 

просечном оценом 6,21. 

 

 

Мирољуб Ж. Павловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 21.1.1944. г. у Доњој Сабанти, Крагујевац. 

 

Број индекса: 22/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 Други степен студија завршио 5.3.1970. г. са 

просечном оценом 6,87. 
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Петар М. Павловић, маш. инж. 

Рођен 8.3.1942. г. у Придворицама, Смедеревска 

Паланка. 

 

Број индекса: 124/1963 

 

 Први степен студија завршио 25.2.1969. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 

Станоје М. Павловић, дипл. маш. инж. 

Рођен 9.5.1944. г. у Сиљевици, Рековац. 

 

Број индекса: 68/1963 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,07. 

 Други степен студија завршио 10.7.1968. г. са 

просечном оценом 6,74. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат унутрaшњег 

транспорта у одељењу за монтажу шасија ТВ 

пријемника годишњег обима производње 250000 

комада“. 

 

Војислав П. Пејић, дипл. маш. инж.  

Рођен 12.11.1941. г. у Рудници, Рашка. 

 

Број индекса: 87/1963 

 

 Први степен студија завршио 25.4.1966. г. са 

просечном оценом 7,35. 

 Други степен студија завршио 2.6.1969. г. са 

просечном оценом 7,75. 
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Гргур М. Першић, маш. инж. 

Рођен 1.3.1943. г. у Голубинцима, Стара Пазова. 

 

Број индекса: 94/1963 

 

 Први степен студија завршио 4.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 

 

Александар Ј. Пирковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 12.8.1944. г. у Виртембергу, Немачка. 

 

Број индекса: 108/1963 

 

 Први степен студија завршио 17.1.1968. г. са 

просечном оценом 6,64. 

 Други степен студија завршио 28.6.1984. г. са 

просечном оценом 7,34. 

 

Урош Р. Радаковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 20.2.1944. г. у Гледићу, Краљево. 

 

Број индекса: 6/1963 

 

 Први степен студија завршио 6.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,00. 

 Други степен студија завршио 26.9.1968. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 Назив дипломског рада: „Проблем пројектовања нове 

ливнице за једно предузеће са територије уже Србије“. 
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Мирослав М. Радисављевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.6.1944. г. у Жировници. 

 

Број индекса: 70/1963 

 

 Први степен студија завршио 4.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,21. 

 Други степен студија завршио 16.5.1968. г. са 

просечном оценом 6,74. 
 Назив дипл. рада: „Проблем транспорта делова и готових 

возила од истовара из вагона до коначне монтаже у 

фабрици аутомобила која је год. програм проширила 

са 10000 возила разних типова које монтира од делова 

произведених код њеног иностраног партнера“. 

 

Милован В. Радовић, дипл. маш. инж. 

Рођен 19.10.1941. г. у Камењачи, Трстеник. 

 

Број индекса: 33/1963 

 

 Први степен студија завршио 22.8.1966. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 15.9.1970. г. са 

просечном оценом 6,58. 

 

 

Радослав Ж. Радоњић, дипл. маш. инж. 

Рођен 12.9.1944. г. у Вучковици, Кнић. 

 

Број индекса: 69/1963 

 

 Први степен студија завршио 18.6.1966. г. са 

просечном оценом 6,85. 

 Други степен студија завршио 22.4.1971. г. са 

просечном оценом 7,29. 
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Добривоје М. Радосављевић, дипл. маш. инж.  

Рођен 8.12.1937. г. у Кусатку, Смедеревска Паланка. 

 

Број индекса: 105/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 7,78. 

 Други степен студија завршио 21.3.1968. г. са 

просечном оценом 7,45. 
 Назив дипломског рада: „Реорганизација постојеће 

техничке припреме производње и прилагођавање 

савременим захтевима производње у предузећу које се 

бави производњом шинских возила“. 

 

Вито М. Ракић, дипл. маш. инж. 

Рођен 24.6.1944. г. у Колунићу, Бос. Петровац, БиХ. 

 

Број индекса: 84/1963 

 

 Први степен студија завршио 10.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Други степен студија завршио 7.3.1968. г. са 

просечном оценом 8,12. 
 Назив дипломског рада: „Пројектовање радионице за 

производњу и испитивање производа од пластичних 

маса намењених тржишту широке потрошње 

капацитета 1900 Мр/год.“. 

 

Бранислав В. Ристановић, маш. инж. 

Рођен 13.3.1942. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 111/1963 

 

 Први степен студија завршио 23.9.1969. г. са 

просечном оценом 6,21. 
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Радован А. Ристић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.5.1944. г. у Ратковићу, Рековац. 

 

Број индекса: 149/1963 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,71. 

 Други степен студија завршио 14.5.1970. г. са 

просечном оценом 7,95. 

 

 

Раде Љ. Сеничић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.6.1945. г. у Печеногу, Краљево. 

 

Број индекса: 29/1963 

 

 Први степен студија завршио 4.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Други степен студија завршио 20.6.1968. г. са 

просечном оценом 8,08. 
 Назив дипломског рада: „Пројекат радионице за 

производњу свих зупчаника за потребе аутомобилске 

индустрије за капацитет 250000 аутомобила годишње“. 

 

Лазар М. Соврић, дипл. маш. инж. 

Рођен 28.3.1942. г. у Доњој Оровици, Љубовија. 

 

Број индекса: 501/1965  

 

 Други степен студија завршио 3.4.1968. г. са 

просечном оценом 6,87. 

 Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионице за 

производњу делова арматуре за хидрауличне 

инсталације“. 
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Слободан Ж. Спасић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.1.1944. г. у Рековцу. 

 

Број индекса: 39/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 6,78. 

 Други степен студија завршио 14.3.1968. г. са 

просечном оценом 7,50. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат фабрике машинских 

делова за потребе Електронске индустрије. Годишњи 

обим производње треба да се одреди на основу плана 

производње фабрика ел. индустрије за 1970. годину“. 

 

Слободан Б. Сретеновић, маш. инж. 

Рођен 27.11.1944. г. у Трски, Рача. 

 

Број индекса: 17/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 9,35. 

 

 

Слободан Д. Стаменковић, маш. инж. 

Рођен 21.5.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 57/1963 

 

 Први степен студија завршио 7.10.1966. г. са 

просечном оценом 6,43. 
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Ратољуб С. Станисављевић, дипл. маш. инж. 

Рођен 22.5.1945. г. у Равној Реци, Деспотовац. 

 

Број индекса: 73/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1967. г. са 

просечном оценом 6,35. 

 Други степен студија завршио 23.3.1972. г. са 

просечном оценом 6,75. 

 

Милан В. Станковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.11.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 48/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,35. 

 Други степен студија завршио 13.3.1968. г. са 

просечном оценом 8,83. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат машине за 

уравнотежење замајца“. 

 

Раде П. Станковић, маш. инж. 

Рођен 25.9.1943. г. у Главицама, Гламоч, БиХ. 

 

Број индекса: 175/1963 

 

 Први степен студија завршио 27.9.1966. г. са 

просечном оценом 6,50. 
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Слободан С. Станковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 14.10.1944. г. у Брзану, Баточина. 

 

Број индекса: 66/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.6.1965. г. са 

просечном оценом 8,42. 

 Други степен студија завршио 16.10.1967. г. са 

просечном оценом 7,54. 

 Назив дипломског рада: „Реконструкција задњег моста 

за возило ФАП 13 тако да се обезбеди потребна кочиона 

површина за новопројектовано возило ДС-14 чија су 

осовинска оптерећења напред 5000 kg а назад 9000 kg“. 

 

Стојан А. Станковић, дипл. маш. инж. 

Рођен 4.6.1943. г. у Будиловини, Брус. 

 

Број индекса: 520/1965  

 

 Други степен студија завршио 3.4.1968. г. са 

просечном оценом 7,62. 

 Назив дипломског рада: „Проблем техничке контроле 

квалитета у сложеним условима једног физички 

издвојеног погона према матичном предузећу и 

утврђивање оптималне контролне методе и технике с 

обзиром на специфичне карактеристике погона“. 

 

 

Вера М. Стевановић, дипл. маш. инж. 

Рођена 11.10.1943. г. у Миронићу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 16/1963 

 

 Први степен студија завршила 18.12.1965. г. са 

просечном оценом 7,21. 

 Други степен студија завршила 26.6.1969. г. са 

просечном оценом 8,00. 
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Живорад Б. Стевановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 22.9.1943. г. у Букоровцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 177/1963 

 

 Први степен студија завршио 4.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,57. 

 Други степен студија завршио 25.4.1968. г. са 

просечном оценом 6,80. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат висећег конвејера у 

одељењу израде и монтаже склопова по слободном 

избору за фабрику путничких аутомобила годишњег 

обима производње 160000 возила“. 

 

Борисав И. Стефановић, маш. инж. 

Рођен 2.6.1939. г. у Брезовицама, Ваљево. 

 

Број индекса: 120/1963 

 

 Први степен студија завршио 13.10.1965. г. са 

просечном оценом 6,78. 

 

 

Драгослав Ј. Стојановић, дипл. маш. инж. 

Рођен 6.4.1935. г. у Кривој Феји, Врање. 

 

Број индекса: 508/1967-V 

 

 Други степен студија завршио 9.12.1981. г. са 

просечном оценом 7,02.  
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Здравко В. Стојановић, маш. инж. 

Рођен 21.7.1944. г. у Вучићу, Рача. 

 

Број индекса: 43/1963 

 

 Први степен студија завршио 1.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,28. 

 

Радомир С. Тасић, дипл. маш. инж. 

Рођен 10.1.1944. г. у Рачи. 

 

Број индекса: 82/1963 

 

 Први степен студија завршио 15.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,42. 

 Други степен студија завршио 16.1.1969. г. са 

просечном оценом 7,25. 

 

 

Петар С. Тимотијевић, маш. инж. 

Рођен 16.11.1944. г. у Љубичевцу, Крагујевац. 

 

Број индекса: 1/1963 

 

 Први степен студија завршио 9.10.1967. г. са 

просечном оценом 6,42. 
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Радослав Д. Томић, дипл. маш. инж. 

Рођен 23.10.1944. г. у Рековцу. 

 

Број индекса: 122/1963 

 

 Први степен студија завршио 4.10.1965. г. са 

просечном оценом 7,21. 

 Други степен студија завршио 10.7.1968. г. са 

просечном оценом 7,12. 

 Назив дипломског рада: „Пројекат зидне окретно-

покретне дизалице носивости 6 Мp, висине дизања 14m“. 

 

Мирослав Ћ. Трајковић, маш. инж. 

Рођен 5.1.1944. г. у Крагујевцу. 

 

Број индекса: 62/1963  

 

 Први степен студија завршио 26.4.1969. г. са 

просечном оценом 6,50. 

 

 

Василије Б. Ћајић, маш. инж. 

Рођен 10.1.1937. г. у Славковици, Љиг. 

 

Број индекса: 133/1963 

 

 Први степен студија завршио 30.9.1965. г. са 

просечном оценом 7,50. 
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Марица К. Цикунова, дипл. маш. инж. 

Рођена 19.7.1943. г. у Доњој Љубати, Босилеград. 

 

Број индекса: 30/1963 

 

 Први степен студија завршила 07.10.1966.. г. 

са просечном оценом 6,71. 

 Други степен студија завршила 29.12.1970. г. 

са просечном оценом 7,37. 
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