
 

 
Број: 04-03/15 

Датум: 29.05.2015. године 

 

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске 

број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13),  члана 57. став 8. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, и члана 32. Статута Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Научно - 

наставно вијеће Факултета за производњу и менаџмент Требиње, на 16. редовној сједници, 

одржаној 29.05.2015. године, донијело је 

 

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

о Извјештају Комисије за оцјену теме докторске дисертације 

и подобности кандидата мр Радослава Вучуревића 

 

I 

Усваја се Извјештај Комисије за оцјену теме докторске дисертације “Развој модела 

предикције процеса обраде бушењем на бази квалитета обрађене површине“ и 

подобности кандидата мр Радослава Вучуревића,  у саставу:  

1. Проф. др Милан Вукчевић, редовни професор, Машински факултет у Подгорици, 

Универзитет Црне Горе, избор у звање на предмету Технологија машиноградње, 

предсједник  Комисије, 

2. Проф. др Мирко Соковић, редовни професор, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

strojništvo, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, redni profesor za področje: 

izdelovalne tehnologije in sistemi za neomejeno dobo, члан Комисије, 

3. Проф. др Здравко Кривокапић, редовни професор - Универзитет Црне Горе, 

Машински факултет Подгорица, избор у звање  на предмете: Информатика и Системи 

менаџмента квалитетом, ментор, 

4. Проф. др Петар Иванковић, ванредни професор, Факултет за производњу и 

менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Машинство, 

члан Комисије, 

5.  Доц. др Бојан Лалић,  доцент - Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, 

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, ужа научна област: Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент, члан Комисије. 

 

 

 

 

 



 

                                                                             II 

Коначну одлуку о усвајању Извјештајa Комисије за оцјену теме докторске дисертације 

“Развој модела предикције процеса обраде бушењем на бази квалитета обрађене 

површине“ и подобности кандидата мр Радослава Вучуревића донијеће Сенат 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

III 

Уколико Сенат Универзитета у Источном Сарајеву да сагласност и одобри тему докторске 

дисертације, за ментора се одређује проф. др Здравко Кривокапић. 

   

                                                                                                                       Предсједник  

                                                                                  Научно - наставног  вијећа                                                                                                                                   

                                                                                                         Проф. др Душан Јокановић 

 

Достављено: 

- Сенату Универзитета у Источном Сарајеву 

- У материјал за сједницу 

- Архиви 

 


