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1 ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о расписивању конкурса. орган и дату~~ доношења одлуке: 

Одлука број О 1-1 /2424-7, Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука, од 26. августа 202 1. год. 

2. Дату~• 11 ~~есто објављи вања конкурса: 

Публикација "Послови". број 950 од 08 .09.202 1. 

3. Број сарадник;:~ који се бира, зв;:~ње и назив уже нау•1 не обт1ст11 з ;:~ коју је расписан конкурс : 

Ј едан сарадник у звању асистента за ужу научну област Производно машш1ство 

4. Састав ко~1исије са назнаком имена и презимена сваког •~лана, звања, н аз11ва уже нау•те области за коју је изабран)' 
звање. датум избора у звање 11 установа у којој је члан комисиј е запослен: 

1. Др Драгиша Вилотић, ред. проф. у пензији. Уже научне области: Технолог11ј;:~ пласти 1 111ог деформ исања, ад11п1вне 11 
виртуелне технологије . Датум 11збора у звање: 2 1. м ;:~ј 1998. годи не. 

2. Др Драган Адамовић. ред. проф. Уже науч не обл;:~ст11 : Проювод110 ~1 аш1 111ство, Индустр11јск11 и нжењеринг. Датум 

избора у звање : 27. децембар 2012. године. Запослен на Факултету инжењерскнх наука Универзитета у Крагујевцу. 

3. Др Весна Ма11д~1ћ, ред. проф. Уже научне област11: Про11зводно м;:~шннство, Индустријски инжењерннг. Датум избора 

у звање: 27. децембар 20 12. године. Запосле 11а н а Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

3. Др Србислав Алекса11дров11ћ, ред. проф. Уже науч не области: Проювод110 маши1 1ство и И11дустр11ј ски 111 1жењсринг. 

Датум избора у звање: 27. јануар 201 1. године. За послен на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

4. Др Нада Ратковић, ванр. проф. Ужа научна област: Про 11зводно ~1ашинство . Датум избора у звање : 9. септембар 2020. 
године. Запослена на Фнкултету инжењерских наука Универзитета у Крнгујевцу. 

5. Пријављени кандидати: 

1. Марко Дел11ћ 

11 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

-
1. Име. име једног родитеља 11 презиме: 

Марко (Мирко) Делић 

2. Звање: 

Мастер 11нжењер машинства 

3. Дату~t 11 место рођења. ндреса: 

-· 
29.01 .1990. год. у Крагујевцу . Максдонскнх бр111 ·ащ1 5 

4. Устннова или предузеће где је кnнл11дат тренупю запослен 11 профес1юналн11 статус : 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевну ; Радно ~ 1 еrто: Асистент 
·-~------

5. Година уписа и завршетка високог образовања, ун 11 верз11тет, факултет. назив стулиј ско!" програма (сту;щјска група). 

просечна оцена током студија 11 стечени ~труч н 1 1. сџнос 1 ю а!\адемск11 нюив: 

·----- ·--·-·---·-·· 
Основне акаде~1сн:е студнјс 

Година упнса:2009 

Година завршеткн· 20 12 
Ун11верзнтст у Крагујев 11у 
Факултет ннжењерских наука 

Машинско 11нжењерство 

Просечна онен а: 9,30 
Академск11 назив : Инжењер ~1 аш11нствt1 --------·--



м'астер академске студнје 

Година уписа: 2012 
Година завршетка: 20 14 
У н иверзитет у Крагујевцу 

Факултет 11нжењерскнх наука 

Студијсю1 програм: Машинско 11нжењерство 

Просечна оцена: 9,75 
Акадеr.1ск11 наз11в: Мастер инжењер маш11нства 

6. Год11на уп11са 11 завршетка спец11јал 11ст1111к11 х . односно мап1старскнх студ11ј а. уш1верз11тст, факултет, назив студ11јског 

програма. просе1 1на оцена токоr.1 студија, научна област 11 сте1 1 с 1 1 11 академск11 наз 11 в : 

-
7. Наслов специјалисп1чког рада, од11осно магистарске тезе: 

-
8. Универз11тет, факултет, назив студ11јског програма допорских студ11ја, година yn11ca, 11ау11 11а област 11 просечна оцена: 

Докторске студ11је 

У н иверзитет у Крагујев11у 

Факултет 11нжењерских наука 

Студнјск 11 програм : Докторске академске студ11ј с Маш11нско 1111жсњерство 

Година уписа: 2018 
Просечна оцена: 1 О 
9. Наслов докторске дисерташ1је, год1та одбране и стечено 11ауч 110 звање: 

-
10. Знање светских језика - 11авод11: чита, пише. говор 11. са оценом одт1ч1ю, врло добро, добро, задовољавајуће: 

Енглески језик (Чита: добро; пише: добро; говори : добро) 

Немачки јез11к (Чита: зщовољавајуће: пише: задовољавајуће: 1-оворн : задовољавајуће) 

1 1. Област. ужа област: 

Машинско 11нжењерство, Производно машш1ство 

12. Место и трајање специјалюација и студијских боравака у иностранству (30 11 више дана): 

-

ш КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Кретање у профес110~1алном раду (уста1юва, факултет. у~1иверз11тет или ф11рма. трајање запослења и звање - 11авест11 сва 
звања} : 

Ф:1култет ннжењсрскнх наука 

Сарадн 11к у настав11 : март 20 15. -јануар 2016. 

З11ст11ва оружје а.д. 

Констру~пор 11 : децембар 2015.- мај 20 17. 
Конструпор 1: мај 20 17. - фебруар 2019. 

Факултет 111-~жсњсрскнх наука 

Ас11стент: март 20 19. - данас 

IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

Чла11 ство у стручн1ш и научн11м асоцијацијама: 

v НАУЧНОИСТРАЖИВА ЧКИ ДОПРИНОС 

Марко Делић 11ма укупно 12 објављених радова нз области машинског инжењерства, од којих је кандидат први аутор на 
4 рада, а кој и су категор 1.1са111-1 као: 

МЗЗ: 7 радова 

МЗ4: 1 рад 
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М'51 : 1 рад 

М52: 2 рада 

М5З : 1 рад 

Учествовао је у реал 11зациј 11 јед1юг домаћег пројекта као ст11пендиста М 11н11старства просвете, науке 11 технолошког 

развоја 11 јед1юг међународног npojehтa финансираног у OKBftpy ЕРАСМУС програма. 

Учествује тренутно у реализа ц11ј и једног домаће г npojc кi a финансирано г од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развој а и једног међународног п ројекта ф1 1 1 ~а11с 11раног у оквиру ЕРАСМУС програма. 

VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 

На Факултету 11нжењерских наука Ун иверз 1пета у Крагујевцу Марко Детtћ је изводио вежбе ю следеl111 х предмета : 

1. Поузда 1юст машинск~1х система, Сарадник у настави на Факултету инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу, 201 4/ 15 школска година 

2. lаш 11нски елемент11 , Сарадн11к у настав11 на Факултету инжењерских наука У н11 верзf1тета у Крагујевцу, 20 15/ 16 
школска година 

З. Машине и алати у обради деформ исањем , 20 18/ 19 - данас 

4. CA D/CAM/CAE 1, 2018/19 - данас 
5. CAD/CAM/CAE 2, 20 18/ 19 -данас 
6. Проюводне технолог11је. 2018/19 - да 11ас 

7. Савремени поступu11 пласп1 чног обл и ковања, 20 18/ 19 - данас 
8. Виртуелн 11 1шжсњер1111 г, 20 18119 - данас 
9. Машински материјали. 2018/ 19 - данас 

VII АНАЛИЗАРАДАКАНДИДАТА 

Просеч на оцена Основних академск~1х студиј а: 9,ЗО 

Просеч на оцена Мастер академск11х студија: 9, 75 

Просечна оцена пред~t ета нз уже науч не области (Основне академске студ11је: Производне технолоп1је - 9; Инжењерски 

алати 1 - 9; ! астер академске студије: Експер11мент у маш11нству - 1 О; Ко 11стру11сање помоћу ра•1у11 ара - 1 О): 9,50. 

Дуж11на студ11рања: 5 год11н а 

Уписана друга година докторск11 х академских студ11ја маш11нскоr инжењерства. 

Током ос11овн11х 11 мастер акаде~1 сю1х студија награђ 11 ван ј е омуком Наставно-научног Beha Факултета 11нжењерск11х 

наука за пост11гнути успех, као студент са просечном оценом всhом од 9. 11 то : 
- 2009/201 О школске годи не за просечну оцену 9,00. 
- 20 1 2/20 1 З школске год11не за просечну оце ну 9,60 
- 20 1 З/2014 школске год1111е за просе1 1 1-1у оцену 9. 75 

У току студ11ј аје био кор11с н11к ст11пенд11је м инистарства просвете, науке 11 технолошког развоја, коју доб11ј ају студент11 

са просечном оценом већо~1 од 9. 

Као студент докторских студ11ја био је стипендиста l11 н 11 старства просвете, науке и технолошког развоја, прн че~tу су 

стипе 1-~д11је додељиване за десет студената докторс к11х а каде~~ ских студија машf1 нског инжењерства у Србиј и са најбољим 

просеком . 

У складу са уговором о ст11пеfщ11рању б110 ј е ангажован на наu1 юн::1лном пројекту ТР :>5041 "Истраж11вање безбсдност11 
возила као дела кибернетског система : возач - возшю - окружење·' нн Факултету инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу. 

А нгажован је на национал~юм пројекту ТР 34002 "Развој тех1юлошю1 х поступака ливењн 1юд утицајем електромагнетног 

поља и технологиј а пластичне прераде у топлом стању чствороко~111оне1пн 11х леr·ура A l-Zп за спец11јалне намене". 

Има радно 11скуство у шщустр11Ј11 од тр11 год11не као rtројектант технолог11ј е. конструh-тор алата за обраду деформ11сањем 

и програ~t ер . Током студ11ј а 11 профес 110налног ангажовања у фабр1щ11 11 на Факултету 1111жењерских наука као ас 11стснт 

овладао јс коришћењем следеh11 х софтверских алата релевантн 11 х ужу 11ау•1 ну област: 
- C ID софтвер 11 - САТ/А , /Л' 11ЕЛ'ТО!< и SOL/Dll 'ORKS 
- С. /,\/ софтвер - SOL!DCA.\f 
- С tE софтвер -АЛ'SУS 11 Sf.\!UFACTFOR\f/\'C 
- RP софтвери за пр11nрему ЗД штам 11е (брзе юrаде прототююва) - O~jet Studio, Eige1· ЗD РЈ immg Sofhvшe 

- RE софтвери за ЗД дигиталюаш1ју (ревер·тн 1 1 нжењерин~-) - IJGl'id 5. Агtес Studio, ,'v/F Studio 
- PD,\/ софтвер за управљање покументаш1јом 11 кому11и ка1111,1 у "'еђу службама у окв11 ру предузећа (P!·oduct dala 

management) - PDM SOL/DJ f'ORKS 

Такође. токо~t ангажовања у звању ас 11стента на Фак) 1 1ст~ 1 1 нжењерск11х наука овладао је коришhењС\1 следеће опреме 

11 система за брзу юраду протопшова 11 ЗД скен щ1нн.е: 
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• ЗD s1ampaci za брзу израду прототипова: Alaris Objet - Po~vJet техно.1огија. Makrl·o1·ged - FDЛ! тех11олоrија . 
Makerbot - 1~ом tchпologija 

30 kencri: ОА l '/D Sf,S-2. Artect:va lite. Л!aller and l··orm. Sense 
Termo' izijska kamera: Fluke П.IОО 
l'R (l 'iuual ReaЩv) опрс~1а - ЗД нројсктор !11!.-ocus Deptl1Q. ЗЛ 11аочаре ,\ 'ul 'ision бОСХ. ЗЛ рукави на 5DT Dara 
Clove 5 Ul11·a, Маг11ст11и ypelJaj за 11раl1сњс кретања l "R-Space Hli111racker 

VПI МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА 

Ка11дидат Марко Дели!~. мастер и11жсњср ма1 11н11ства. исr1уњаоа ус:юве нредвиlЈенс одредбама Зако11а о високом 

образовању. Ста1 )та Фак) .пета и11жсњерских 11аука Унивсрзи1сга) Kpar)jeBL!) и Правинника о б.1ижим условима за 

избор у звање сарад11ика Фак).1тста инжењерски:-.. 11а) ка) Крагујсв11у за юбор сарадника у звању асистента за ужу 11ауч11у 

област Произво;11ю Машинство. 

IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу просс11них онс11а 11а основним и мастер акадс~1скю1 студијама, просечне oi1c11c из 11 рсдмста уже 11ауч 11с обнасти 

за коју се канди,1ат бира. нсдаrошкоr искуства, дужине СТ) дирања, 11ауч11оистраживачких рсзуЈ1 га1а. учешћа у рсализа11ији 

пројеката и оцс11и нсдаrошког рада. сагласно Зако11у о високом образовању, Статуту Факултета и11жсњерских 11аука 

Универзитета) Краrујевну и 1 lравилнику о ближим ус.1овима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу, Комисија прсд.1аже Наставно-11ау'нюм већу Факултета и11жењерских наука Унивсрзи га у Крш · оцу да 
усвој11 Извештај 11 кандидата Марка Дел111iа , мастер 11юкењера маш11нства, юабере за сарадн11 ента 

за ужу научну област Проюводно маш1111ство на одређе1ю време од тр11 год11не. 

2. 

Др Драгн~uа Вилотиh. с . проф. у нснзиј11 

Факу:пета техничких наука Унивсрзюета у 

l Ioвo~1 Саду 

Уже нау<111с обпасти : Тсх 110.1огија 11 Ј 1асти'1 1юr 

дефор~шсања. адитив11с и виртуеЈ1 11с тсх 11ологијс 

~~ 
Др Драган Лдамовиl~. ред. 11роф. Факултета 

инжењерских 11аука Универзитета у Kparyjcвu) 

Уже 11ауч11е обЈ~асти : 1 lроизвод1ю машинство и 
И11дустријски и 11жсњерн 11г 

з._Jl--"'---1д_cxц__,,_:r:;_Л_~_GLi_~_ 

5. 

Др Весна Манди!~. ред. проф. Факуптста 

инжењерских наука Универзитета у KparyjcBL!) 

Уже 11ауч11с области : 1 lроизвод1ю маши11ство и 
И11д) стријски и11жсrьсри 11г 

скса11дровић. ред. проф. 

Фак) ,пета инжењерских ЈШ) ка Универзитета) 

Крагујевну 

Уже научне области : Производно ма11.1и11ство и 

И11дустријски и11жсњсри 11г 

~tдlt1 ~а__ 
v 

Др Нада Ратков иl~. ва11р. проф. Факунтс·1 а 

и11жеrьерских наука У11иверзитета у Краr·ујевц) 

Ужа 11аучна област: Проюво:ню машинство 
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