
1. 

Факултет 1111жењерсю1х наука 

У н11верз1пета у Крагујевцу 

ИЗВЕШТАЈ 

V (-1 ( '1 G.ГС) 
о~ год. 

- - - - - - - - - - -1!-· . ..... - "_" __ .s.A. ц . -------------

о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област 

Примењена информатика у инжењерству на одре l)ено време од 3 (три) године 

1 ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

Од11ука о расп11с11вању конкурса. орган 11 датvм доношења од11уке: 
Омука број О 1-1 3944-9 1 l аставно-научног већа Факултета 11нжењерскнх наука од 18. 11 .2021. год. 
2. Датум и место објављивања конкурса : 

1 l убл икација националне службе за запошљавање ''П ослови", бро ј 96 1 од 24.11 .2021. год. 
3. Број сарадника који ес бира, звање и назив уже научне области за коју ј е расписан конкурс: 

1 сарадник у звању ас11стент, за Ylh'Y научну област Примењена информатика у инжењерству на одређено време од 3 
(трн) годнне. 

4. Састав комиснје са назнаком Њ\\ена 11 презнмсна сваког члана. звања. назива уже научне областн за кој) је изабран у 

звање, .:~атум нзбора у звање и установа) кoioi је члан ко~111с11iе запослен : 

1. Др Н енад Грујовић, ред. проф. Факултет инжсњерск11х наука У 1111верз1пета у Крагујевцу, уже научне области: 

П римењена механ11 ка, Примењена информати ка ~1 рачунарство, 

2. Jl,p Мирослав Ж11вкоои l1 , ред. проф , Факултет и нжењерских наука Универз 1пета у Крагујев цу, уже нау1 1 не области : 

Примењена механи ка, Примењена информатн ка и рачунарство, 

3. Др Дејан Днвац, ванр. нроф ., Грађевински факултет Ун11верз11тета у Београду. уже научне област11 : Механика стена, 

Подземне констр) кц11је, Тунелн за рад 

5. Пр11јављени кандндатн: 

1. Вукашин Славковић, дипломирани машинскн инжењер 

11 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног роднтеља 11 гrрезЊ\1е: 
Вука ш111-1 , Радован Славков11ћ 

2. Звање : 

Д11плом11ран11 маш11нск11 ннжењер 

3. Латvм и место роhења. адреса: 

05.08.1983., Крагујевац, Јосифа Шнерсона 2/3/45 
4. Установа или предузеће где је кандИдат трс 11 утно запослен и професионал ни статус: 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Kpai-v i eвцy, ас~1сте нт 

5. Година уписа 11 завршетка високог образовања, уннверзитет, факултет, назив Сl)днјског програма (студ11јска група), 
просечна оцена током стущ1ја и стечени стру•н-111 , односно академски назив: 

2002 ., 2009 .. Ун~10ерз11тет у Крагујевцу, Маш11нсю1 факултет. машш1ско инжењерство. 9.45, д11 nло\111ра н11 маш11нск11 
1111жењер 

6. Година уписа и завршетка специјалнстичкнх, односно маг11старск 11 х студија, ун11верз11тет, факултет. назнв студијског 

проrрама. просечна оцена током студија, нау•н1а област 11 стечени академски наз11в: 
-
7. 1 l аслов специјат1стичког рада. односно ма1 нстарске тезе: 
-
8. Ушшерзитет, факултет, назив студнјског програма докторсюLх сту дн ја, година уписа, научна област 11 просечна оцена: 

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерскнх 11аука Ун11верз1пста у Крагујевц). 20 15, 1 О. 

9. 1 lаслов докторске щ1ссртац11 је. година одбране 11 стечено научно звање: 

1 О. Знање светскнх језнка - наводи : чита, пише, говори. са оценом од11 11 •шо, врло добро, добро, задовољава јуће: 



Ь1глесю 1 јез11к (п11ше одли ч но, чита - одл1 1 ч~ю, говор11 - одлично) 
Нема'1К1 1 ј ез нк (пн ше одл 11чно, чита - одл~1ч1ю. говор1 1 - задовољавајуће) 
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11. Област, ужа област: 

Маш 1111ско 11нжењерство, П римењена информап 1ка у 11нжењерств1 

12. Место и тоајање специiалюаш1iа и Сn'д11i ск11х боравака у 11ностранству (30 11 в11ше дана): 

• Техн11чю1 Ун11верз11тст Брауншвајг д111 111омске СТ).З.11је (октобар 2006. - март 2007.) 

• Техн11чк11 Ун11верз 11тет Брауншвајг пројекат ДААД (мај-јун 2012) 

• Техн11чю1 Ун11 всрз 11тет Брауншвајг проје кат ДААД (.з.ецембар 20 13) 

111 КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЛУ 
Кретање у гrрофес110нал1юм раду (установа, факултет, уш1верзитет ил и ф11рма , трајање запослс11,а 11 звање - навести сва 

звања): 

ФакуЈЈтет 1111жењерсю1х наука : 

• Истраживач сарадник 20 11 - 20 17 

• B~IWll Стр) ЧIШ сарадН11К 20 17-2019 

• Асистент 20 19-

IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 
Чланство у стручннм 11 науч н11м асоцијацијама: 

v НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИДОПРИНОС 
Кандидат има објављене следеће научно-струч не радове (по категоријама): 

Категор11ја М 13: 1 
Категорија М21 : 3 
Катсгор~1ј а М24 : 2 
Категорија М ЗЗ: 10 
Категорија М 34 : 3 
Категорија М 53: 2 
Категорија М63 : 1 

Yкyrr 110 број објављен 11х радова: 22 рада. од чега јс ка 1щ11дат rrpв 11 аутор 11а 3 рада. 

VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ЛО ПРИНОС У НАСТАВИ 
Кандндат на Факултету 11 нжењерских наука Ун11 верз11тета) Крагујевцу изводи вежбе ю следећ11х предмета: 

Основ11е академске студиј е: . Рачунарски алати (20 17-) . П рограмск11 језици (20 17-) . Механи ка 1 (2010-) . Брза юрада протот11пова (20 16-) . Програм11рање моб11лних апл икација (2018-) . Електронско пословање (20 18-) . Менаuмент односа са корисницюш (2018-) 

Мастер академске С1);н1је: . Инжењеринг тк11ва (202 1-) . Програмирање моб11лних апл икација (2020-) . Брза израда прототи пова (20 16-) 

VII АНАЛИЗА Р АдА КАНДИДАТ А 
Просечна оцена Дипломских академских студија : 9.45, 
Просечна оцена предмета 11з уже науч не области : (1 l рнм сна рачунара 10, Програ.мскијез11 цн 10): 10 
Дужина студирања : 7 год~1н а, 

До~,."Торска дисертација под насловом ·· Развој 11 примена материјал ног модела пол 11мерних матср11јала са својством 
пам ћења обл и ка" у поступку одобравања усмене јавне одбране 
Кандидат је учесник два национална пројекта ТР32036(20 11 - до да нас) 11 ИИИ41007 (201 1 -20 1 9). 
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VIП МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАН АТА 
Кандидат Вукашин Славковић , д11 nломиран11 машински инжењер, ис пуњава услове предвиђене одредбама Закона о 

високом образовању, Статута Факултета 11нжењерск11х наука Универзитета у Крагујевцу и Правил ника о ближим 

условима за избор у звање сарадн ика Факултета инжењерских наука Ун11верзнтета у Крагујевцу за избор сарадника у 

звањ асистента за ж на ч н област П имењена ин о матика ннжење ств ' на пе нод од З године. 
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• 
1Х ПРЕ ЛОГ ЗА ИЗБОР КАН АТА УО ЕЂЕНО ЗВАЊЕ САР 

~-la основу nросечних оцена 11а диnломским академским сrудијама, npocc 1111e оцене из предмета за уже научне области за 
коју се кандидат бира, nедагошког искуства, оцене одржаних nрисrуnних вежби, дужине сrудирања, 

научноистраживач ких резултата, учешћа у реализац~1ји nројеката, као и закључака донетих на основу и нтервјуа, Комисија 

nредлаже Наставно-научном веl1у Факултета и11жеrьерских наука Универзитета у Крагујев цу да усвој 11 Извештај и 

канд 11дата Вукашнна Славковића , д1~nло шра ног 111аш11нског 1шжељера, нзабере за сарад 1111ка у звању асистента 

за ужу научну област Пр11мељена 11нфор111ат11ка у 11нжењерству, на одре~ено време од 3 (тр11) год1н1 е. 

У Крагујевцу и Београду, 

21.12.202 1. године 

1. 

2. 

3. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Др Ненад Гр ЈОвиl1, ред. проф . , Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу. 

Уже науч на област: Примењена механика, Примењена 

~Јь 
Др Миросла в Ж11вковић , ред. nроф., Факултет инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу, 

Уже научна област: Примењена механика, Пр11мењена 

информатика и рачунарство 

~rгAi2 
Др Дејан Дивац, ва11р. проф ., Граlјеви нски факултет 

Универзитета у Београду, уже науч не области : Механика 

стена, Подзем не конструкције, Тунел и за рад 

4 


