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На основу увида у приложену документацију, Комисија подноси Наставпо-научном
већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу:

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски

подаци о кандидату

Душан Јов а новић , маст.

инж. је рођен је

01.

октобра

1991.

године у

Кагујевпу. Основно образоваље је стекао у Крагујевцу . Завршио је средњу 1пколу
Прву крагујевачку гимнюију, природно математички смер у Крагујевцу.
Факултет инжењерских наука Универ:штета у Крагујевцу, студијски програ.Ј\.1

ВОЈНОИНДУСГРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСГВО је уписао

2010. године, основне студије
завршио први у генерацији 2014., а мастер студије следеће године 2015. такође први
у генерацији. Тиме је постао први дипломирани мастер инжењер студијског
програма ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО на Факултету инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу.

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу је уписао

2010111 године . Основне
академске студије у трајаљу од четири године је завршио са просечноl\-1 оценом 9.8.
Мастер академске студије је уписао исте године на Факултету инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу и завршио са просеком

1О.

Током студија кандидат Душан Јов ан ови ћ , маст. инж. је покюао изузетну

заинетересованост за студије и постигао резултате тако даје награђен са:

..
1.

Наградом за најбољег студента четврте године основних академских студија у
школској

2.

2013/2014. години

и

Наградом за најбољег свршеног студента на студијском програму основних
академских студија војноиндустријско инжењерство у школској

2013/2014.

го д ини.

На

докторске

академске

студије

на

Универзитета у Крагујевцу уписан је школске

Факултету

2015116

инжењерских

наука

године.

Од страних језика користи Енглески језик , напредни ниво.
У

свом

проЈектовање,

раду

користи

прорачуне ,

LABVIEW, MS Office
Опредељен

.

.

је

велики

мерење:

софтвера

САЛА ,

за

рад

MATLAB,

на

рачунару ,

FEMAP,

за

FORTRAN,

и интернет .
за

научни

ВОЈноиндустриЈског

инжењерства

прорачуне

наоружања

система

број

рад
са
и

и

усавршавање

посебним

технол огије

у

области

акцентом
производље

на

машинства

и

проЈектовање

и

делова

и

система

наоружања.

2.

Научно-истраживачки рад
Аутор или коаутор је следећих радова:

1. Dusan Jovanovic, Verica Cukanovic, ТНЕ ANALYSIS OF WORК OF AUTOMAТIC
RIFLE COMPENSATOR DURING SHOOTING, The
for students

SRМA

2014, Кraljevo , 2014.

рр.

fouтth

international symposium

84-87.

2. Dusan Jovanovic, Ljubisa TanCic, INFLUENCE OF INTERNAL BALLISТIC
PARAMETERS ON 12,7 ММ М87 MACHINE GUN RECOIL FORCE, The fifth
international symposium for students

SRМA

2015 , Кraljevo , 2015.

3. Dusan Jovanovic, Zoran Ristic, Verica Cukanovic, KINEMATSKA ANALIZA
MEHANIZMA ZA HRANJENJE REDENIKOM MIТRALJEZA 7,62 mm М84 ,
Festival kvaliteta, 2015 , Fakultet inzenjerskih nauka Univerzitet u
рр.

Кragujevcu ,

2015,

337-344

Нак он упи са доктор ских студиЈ а к андидат ј е показ ао заинтересов ано ст за

научио и страживачки р ад, овладао ј е соф твером за мерење и аквизи цију сигнала

LABVIEW. Остварио је веома добру сарад њу са предуз ећем "Застава оружје"
Крагујевац.

ЗАКЉУЧАК

На основу биографских података и до сада показаних резултата у истраживачком

раду и на студијама, Комисија закључује да Душан Јовановић маст. инж. испуљава

законске

услове

према

гласник бр.110/2005 ,

152.

Закону

50/2006-

о

научноистра:живачкој

испр . и

18/2010

и

112/2015),

делатности
члан

86-88

(Службени

и члана

142-

Статута Факултета ин:жењерских наука Универзитета у Крагујевцу, да буде

изабран у звање истраживач

-

приправник и предлаже Наставно-научном већу

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да донесе одлуку о

избору Душана Јовановића у зваље истраживач- приправник.

Крагујевац,

12.02.2016.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.

Др Бранко Тадић, редовни професор , Факултет
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Уже научне области: Производно машинство,

Индустријски

2.

Др Богдан Недић, редовни професор, Факултет
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Производно машинство

3.

Др Александар

ар и , доцент, Војна академија,

Универзитет одбране, Београд,

У жа научна област: Механика наоружања.

