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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет:

Извештај комисије за избор у звање истраживач-приправних, кандидата Николе
Јовића инж. маш.

Одлуко.м Наставно-научног већа Факултета инжсњерских наука Универзитета у Крагујевцу,
број 01-1/2437-36 од 09.07.2015. именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата
Николе Јовића, ин:ж. 1\Iаш. у звање истраживач-приправник.
На основу увида у приложену документацију и личног познавања кандидата, Ко�ш:сија
подноси Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски подаци о кандидату
Никола Јовпћ је рођен 21.02.1992. године у Крагујевцу. Основно образовање стекао у
основној школи "Радоје Домановић" у Крагујевцу. Завршио је средњу школу ,Лрва
крагујевачка гимназија" у Крагујевцу, 2011. године. Основне студије на Факултету
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је завршио 2014. године са просечнОЈ\·r
оценом 9,80. Завршни рад из предмета Сензори и актуатори на тему ,,Пројектоваље Ардуино
мобилног робота са камером мобилног телефона у улози сензора" је одбранио са оценом 1 О.
Исте године уписао је и мастер студије на Факултету инжењерских наука. Љегова тренутна
просечпа оцена на 1\!астер студијаыа је 10,0. Актпвно учествује у актшшостюtа Центра за
примењену аутоматику, где од јануара 2015. године иыа додљен радни простор у просторији
Ц85 и приступ лабораторијским ресурсю1а у циљу обављања и стручне праксе и
самосталног истраживачког рада. Аутор је и коаутор неколико објављених радова.
Ангажован је као студент де:.юнстратор на nредмету Сензори и актуатори - где је аутор
скелетон nporpa:-vrcкиx решеља (датих на порталу предмета) на основу КОЈИХ студенти
развијају своја решења у ТОК)' лабораторијских ве)кб11.

2. Нау•шо-истражнва••кн рад

(MSl)

Ра!-1 у вщсhем часошsсу нсщноналног з нач аја

1. М. M atij evic , У. Cvjetkovic, У. 1:;- ili pov ic , N. Jovic, "Basic Coпccpts of Autoшatioп апd
Meclшtгonics 'vitl1 LEGO MINDSTORMS NХТ'\ Telш ika, Yol. 6, No. 4, рр. 653-663, ISS�
0040-2176, 2014.

Саонштсље са скуна шщноналног зна щја шта�шано у це:ннш (М63)
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Срб11ја. Јун 8-11.2015.
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1.

N . .Jov ic, У. Cvjetkovic, М. Matijevic, ,.REMOTE CONTROL OF LEGO M INDSTORMS

NXT MOTORS PROGRAMMED lN PYTHON, Р,-ос. ој 2nd Intemational Confe,·ence оп
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З. Остале �1ктивности на Факултету
26.09.2014.
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у

тиму

за

пре;:�.стављаље
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ЗАКЉУЧАК

На основу биографских података н до сада показаних резултата у истраживачком

раду
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на студиј юt а, Ко�шсија закључује да Никола Јоnнћ инж. маш. испуљава законске

услове npe:-ta Закону о
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де:rапюсти (Службени rласнпк бp.ll0/2005,

ч:шна 142. и 149. Статута Факултета инжсњсрскнх

да буде нзабран у звање истраживач-приправник и

предлаже Наставно-научпоы већу Факултета инжељерских наука Уни верзитета у
да донесе одлуку о избору Т Iикопе Јовнћа у звање и:страживач-припрашrик.
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ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.

Др Мн.1а11 Матнјевнh, р едовн и професор,
Факултет инжсњсрских наука Универзитета у Крагујевuу,
Уже научне области: Аутоматика и ж:хатроника, Примељена инф ори атика и
рачунарско ишксњсрство
-

2.

Др Драган Мн.1осав.ъевпћ, редовнн IIpoфecop.

Факултет пнжењерских наука Ушшерзптста у Крагујевuу,
Уже научне обласТII: П рим ељена мсханика. Примељена ин ф ормат н ка
инжењерстэ6
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З. Др Мн.1ан Рнспшовнћ, ванред1111 професор.
Машннски фак).пет Универзитета у Београду.
Уже научне области: Ауто.чатско управљаље

[/;1;tt/1/71.
У Крагујевцу.
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