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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ПОЛА ВЕКА ОД УПИСА ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА 

 

 Ових дана, са завршетком испитних рокова, завршила је прву годину студија 
јубиларна, педесета генерација студената Машинског факултета у Крагујевцу. Прва 
генерација студената, тада Одељења Машинског факултета у Београду, уписала је студије 
машинства 1960. године. Било их је 112, а наставу су похађали у Првој крагујевачкој 
гимназији у просторијама адаптираним за потребе студија машинства. Тиме је, после 122 
године, враћена једна високошколска установа у град Лицеја, колевку високог образовања 
Србије. 

Нове зграде Машинског факултета подигнуте су на пољани поред Горњег парка 1962. 
год., а коначно пресељење у нове зграде обављено је 5. јануара 1963. год. Изграђени 
објекти су обухватили 5.600 м² учионичког и 700 м² лабораторијског простора.  

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 50 година, на Машинском факултету у Крагујевцу своје дипломе стекли су: 
 3063 дипломираних машинских инжењера, 
 1151 машинских инжењера, 
 237 магистара техничких наука, 
 31 специјалиста техничких наука, 
 120 доктора наука, 
 13 инжењера струковних студија, 
 85 инжењера машинства - први степен академских студија, 
 26 машинских инжењера – дипломске академске студије. 
Током 50 година 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., али и нових 
студијских програма у областима индустријског инжењеринга и инжењерског 
менаџмента у јубиларној 2010., симболички смо назначили улазак у нови циклус. То су 
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.  

Међутим, уколико неко уопште поставља питање да ли има времена да се постизању 
тог циља приступи лагодно и са комоцијом самозадовољства, нажалост, одговор је 
негативан. Под претњама и изазовима новог времена, трка је већ кренула. Све 
комплексније функције факултет ће обављати у све захтевнијим условима који се 
генеришу са националног нивоа или нам се неизбежно преливају са глобалног тржишта 
високог образовања. Уверен сам да ће наш факултет, већ навикнут да проактивно реагује 
на корене симптома нежељених стања, бити међу оним високошколским институцијама 
које ће претње новог времена претворити у своје шансе. 
 
 

Крагујевац, 
новембар 2010. 

Декан Машинског факултета у Крагујевцу, 
проф. др Мирослав Бабић 
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Бошко Р. Александровић, маш. инж. 
Рођен 16.3.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 57/1960 
 

• Први степен студија завршио 4.9.1964. г. са 
просечном оценом 6,26. 

 

Јелица З. Антушевић, дипл. маш. инж. 
Рођена 28.8.1941. г. у Љуљацима, Крагујевац. 
 
Број индекса: 52/1960 
 

• Први степен студија завршила 5.9.1963. г. са 
просечном оценом 6,66. 

• Други степен студија завршила 30.6.1966. г. са 
просечном оценом 7,28. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат ливнице 
машинског лива за потребе индустрије мотора и 
моторних возила годишњег обима производње 
10000 Мp“. 

 

Веселин Ђ. Арежина, маш. инж. 
Рођен 28.7.1939. г. у Маточићима, Ливно, БиХ. 
 
Број индекса: 78/1960 
 

• Први степен студија завршио 17.1.1963. г. са 
просечном оценом 6,82. 
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Миломир М. Арсовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 19.12.1935. г. у Гњилици, Краљево. 
 
Број индекса: 203/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 26.1.1965. г. са 
просечном оценом 6,64. 

• Други степен студија завршио 5.11.1970. г. са 
просечном оценом 7,28.  

 

Сава Љ. Атанасковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 27.1.1940. г. у Белошевцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 25/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,18. 

• Други степен студија завршио 5.3.1965. г. са 
просечном оценом 6,41. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат алатнице 
фабрике аутомобила“. 

 

Миленко С. Бабић, дипл. маш. инж. 
Рођен 3.8.1925. г. у Лозовику, Светозарево. 
 
Број индекса: 12/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,89. 

• Други степен студија завршио 26.2.1965. г. са 
просечном оценом 7,58. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат допреме угља у 
индустријску котларницу за дневну потрошњу од 
400 t дневно“. 
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Ранко С. Беатовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 8.6.1939. г. у Ћаваринама, Сарајево, БиХ. 
 
Број индекса: 109/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,14. 

• Други степен студија завршио 2.3.1965. г. са 
просечном оценом 6,92. 

• Назив дипломског рада: „Формирање групе делова у 
облику диска из производног програма Завода ''Црвена 
Застава'' и пројектовање технолошког поступка за групу 
и разрада потребног прибора и алата“. 

 

Миливоје Н. Белић, дипл. маш. инж. 
Рођен 10.5.1939. г. у Остри, Чачак. 
 
Број индекса: 16/1960 
 

• Први степен студија завршио 12.12.1962. г. са 
просечном оценом 6,39. 

• Други степен студија завршио 26.10.1971. г. са 
просечном оценом 7,29. 

 

Јован И. Биочанин, дипл. маш. инж. 
Рођен 21.10.1936. г. у Брњици, Краљево. 
 
Број индекса: 24/1960 
 

• Први степен студија завршио 17.9.1962. г. са 
просечном оценом 8,14. 

• Други степен студија завршио 16.2.1965. г. са 
просечном оценом 7,40. 

• Назив дипломског рада: „Брзо променљиви алат за 
универзални струг на бази пнеуматског стезања 
алата у носачу“. 
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Божа С. Бокан, дипл. маш. инж. 
Рођен 6.2.1939. г. у Перни, Бихаћ, БиХ. 
 
Број индекса: 69/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,85. 

• Други степен студија завршио 26.3.1965. г. са 
просечном оценом 7,28. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат подног 
конвејера за механизацију транспорта на линији 
монтаже у фабрици аутомобила годишњег обима 
производње од 50000 до 80000 аутомобила”. 

 

Јосиф Т. Божовић, маш. инж. 
Рођен 25.11.1940. г. у Борчу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 74/1960 
 

• Први степен студија завршио 5.10.1963. г. са 
просечном оценом 6,46. 

 

Ратко И. Будимир, маш. инж. 
Рођен 6.10.1942. г. у Бугојну, Јајце, БиХ. 
 
Број индекса: 92/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1964. г. са 
просечном оценом 7,43. 
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Милан Д. Васиљевић, маш. инж. 
Рођен 19.07.1926. г. у Сушици, Ваљево. 
 
Број индекса: 51/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 10.9.1963. г. са 
просечном оценом 8,13. 

• Други степен студија завршио 8.2.1966. г. са 
просечном оценом 7,95. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат објекта за 
техничко опслуживање и оправке аутомобила 
Застава 750, 1300 и 615B". 

 

Милош М. Васић, дипл. маш. инж. 
Рођен 18.04.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 14/1960 
 

• Први степен студија завршио 29.6.1964. г. са 
просечном оценом 6,33. 

• Други степен студија завршио 28.6.1967. г. са 
просечном оценом 7,66. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат ливнице 
сивог лива за потребе индустрије алатних 
машина, годишњег обима производње од 2000 
Мp”. 

 

Србољуб Д. Васовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 5.2.1941. г. у Скопљу, Македонија. 
 
Број индекса: 5/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 6,50. 

• Други степен студија завршио 25.5.1967. г. са 
просечном оценом 6,65. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат радионичке 
линије за производњу облоге задњег моста за возило 
ЗАСТАВА 1300, 615-620, АR-55, 1300TF за обим производње 
од 120000 возила годишње“. 
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Радослав Б. Вељковић, маш. инж. 
Рођен 27.8.1926. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 16/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 20.2.1972. г. са 
просечном оценом 6,80. 

 

Видосава Д. Вукосављевић, дипл. маш. инж. 
Рођена 21.6.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 60/1960 
 

• Први степен студија завршила 12.12.1962. г. са 
просечном оценом 6,96. 

• Други степен студија завршила 28.6.1966. г. са 
просечном оценом 7,70. 

• Назив дипломског рада: „Испитивање могуће 
реконструкције мотора за возило категорије 
Застава 750 у циљу постављања мотора попречно 
напред са средњом вучом возила“. 

 

Томислав М. Вукчевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 20.12.1939. г. у Јасиковици, Краљево. 
 
Број индекса: 200/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 13.7.1963. г. са 
просечном оценом 9,20. 

• Други степен студија завршио 8.10.1966. г. са 
просечном оценом 8,74. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат носеће пуне 
конструкције за фамилију мосних покретних 
дизалица носивости до 50 Мp и распона 32 m“. 
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Љубиша Т. Вучковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 18.4.1932. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 94/1960 
 

• Први степен студија завршио 13.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,82. 

• Други степен студија завршио 8.1.1965. г. са 
просечном оценом 8,28. 

• Назив дипломског рада: „Замена механизма са 
вишим паровима помоћу механизма са нижим 
паровима“. 

 

Бранко Б. Гајић, дипл. маш. инж. 
Рођен 7.4.1941. г. у Ужичкој Пожеги. 
 
Број индекса: 58/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 7,03. 

• Други степен студија завршио 22.1.1965. г. са 
просечном оценом 7,20. 

• Назив дипломског рада: „Пројект конвејерског 
уређаја у одељењу монтаже путничких возила 
капацитета 50000 - 80000 у једној смени“. 

 

Радисав Р. Гајовић, маш. инж. 
Рођен 5.5.1933. г. у Корману, Крагујевац. 
 
Број индекса: 10/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 29.4.1964. г. са 
просечном оценом 6,40. 
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Момир Б. Гаровић, дипл. маш. инж. 
Рођен 27.3.1937. г. у Башчи, Рожаје, Црна Гора. 
 
Број индекса: 79/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,07. 

• Други степен студија завршио 30.4.1965. г. са 
просечном оценом 7,46. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат индустријског 
сигналног часовника за звучну сигнализацију и за 
искључивање и укључивање машина и уређаја у 
рад“. 

 

Обрад Б. Драгутиновић, дипл. маш. инж. 
Рођен 9.6.1937. г. у Мокрој Гори, T. Ужице. 
 
Број индекса: 82/1960 
 

• Први степен студија завршио 17.9.1962. г. са 
просечном оценом 8,03. 

• Други степен студија завршио 7.4.1966. г. са 
просечном оценом 7,84. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
радионице обраде лимова фабрике путничких и 
лаких теретних возила годишњег обима 
производње 150000 возила“. 

 

Драгиша Р. Ђаковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 16.3.1942. г. у Малом Крчмару, Крагујевац. 
 
Број индекса: 47/1960 
 

• Први степен студија завршио 27.6.1962. г. са 
просечном оценом 7,60. 

• Други степен студија завршио 29.1.1965. г. са 
просечном оценом 7,79. 

• Назив дипломског рада: „Пројект брзиномера са 
бројачем пређених километара за лака теретна 
возила“. 
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Божидар В. Ђоковић, маш. инж. 
Рођен 23.12.1929. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 33/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 19.9.1970. г. са 
просечном оценом 6,60. 

 

Славко С. Ђурасовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 8.7.1936. г. у Раштанима, Мостар, БиХ. 
 
Број индекса: 83/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,35. 

• Други степен студија завршио 30.6.1965. г. са 
просечном оценом 6,78. 

• Назив дипломског рада: „Типови и анализа ручних 
дизалица за путничка и теретна возила. 
Кинематске шеме, основни прорачун, главни 
склопови“. 

 

Гојко Б. Живковић, маш. инж. 
Рођен 15.9.1933. г. у Грабовцу, Косовска Митровица. 
 
Број индекса: 28/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1964. г. са 
просечном оценом 6,46. 
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Светислав Ж. Захар, дипл. маш. инж. 
Рођен 15.9.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 3/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,85. 

• Други степен студија завршио 23.1.1965. г. са 
просечном оценом 8,21. 

• Назив дипломског рада: „Утицај угла завојнице 
ваљкастог глодала на хабање алата, квалитет 
обрађене површине и тачност обраде“. 

 

Влада М. Илић, маш. инж. 
Рођен 8.2.1941. г. у Горњем Милановцу. 
 
Број индекса: 101/1960 
 

• Први степен студија завршио 28.1.1963. г. са 
просечном оценом 6,78. 

 

Добросав Д. Илић, маш. инж. 
Рођен 10.11.1933. г. у Житнoм Потоку, Ниш. 
 
Број индекса: 17/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 12.2.1972. г. са 
просечном оценом 6,57. 



Споменица генерације 1960/61. 
 

 11 
 

 

 

Раде Д. Илић, дипл. маш. инж. 
Рођен 11.10.1936. г. у Мазину, Карловац, Хрватска. 
 
Број индекса: 199/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 10.9.1963. г. са 
просечном оценом 7,06. 

• Други степен студија завршио 3.11.1966. г. са 
просечном оценом 7,50. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат торањске 
дизалице са покретном стрелом носивости 5 Мр, 
при највећем испусту стреле, висина дизања 25 m, 
испуст стреле 16 m“. 

 

Душан О. Јаношев, маш. инж. 
Рођен 8.2.1931. г. у Радојеву, Зрењанин. 
 
Број индекса: 100/1960 
 

• Први степен студија завршио 21.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,10. 

 

Милан И. Јањатовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 4.3.1930. г. у Бан. Карађорђеву, Зрењанин. 
 
Број индекса: 86/1960 
 

• Први степен студија завршио 29.4.1964. г. са 
просечном оценом 6,33. 

• Други степен студија завршио 5.7.1967. г. са 
просечном оценом 7,16. 

• Назив дипломског рада: „Студија и идејни пројекат 
развоја и освајања производње зупчастих 
спојница за примену у области транспортних 
уређаја“. 
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Животије А. Јовановић, маш. инж. 
Рођен 6.5.1934. г. у Доњим Комарицама, Крагујевац. 
 
Број индекса: 183/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 25.1.1964. г. са 
просечном оценом 6,93. 

 

Милорад Д. Јовановић, дипл. маш. инж. 
Рођен 30.8.1941. г. у Рашковићу, Кнић. 
 
Број индекса: 73/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,14. 

• Други степен студија завршио 8.7.1965. г. са 
просечном оценом 8,24. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат унутрашњег 
пнеуматског транспорта грануларне гуме“. 

 

Александар М. Јовичић, маш. инж. 
Рођен 23.11.1931. г. у Страгарима, Крагујевац. 
 
Број индекса: 70/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 7.2.1972. г. са 
просечном оценом 6,73. 
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Мидхат А. Карабег, дипл. маш. инж. 
Рођен 10.9.1939. г. у Врбањи, Бугојно, Јајце, БиХ. 
 
Број индекса: 84/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,03. 

• Други степен студија завршио 8.7.1965. г. са 
просечном оценом 6,94. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
хидрауличког транспорта шљаке из ложишта до 
депоније нове термоелектране у Лозници“. 

 

Никола П. Карталовић, маш. инж. 
Рођен 10.2.1937. г. у Бабинама, Пријепоље. 
 
Број индекса: 81/1960 
 

• Први степен студија завршио 5.12.1962. г. са 
просечном оценом 7,10. 

 

Војин Ђ. Ковачевић, маш. инж. 
Рођен 10.9.1940. г. у Трешњевици, Сарајево, БиХ. 
 
Број индекса: 68/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,64. 
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Драган Д. Ковачевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 24.6.1940. г. у Срезојевцима, Чачак. 
 
Број индекса: 32/1960 
 

• Први степен студија завршио 9.10.1962. г. са 
просечном оценом 6,46. 

• Други степен студија завршио 16.6.1966. г. са 
просечном оценом 7,58. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
радионице аутомобилских мењача за путничка и 
лака теретна возила годишњег обима производње 
до 150000 возила“. 

 

Милош Р. Којић, дипл. маш. инж.  
Рођен 24.12.1941. г. у Закути, Краљево. 
 
Број индекса: 36/1960 
 

• Први степен студија завршио 27.6.1962. г. са 
просечном оценом 8,25. 

• Други степен студија завршио 10.10.1964. г. са 
просечном оценом 9,05. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат вибрационог 
сита за просејавање шљунка“. 

 

Томислав М. Лазаревић, маш. инж. 
Рођен 12.9.1940. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 71/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.11.1962. г. са 
просечном оценом 6,50. 
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Рајко В. Лакићевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 19.2.1934. г. у Кутњама, Косовска Митровица. 
 
Број индекса: 202/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 26.1.1965. г. са 
просечном оценом 6,57. 

• Други степен студија завршио 22.11.1973. г. са 
просечном оценом 7,04. 

 

Душан П. Максимовић, дипл. маш. инж.  
Рођен 8.11.1929. г. у Лужницама, Крагујевац. 
 
Број индекса: 151/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 
просечном оценом 7,20. 

• Други степен студија завршио 1.2.1968. г. са 
просечном оценом 6,84. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат радионице за 
производњу и монтажу хидрауличких уређаја 
годишњег обима производње 20000 Мр“. 

 

Стојан И. Маљковић, маш. инж. 
Рођен 25.6.1923. г. у Ступници, Сисак, Хрватска. 
 
Број индекса: 160/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 2.2.1973. г. са 
просечном оценом 6,21. 
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Раде Д. Мањак, маш. инж. 
Рођен 23.2.1927. г. у Шеховини, Мостар, БиХ. 
 
Број индекса: 3/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 10.10.1963. г. са 
просечном оценом 6,73. 

 

Миодраг Д. Марковић, маш. инж. 
Рођен 25.4.1940. г. у Вујетинцима, Чачак. 
 
Број индекса: 96/1960 
 

• Први степен студија завршио 5.12.1962. г. са 
просечном оценом 6,39. 

• Други степен студија завршио 23.6.1966. г. са 
просечном оценом 7,24. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
механизације на складишту угља котларнице чија 
је дневна потрошња до 2000 Мp“. 

 

Владан Д. Милинковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 14.8.1937. г. у Вирову, Т. Ужице. 
 
Број индекса: 19/1960 
 

• Први степен студија завршио 17.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,71. 

• Други степен студија завршио 18.12.1964. г. са 
просечном оценом 8,03. 

• Назив дипломског рада: „Конструкција аутомата 
за паковање карамела у двострукој амбалажи“. 
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Јелена М. Милинковић, дипл. маш. инж. 
Рођена 21.5.1942. г. у Гугљу, Т. Ужице. 
 
Број индекса: 18/1960 
 

• Први степен студија завршила 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,96. 

• Други степен студија завршила 21.9.1965. г. са 
просечном оценом 7,02. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат станице за 
испитивање кочења возила. Организација рада станице 
за испитивање кочења возила. Пројекат конструкције 
ваљака за испитивање кочења возила“. 

 

Сима К. Милишић, маш. инж. 
Рођен 23.3.1933. г. у Благају, Бугојно, БиХ. 
 
Број индекса: 168/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 20.3.1972. г. са 
просечном оценом 6,07. 

 

Милосав М. Милосављевић, маш. инж. 
Рођен 23.11.1941. г. у Г. Јарушицама, Крагујевац. 
 
Број индекса: 6/1960 
 

• Први степен студија завршио 9.9.1963. г. са 
просечном оценом 6,33. 
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Ратко В. Митровић, дипл. маш. инж. 
Рођен 28.5.1941. г. у Цикоту, Светозарево. 
 
Број индекса: 28/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,57. 

• Други степен студија завршио 29.1.1965. г. са 
просечном оценом 7,87. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат варијатора за пренос 
снаге при континуалној промени преносног односа“. 

 

Драгослав М. Михаиловић, дипл. маш. инж. 
Рођен 13.11.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 30/1960 
 

• Први степен студија завршио 12.12.1962. г. са 
просечном оценом 7,78. 

• Други степен студија завршио 19.5.1966. г. са 
просечном оценом 7,83. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат фамилије 
грабуљастих транспортера, капацитета 30 - 100 Мр/h, 
дужине 10 до 40 m, за транспорт материјала у 
радионицама и за сличне намене“. 

 

Радмила М. Мојсиловић, дипл. маш. инж. 
Рођена 9.8.1941. г. у Белошевцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 13/1960 
 

• Први степен студија завршила 9.10.1962. г. са 
просечном оценом 6,42. 

• Други степен студија завршила 23.10.1965. г. 
са просечном оценом 6,76. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат Лабораторије за 
динамичко уравнотежење обртних маса са одељком за 
уравнотежење машина и механизама. Лабораторија 
служи за испитивање у серијској и појединачној 
производњи“. 
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Јован Ј. Мосуровић, дипл. маш. инж.  
Рођен 22.1.1935. г. у Врбову, Т. Ужице. 
 
Број индекса: 54/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 13.7.1963. г. са 
просечном оценом 7,26. 

• Други степен студија завршио 25.1.1966. г. са 
просечном оценом 7,58. 

• Назив дипломског рада: „Пројект уређаја за 
контролу делова у процесу обраде који се 
обрађују на хоризонталној глодалици укљученој у 
рад Завода 'Црвена Застава'“. 

 

Славко М. Муришић, маш. инж. 
Рођен 18.3.1936. г. у Плешини, Приштина. 
 
Број индекса: 80/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,60. 

 

Миодраг М. Николић, маш. инж. 
Рођен 17.3.1939. г. у Губеревцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 42/1960 
 

• Први степен студија завршио 18.6.1965. г. са 
просечном оценом 6,06. 
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Родољуб Р. Николић, дипл. маш. инж. 
Рођен 30.9.1940. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 1/1960 
 

• Први степен студија завршио 17.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,85. 

• Други степен студија завршио 10.4.1965. г. са 
просечном оценом 8,41. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат фамилије погонских 
механизама ланчастих конвејера за област снаге до 5 KS 
и брзина до 5 m/min са одређивањем главних монтажних 
мера и карактеристика, главни пројекат односно 
конструкцијско решење једног погонског механизма“. 

 

Слободан В. Николић, дипл. маш. инж. 
Рођен 8.3.1942. г. у Ивањици, Чачак. 
 
Број индекса: 45/1960 
 

• Први степен студија завршио 12.12.1962. г. са 
просечном оценом 6,50. 

• Други степен студија завршио 15.7.1966. г. са 
просечном оценом 7,71. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
механизације транспорта у фабрици аутомобила 
годишњег обима производње 150000 аутомобила“. 

 

Томислав Т. Обрадовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 29.5.1934. г. у Палежници, Ваљево. 
 
Број индекса: 75/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,14. 

• Други степен студија завршио 30.6.1965. г. са 
просечном оценом 7,04. 

• Назив дипломског рада: „1.тема: Поређење технолошких 
процеса при ливењу и заваривању. 2.тема: Прорачун и 
конструкција дробилице за камион капацитета 20 m3/h, 
алтернативно у ливеној и завареној изради, са 
поређењем производних трошкова“. 
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Славољуб Б. Павић, дипл. маш. инж.  
Рођен 11.3.1933. г. у Трњану, Ниш. 
 
Број индекса: 35/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 12.9.1963. г. са 
просечном оценом 7,60. 

• Други степен студија завршио 24.2.1966. г. са 
просечном оценом 7,66. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат кланице 
са хладњачом, годишњег обима клања 70000 
комада говеди, 250000 комада свиња и 300000 
комада оваца“. 

 

Томислав Б. Павловић, маш. инж. 
Рођен 14.11.1939. г. у Цветојевцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 56/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.6.1963. г. са 
просечном оценом 6,73. 

 

Милутин И. Паунић, маш. инж. 
Рођен 17.8.1930. г. у Штипу, Македонија. 
 
Број индекса: 124/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 12.2.1972. г. са 
просечном оценом 6,35. 
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Бошко М. Пауновић, дипл. маш. инж. 
Рођен 8.1.1934. г. у Бумбаревом Брду, Крагујевац. 
 
Број индекса: 37/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 23.4.1964. г. са 
просечном оценом 6,53. 

• Други степен студија завршио 9.11.1973. г. са 
просечном оценом 6,58. 

 

Мирослав М. Пауновић, дипл. маш. инж.  
Рођен 17.12.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 41/1960 
 

• Први степен студија завршио 11.7.1963. г. са 
просечном оценом 6,73. 

• Други степен студија завршио 3.6.1981. г. са 
просечном оценом 8,08. 

 

Слободан Ј. Пауновић, дипл. маш. инж. 
Рођен 7.1.1942. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 70/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 6,53. 

• Други степен студија завршио 11.6.1965. г. са 
просечном оценом 7,25. 

• Назив дипломског рада: „Штетне промене у 
хемијском саставу и стањем површина лимова 
које неповољно утичу на квалитет тачкасто 
завареног споја“. 
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Радмило Р. Петровић, дипл. маш. инж. 
Рођен 18.11.1936. г. у Грошници, Крагујевац. 
 
Број индекса: 64/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 29.6.1964. г. са 
просечном оценом 6,73. 

• Други степен студија завршио 26.6.1969. г. са 
просечном оценом 7,00. 

 Милован М. Планић, маш. инж. 
Рођен 4.7.1935. г. у Претокама, Гружа. 
 
Број индекса: 7/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 27.12.1972. г. са 
просечном оценом 6,60. 

 

Владимир С. Плеткосић, дипл. маш. инж. 
Рођен 1.12.1937. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 7/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,89. 

• Други степен студија завршио 16.12.1965. г. са 
просечном оценом 7,95. 

• Назив дипломског рада: „Анализа плана и 
програма рада фабрике аутомобила као 
организационе радионице у оквиру шире 
интеграционе целине“. 
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Зоран Д. Поповић, дипл. маш. инж. 
Рођен 24.1.1931. г. у Прокупљу. 
 
Број индекса: 108/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,64. 

• Други степен студија завршио 18.9.1965. г. са 
просечном оценом 8,54. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат уградње 
утоварне лопате на трактор гусеничар домаће 
производње“. 

 

Миливоје Ж. Раденковић, маш. инж. 
Рођен 19.2.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 97/1960 
 

• Први степен студија завршио 29.9.1964. г. са 
просечном оценом 6,40. 

 

Милун Б. Радивојевић, дипл. маш. инж.  
Рођен 7.1.1936. г. у Речици, Лесковац. 
 
Број индекса: 40/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 8,03. 

• Други степен студија завршио 22.1.1965. г. са 
просечном оценом 7,50. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат конзолне 
дизалице следећих карактеристика: а) носивост 
дизалице Q=5000kp,  б) распон дизалице L=6,0 m,  
ц) висина дизања H=12 m“. 
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Живомир С. Радојевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 15.9.1936. г. у Ботуњу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 14/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 6.6.1964. г. са 
просечном оценом 6,73. 

• Други степен студија завршио 28.9.1967. г. са 
просечном оценом 7,62. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
радионице за производњу оквира домаћих 
возила“. 

 

Милена М. Радосављевић, маш. инж. 
Рођена 6.4.1942. г. у Аџиним Ливадама, Крагујевац. 
 
Број индекса: 38/1960-V 
 

• Први степен студија завршила 10.5.1972. г. са 
просечном оценом 6,26. 

 

Јелена К. Ратковић, маш. инж. 
Рођен 8.10.1931. г. у Маловишту, Битољ, Македонија. 
 
Број индекса: 189/1960-V 
 

• Први степен студија завршила 3.10.1971. г. са 
просечном оценом 6,27. 



Машински факултет у Крагујевцу  
 

26  

 

 

 

Љубиша М. Рашковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 6.2.1936. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 107/1960 
 

• Први степен студија завршио 20.9.1962. г. са 
просечном оценом 8,43. 

• Други степен студија завршио 23.1.1965. г. са 
просечном оценом 8,33. 

• Назив дипломског рада: „Упоредна анализа фазонског 
глодања и спољњег провлачења, са потребним 
конструкцијским решењем свих резних алата и 
помоћног прибора, са посебним освртом на крутост и 
тачност“. 

 

Петар А. Ристић, маш. инж. 
Рођен 6.10.1940. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 34/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,07. 

 

Драгољуб Ж. Рихтеровић, маш. инж. 
Рођен 21.5.1932. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 152/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 19.9.1970. г. са 
просечном оценом 6,20. 
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Петар М. Ровчанин, дипл. маш. инж. 
Рођен 18.2.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 2/1960 
 

• Први степен студија завршио 29.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,64. 

• Други степен студија завршио 23.1.1965. г. са 
просечном оценом 8,33. 

• Назив дипломског рада: „Утицај броја зуба 
котурастог глодача на постојаност алата, квалитет 
површине и тачност при обради“. 

 

Војин С. Сабљић, дипл. маш. инж. 
Рођен 25.7.1934. г. у Дрвару, БиХ. 
 
Број индекса: 126/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 22.1.1965. г. са 
просечном оценом 6,50. 

• Други степен студија завршио 26.10.1971. г. са 
просечном оценом 7,25. 

 

Божидар В. Савић, дипл. маш. инж. 
Рођен 11.6.1935. г. у Рајковцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 175/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 29.4.1964. г. са 
просечном оценом 6,46. 

• Други степен студија завршио 29.1.1970. г. са 
просечном оценом 6,66. 
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Ранко Д. Сарић, маш. инж. 
Рођен 25.4.1925. г. у Мостару, БиХ. 
 
Број индекса: 25/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 29.9.1970. г. са 
просечном оценом 7,00. 

 

Мица М. Симовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 1.6.1941. г. у Забојници, Крагујевац. 
 
Број индекса: 8/1960 
 

• Први степен студија завршила 5.12.1962. г. са 
просечном оценом 7,07. 

• Други степен студија завршила 26.1.1967. г. са 
просечном оценом 7,00. 

• Назив дипломског рада: „Значај, важност и 
потреба примене статистичких метода и 
статистичке математике у решавању проблема 
пословања привредних организација“. 

 

Властимир Д. Смиљанић, дипл. маш. инж. 
Рођен 13.9.1931. г. у Барама, Крагујевац. 
 
Број индекса: 174/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 27.4.1967. г. са 
просечном оценом 6,06. 

• Други степен студија завршио 9.3.1972. г. са 
просечном оценом 6,91. 
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Бранимир Д. Солдатовић, дипл. маш. инж. 
Рођен 6.1.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 99/1960 
 

• Први степен студија завршио 9.10.1962. г. са 
просечном оценом 6,85. 

• Други степен студија завршио 30.4.1965. г. са 
просечном оценом 7,62. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат уградње, на 
шасији возила ФАП носивости 5 t, утоварне 
платформе вертикално покретне, за брзи истовар 
кабастог терета“. 

 

Властимир Д. Спасојевић, маш. инж. 
Рођен 24.2.1934. г. у Добротину, Т. Ужице. 
 
Број индекса: 55/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 10.9.1963. г. са 
просечном оценом 7,13. 

 

Каменко В. Сретеновић, дипл. маш. инж. 
Рођен 28.7.1941. г. у Доброводици, Крагујевац. 
 
Број индекса: 36/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1964. г. са 
просечном оценом 7,33. 

• Други степен студија завршио 6.4.1967. г. са 
просечном оценом 7,83. 

•  Назив дипломског рада: „Пројекат пробног стола 
за испитивање века трајања аутомобилских гума 
димензија југословенских произвођача“. 
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Добривоје Р. Срећковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 12.5.1941. г. у Реснику, Крагујевац. 
 
Број индекса: 91/1960 
 

• Први степен студија завршио 21.2.1966. г. са 
просечном оценом 6,40. 

• Други степен студија завршио 2.7.1973. г. са 
просечном оценом 7,08. 

 

Слободан С. Срећковић, дипл. маш. инж. 
Рођен 1.3.1935. г. у Непричави, Ваљево. 
 
Број индекса: 76/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,89. 

• Други степен студија завршио 8.7.1965. г. са 
просечном оценом 7,54. 

• Назив дипломског рада: „За фабрику шамота у 
Аранђеловцу пројекат пнеуматског уређаја за 
вертикални транспорт млевеног материјала“. 

 

Добрило Т. Станић, маш. инж. 
Рођен 28.2.1941. г. у Дубљевићима, Мостар, БиХ. 
 
Број индекса: 29/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,07. 
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Ђорђе М. Станојевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 31.10.1935. г. у Белошевцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 39/1960 
 

• Први степен студија завршио 27.6.1962. г. са 
просечном оценом 9,14. 

• Други степен студија завршио 23.2.1965. г. са 
просечном оценом 8,44. 

• Назив дипломског рада: „Оптимални пнеуматски 
систем контроле чауре из програма Завод 'Црвена 
Застава' и конструктивно решење средства 
аутоматске контроле“. 

 

Миливоје Р. Стевовић, маш. инж. 
Рођен 14.8.1938. г. у Борчу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 61/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 7,28. 

 

Драгољуб П. Стефановић, маш. инж. 
Рођен 25.1.1933. г. у Драгобраћи, Крагујевац. 
 
Број индекса: 46/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 25.1.1964. г. са 
просечном оценом 7,00. 
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Миливоје А. Теофиловић, дипл. маш. инж. 
Рођен 7.3.1932. г. у Петропољу, Краљево. 
 
Број индекса: 88/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 6,96. 

• Други степен студија завршио 18.9.1965. г. са 
просечном оценом 7,12. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат мосне дизалице 
носивости 25/5Mp, распона 22 m и висине дизања 
12 m“. 

 

Каменко В. Тимотијевић, дипл. маш. инж. 
Рођен 9.9.1940. г. у Грошници, Крагујевац. 
 
Број индекса: 59/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,10. 

• Други степен студија завршио 26.4.1965. г. са 
просечном оценом 7,04. 

• Назив дипломског рада: „Организација предузећа 
за производњу опреме за сервисирање друмских 
возила“. 

 

Милан С. Ћетковић, маш. инж. 
Рођен 16.3.1941. г. у Обилићу, Приштина. 
 
Број индекса: 35/1960 
 

• Први степен студија завршио 12.2.1963. г. са 
просечном оценом 6,71. 
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Милан С. Ћировић, дипл. маш. инж. 
Рођен 24.12.1941. г. у Годачици, Краљево. 
 
Број индекса: 67/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.9.1962. г. са 
просечном оценом 7,28. 

• Други степен студија завршио 28.12.1964. г. са 
просечном оценом 8,16. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
радионице за одржавање и оправку путничких 
возила“. 

 

Чедо Ђ. Хајдуковић, маш. инж. 
Рођен 9.10.1932. г. у Прокинама, Огулин, Хрватска. 
 
Број индекса: 45/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 16.4.1965. г. са 
просечном оценом 6,60. 

 

Миодраг Т. Цанковић, маш. инж. 
Рођен 14.01.1930. г. у Ракинцу, Крагујевац. 
 
Број индекса: 32/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 19.9.1970. г. са 
просечном оценом 6,53. 
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Јефтимир В. Цветковић, маш. инж. 
Рођен 28.11.1938. г. у Броду, Лесковац. 
 
Број индекса: 10/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 7,39. 

• Други степен студија завршио 22.1.1965. г. са 
просечном оценом 7,78. 

• Назив дипломског рада: „Идејни пројекат 
ковачнице фабрике аутомобила“. 

 

Спасоје П. Цветковић, маш. инж. 
Рођен 16.9.1932. г. у Лабуништу, Охрид, Македонија. 
 
Број индекса: 8/1960-V 
 

• Први степен студија завршио 29.6.1964. г. са 
просечном оценом 6,60. 

 

Вукосав Ђ. Цвијовић, маш. инж. 
Рођен 21.3.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 53/1960 
 

• Први степен студија завршио 26.11.1962. г. са 
просечном оценом 6,28. 
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Душан М. Шаљић, дипл. маш. инж. 
Рођен 27.9.1941. г. у Крагујевцу. 
 
Број индекса: 62/1960 
 

• Први степен студија завршио 8.10.1962. г. са 
просечном оценом 7,96. 

• Други степен студија завршио 1.4.1965. г. са 
просечном оценом 8,20. 

• Назив дипломског рада: „Пројекат претоварног 
моста са окретном дизалицом и грабилицом за 
манипулацију на складишту, распон претоварног 
моста 80 m. Израда општег решења и детаљна 
конструкција носеће челичне конструкције 
претоварног моста“. 
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