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НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет:

Извештај Комисије за избор у звање истраживач-сарадник, кандидата
Александра Миловановића, дипл.инж.маш., у звање истраживач-сарадник.

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр. 011/1305-30 од 23. 04. 2015. године именовани смо за чланове комисије за избор кандидата
Александра Миловановића, дипл.инж. маш.у звање истраживач-сарадник.
На основу прилога у приложену документацију и личног познавања кандидата, Комисија
подноси Научно-наставном већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу:

ИЗВ ЕШТ АЈ

1. Биографски подаци о кандидату

Александар Миловановић је рођен 18.јануара 1985.године у Крагујевцу.
Средње образоваље је завршио 2003.као матурант Прве крагујевачке гиманзије.
Дипломирао је на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу са просечном оценом 8,03.
Дипломски рад на тему "Примена мултимедијалних алата у концепту учења на даљину"
одбранио 26. 1 О. 2011. године са оценом 1 О.
У претходном периоду био је запослен у "TSS Metal Industiy doo", Крагујевац, на радном
месту инжењер-конструктор и у "Таково осигурање АДО'\ Крагујевац, на радном месту
проценитеља штета на моторним возилима.
Боравио је два пута на усавршавању

на Техничком универзптету у Копенхагену, Данска

(Technical University of Denrnark, DTU):
-

Рад на nројекту TEMPUS WВC-VМNet (10.мај- 10. јун

-

EASETECH Training course

2012).

- Управљање животним циклусом чврстог отпада, (17. -

30. јун, 2013).
Докторске академске студије на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, научна
област Енергетика и процесна техника, уписао је 2014.године.
Говори енглески и служи се немачким језиком.
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2. Научно-истраживачки рад:

1. Г. Бошковић, С. Јовановић, Н. Јовичић, З. Ђорђевић, А. Миловановић: Енергетски
аспекти система управљања комуналним отпадом- сЛучај града Крагуј евца, XXXI
Међународно саветовање "ЕНЕРГЕТИКА 2015", Златибор, 24.-27.март, 2015.

3. Педагошки рад:

1. Енергија и животна средина, сарадник у настави на Факултету инжењерсих наука
Универзитета у Крагуј евцу, 2015-.

з

ЗАКЉУЧАК

На основу биографских података и до сада показаних резултата у истраживачком раду на
студијама, Комисија закључује да Александар Миловановић, дипломирани инж. маш.
испуњава законске услове према Закону о научноистраживачкој делатности (Службени
гласник бр. 110/2005, 50/2006 испр. и 1 8/2010) члан 86-88, и члан 142. и 152. Статута
факултета инжењерских наука у Крагујевцу, да буде изабран у звање истраживач сарадник
и предлаже Научно-наставном већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу да донесе
одлуку о избору Александра Миловановића у звање истраживач-сарадник.
-
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Др Небојша Јовичић,

ор, Факултет инжењерских наука, Крагујевац ----4-��;.��--

Ужа научна област: Енергетика и процесна техника

Др Милан Деспотовић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, Крагујевац
Ужа научна област: Енергетика и процесна техника

Др Горан Вујић, ванредни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад,
Ужа научна област: Инжењерство и заштита животне средине

Крагујевац, 04. 05. 2015. године

