
Факултет 11нжењерских наука 
Универз1пета у Крагујевцу 

ИЗВЕШТАЈ 

11-м«.УЛ 1 i:Г ~НЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
У:"-1ВЕР"~п~::т \f "? )'.\F ЦУ 

о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарад11 ика у звање асистента за ужу научн у об.{lа~ Q t..o 
Производно машинство 1 1 а одређено време од 3 (три) rодинс ЦЈ ..A:>Q - ~6 _год. 

ЈД УЈЕВА~ 

1 ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

\ . Одл) ка о рас11ис11вању ко11курса. орrан и датум доношења одлуке: 

Одлука број О 1-1/ 1697-5 \ \ аставно-11ауч 11оr всhа Факултета инжењерски х на) ка од 18.06.2020. год. 
2. Дат)м и место објављивања ко11курса: 

П убл икација нацио11ал 11с службе за запошљавање · 'Послови", број 887 од 24.06.2020. rод. 
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже науч11е области за коју је расписа11 ко11курс: 

Један сарад11ик у звању асистента. за ужу научну област Производно машинство на одређено време од 3 (три) rодине. 

4. Састав комисије са 11 азнаком имена и презимена свакоr члана, звања, назива уже научне области за коју јс изабран у 
звање. датум избора у звање и установа у којој је чла11 комисије запослен: 

l . Др Бранко Тадиl1 , ред. проф .. - председник Ком11с11је. Факултет инжењерских 11 аука Универзитета у Крагујевцу, 
уже научне области : Производно машинство и И11д)стријски инжењери11г. 

2. Др Милан Ерић, ред. проф .. Факултет и11жењерских наука Уни верзитета у Краrујевцу, ужа научна област: Производно 

маш и нство, 

3. Др Слободан Митровић. ред. проф .. Факултет и11жењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Производно маши нство. 

4. Др Ђорђе Вукелић, ва11 р. проф .. Факултет техничких наука Универзитета у !\овом Саду. ужа научна област: 

Мстрологија, квалитет, еколошко-инжењерски ас1·1екти . алати и прибори. 

5. Др Данијела Милорадовиh. ва11р. 11 роф. , Факултет инжењерских 11 аука Универзитета у Крагујевцу. ужа научна област: 

Моторна возила. 

5. Пријављени кандидати: 

\. Владимир Кочовиh 

п БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДА ТИМА 

1. Име. име једног родитеља и презиме: 

Влащ1м11р Бра1шслав Ко•1Ов11ћ 

2. Звање: 

Истраживач сарадник (Мастер инжењер маши11ства) 

3. Датум и место роl)ења. адреса: 

02.04.1 990., Крш·ујева11, Тозе Марковиhа 7а 

4. Установа ил11 предузеће где јс кандидат тре11 утно запослен и п рофесио11ални статус: 

Факултет инжењерски х наука Уни верзитета у Крагујевцу. истражи вач-сарадник 

5. Година уписа и завршетка високоr образовања. универзитет, факултет, назив студијскоr програма (студијска група), 

поосеч 1 1 а оцена током студија и стечени стручни. однос1ю академски нази в: 

2009/2010. уписане, 2012. завршене Основне академске студије, Универзитет у Крагујевцу. Машински факултет у 

Краг;јсвцу. \lодул : Е11ерrстика и процесна техника. 11росечна оцена 9,07 стечен академски назив - инжењер машинства. 

2012/2013. ) п исан е, 20 14. заврше11е мастер академске студије, Факултет инжењерских 11 аука Универзитета у Краrујевцу, 

моду!!: Енергетика и п ронссна тех11ика, п росеч 11а оцена 9.38 стечс11 академски назив - мастер инжењер машинства. 

6. Година уписа и завршетка специјалистич ки х, односно магистарских студија, универзитет, факултет, 11 ази в студијскоr 

проrрама. просеч 11а оцена током студи ја. науч11а област и стечени академски назив: 

-
7. Наслов специјалистичкоr рада, односно магистарске тезе: 

-
8. Универзитет, факултет. назив студијског програма докторских студија, година уп иса, научна област и просечна оцена: 

У11иверзитет у Крагујевцу. Факултет и 11жењерских наука, Машинско инжењерство, 2014. , Производно машинство, 

просечна оцена: 9,67. 
9. Наслов докторске дисертације. година одбране и стечено 11аучно зnањс: 

Пријављена тема докторске дисертације под насловом: "Развој алата за завршну обраду цили11дричних отвора 

инерцијалном силом". Израда дисертације је одобрена одлуком Настав11 0-научном већу Факултета и нжењерских наука број 

0 1- 1/3629-24, од 19. 10.20 17. годин е. 

10. Знање светских јези ка - наводи: чита, пише. говори. са оценом одли чно, врло добро, добро, задовољавајуће: 

Ен глески јез и к, чита - врло добро, пише - добро, говори - врло добро. 

11. Област. ужа област: 

-
12. Место и трајање спс1 1ијалнза11ија и студи јских боравака у иностра11ству (ЈО и више да11а) : 



IП КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ Р 
Кретање у професионалном раду (установа, факултет. универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва 

звања) : 

Универзитет у Крагујевц). Факултет инжењерских наука, и страживач приправник, 20 14-2015, 
Униве зитет К аг јсвц , Фак лтст инжење ских на ка, ист аживач са адник, 2015-до данас. 

Чланство с чним и на чним асоцијацијама: 

V НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ОПРИНОС 
Кандидат има објављене следсhе научно-стручн е радове ( 110 категоријама): 

Ка1 егорија М2 1 : 1 
Категорија М22: 1 
Категорија М23: 3 
Категорија М24 : 3 
Категорија М33 : 5 
Категорија М34: 1 
Категорија М52: 2 
Категорија М84 : 2 
Категорија М85: 1 

Укупно број објављених радова : 19 радова од којих јс кандидат први аутор на 3 рада. 

Кандидат од 20 14. године учествује на реализацији једног домаћег пројекта финансираног од стране Министарства 
п освете. на ке и тех1юлошког азвоја Реп бликс С би је. 

VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ОПРИНОС У НАСТАВИ 
Кандидат на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу изводи вежбе из следећих предмета: 

Основне академске студије: 

Машински материјали. МИ. 1. година, 1 семестар, од школске 20 15/ 16-до данас; 
Алати и нрибори , МИ, 3. година. модул Производно машинство, VI семестар. од школске 2016/1 7-до данас; 

Статистика у инжењерству. УИ. 2. година, 111 семестар, школске 20 15/16. 

Мастер академске студије: 

Експеримент у машинству, МИ. 1. година, 11 семестар, од школске 20 16/\ 7-до да11ас; 

Експеримент у машинству, АИ, 1. годи на, 11 семестар, од школске 20 1 6/ 17-до данас; 

Експеримент у машинств). ВИИ. 1. година, 1 семестар, од школске 20 1 5/ 16-до данас; 

Савремени обрадни систем и . МИ, 1. година, 11 семестар, од школске 20 15/16-до данас. 

Кандидат Владим ир Кочовић је у периоду од школске 2015/ 16 до 2019/20 имао просечан нсдс;ы1и број часова одржане 
наставе ток школске године 5.31 и анкетама ст дената 4,32. 

VII 
Просечна оцена Основних академских студија: 9,07, 
Просечна оцена Мастер акадс~1ских студија: 9,38, 
Просечна оцена предмета из уже научне области: 9,67. 
Дужина студирања: 5 година. 

Више пута јс награ~ива11 за постиr11уте успехе, 

ТА 

Има пријављену докторску дисертацију под називом: .. Развој алата за завршн у обраду цилиндричних отвора инерцијалном 
силом··. 

Владими Кочовиh је нап ист пн им вежбама добио п сеч11 оцен 4.8. 

VШ МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ АТА 
Кандидат Влащ1мир Кочовић . мастер инжењер маши11ства, испуњава услове предвиђене одредбама Закона о високом 

образовањ). Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за избор 

у звање сарадни ка Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента за ужу 

на чну област П оизnод1ю машинство на пс иод од 3 године. 

На основу просечних оцена 11 а ос1ювним и мастер академским студијама, просечне оненс из предмета за уже научне 

области за коју се кандидат бира, педагошког искуства, оцене одржаних присту1111 их вежби. дужине студирања, 

науч~юистраживачких резултата. учешћа у реалюациј и пројеката. као и закљу•1ака донетих на основу интерnјуа, Комисија 

предлаже l l астаnно-науч1юм веhу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевну да усвоји Извештај и 

канд1щата Ко•1ови11 Влад1111Н1ра, мастер инж. маш" 11забере за сарадш1ка у звању ас11стента за ужу научну област 

Проюводно машинство на одређено време од 3 (трн) год1ше. 
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У Крагујевцу. 

25.08.2020. године 

1. 

2. 

3. 

5. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Др ~роф., - председ1шк Комисије. 
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, уже 

научне области: Производно машинство и Индустријски 

инжењеринг 

1/ 
/!Lf?llf1 

Др Милан Ериh, ред. проф., Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: П роизводно 

машинство 

Др Слободан Митровић, 

наука Универзитета у 

П роизводно машинство 

ред. проф" Факултет инжењерских 
Крагујевцу, ужа научна област: 

Др е Вукел ванр. проф., Факултет техничких наука 

Универзитета у Ново , ужа научна област: Метрологија, 

квал итет, еколошко-инжењерски аспекти , алати и прибори 

Др Дан ијела Милорадовић, ванр.проф . , Факултет инжењерских 
наука Униоерзитета у Крагујсоцу, ужа научна област: Моторна 

оозила. 
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