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истражи вач- приправник

кандидата

Николе Пат1ћа , маст. 11н ж. маш .

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр.
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/4627-26

од 21. 12. 2017 године именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата
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саста в у:

1.

др

редовни

професор,

Факултета

инжењерских

наука

Универзитета у Крагујевцу. Ужа научна област: Примењена механика, Примењена
информатика и рачунарско инжењерство.

2.

др

Мирослав

Живковић ,

редовни

професор ,

Факултета

инжењерски х

наука

Универзитета у Крагујевцу . Ужа научна област: Примењена механика, Примењена
информатика и рачунарско инжењерство.

3.

др Мирослав Трајановић, редовни професор, Машинског факултета Универзитета у
Ниш у. Ужа нау чна област: Производни системи и технологије.
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ИЗВЕШТАЈ

1.

БИО ГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ:

Никола Палић рођен је

21. де цембра 1993 . године у Краљеву. Завршио је основну

школу " Миодраг Чајетинац Чајка" у Трстенику, а након тога Гимназију " Вук Караџић "
у Трстеннику, природно-математички смер.

Школске

20 12/201 3.

године уписао је Факултет инжењерских наука у крагујевцу, цмер

војноиндустријско инжењерство . Основне академске студије завршио је
на модулу војноиндустријско инжењерство са просечном оценом

2016.
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решење
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за

сепарацију

просејавањем ",

менторством проф. д р Богдана Васиљевића, одбра нио оценом

1О.

Мастер

инжењерство

академске

студије

школске

2016/2017.

годи не на Факултету инжењерских нау ка у Крагујевцу , и зав ршио

их

године са просечном оценом

2017.

компјутерска
параметара
оценом

симулација

FEM

на

модулу

система

Војноиндустријско

под

9,43.

у писао је

Мастер рад из предмета Напредна анализа и

"Оптимизациони

процес

у

идентификацији

модела", под менторством проф. др Мирослава Живковића, одбранио

10.

Докторске академске студије уписао је

школске

2017/2018.

године

на Факултету

инжењерских наука у Крагујевцу, научна област Машинско инжењерство.
Служи се енглеским јези ком и у свом раду користи велики број софтвера. Одлично
поз наје програмске пакете за геометријско моделирање дело ва: Autodesk AutoCad,
Catia, Autodesk lnventor, програмске пакете за моделирање и симулацију методом
коначних елемената: FEMAP, РАК, LSPre-Post, програмске пакете за креирање и
обраду векторске и растерске графике : Adobe Photoshop, CorelDRA W.
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НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Радови објавље ни у ч асопису међународ н ог 'З начаја вер 11 ф11кованог п осеб н ом одлу ком

-

М24:

1. F. Zivic, N. Grujovic, S. Mitrovic, D. Adamovic, У . Petrovic, А . Radovanovic, S.
Duric, N. Palic, ' Friction and Adhezion in Porous Biomaterial Structure', TriЬology in
lndustry, Vol . 38, No. 3, рр. 361-370, ISBN 0354-8996, 2016.
Ра дов11 објављен и на 1еђу народ ној конференцији

-

М33:

2. N. Palic, У. Sharma, N. Grujovic, S. Mitrovic, F. Zivic, ' Friction Factor of the Fluid
Flow through Porous Media, SerЬiatrib ' 17, l 51h lnternational Conference of TriЬology,
Kragujevac, SerЬia, 17 - 19 Мау 2017. , рр. 42-50, ISBN 978-86-6335-041-0
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11нжењер ских наука у Крагујевцу да до несе одлуку о избору Николе Палића у звање
истраживач-приправник.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

l.дрН~сор,

Факултет инжењерских наука Универзитет, у Крагујевцу .
Ужа нау чна област: Примењена механика, Примењена
информатика и рачу нарско инжењерство .

2.
др

~

осла в Живковић , редов ни професор,

Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу .
Ужа научна област : Примењена механика, Примењена
информатика и рачунарско инжењерство.
-
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'/&UorurO
др Мирослаfiрајановић, редовни професор,
Машински факултет, Универзитет у Ниш у.
Ужа нау чна област: Прои з вод ни системи и технологије.

