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ИЗВЕШТАЈ џ 

о пр11јављеним кандидатима на кон курс за избор сарадника у звању асистента за ужу научну областf.()'l -... о _ год 
Производно машинство на одређено време од 3 (три) године /< n АГУ ЈЕВ АЦ 

1 ПОДАЦИ О КОЮ(УРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука о распис11вању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 

Одлука број О 1-1 /5041 -4 Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука од 24. 12.2019. год. 
2. Датум 11 место објављивања конкурса: 
Публикщи ја нашюналне службе за запошљавање "Послов 11", број 862-863 од 31.1 2.20 19. год. 
3. Број сарад1111ка који се бира, звање 11 назив уже научне област11 за коју је расписан конкурс : 

Један сарадн11к у звању асистента , за ужу научну област Производно машинство на одређено време од 3 (три) године. 

4. Састав ком11сије са назнаком имена и презиме на сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у 

звање, даn м избора у звање 11 установа у којој ј е члан комисије запослен: 

1. Др Радица П рок11ћ Цветковић, ред. проф ., М аш~1нск11 факултет Универзитета у Београду, ужа нау•1на област: 

Технолог11ја материјала - машински материјали и заваривање, 

2. Др Срб11слав Александровић , ред. проф., Факултет 11 нжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, уже научне 

област11: Производно машинство и Индустријски ннжењер11нг, председн11к Коl\шсије, 

3. Др Драган Адамовић , ред. проф. , Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, уже научне области: 

П ро11звод1ю маш 11нство и Индустријски инжењеринг, 

4. Др Нада Ратков11ћ , доцент, Факултет инжењерски х наука Универзитета у Крагујевцу, уже науч не области: П роизводно 

маш11нство 11 Индустријско инжењерство и инжењерск 1·1 менаџмент, 

5. Др Вукић Лаз11ћ , ред. проф., Факултет инжењерск~1х наука Универзитета у Крагујевцу, уже науч не области : 

П роизводно машинство и Индустријски инжењерин г. 

5. Пр~1јавље11и кандидати : 

1. Душан Арсић 

11 БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Душан, Момч11ло Apc 111i 
2. Звање: 

Истраживач сарадн 11к (Мастер 11нжењер машинства) 

3. Датум и место рођења, адреса: 

06.03.1990., Крагујевац, Јадранска 15/23 
4. Установа 11л и предузеће где је кандидат тренутно запослен 11 професионални статус: 
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, истраживач-сарадник 

5. Година уписа 11 завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група), 

просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: 

2008/2009. уп11сане, 20 11 . завршене Основне академске студиј е, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у 

Крагујевцу, модул: Производно машинство, просечна оцена 9, 13, стечен академски назив - 11нжењер машинства. 

20 1 1/2012. уп 11сане, 2013. заврше не мастер академске студ 11је, Факултет инжењерских наука Ун иверзитета у Крагујевцу, 

модул: П ро11зводно машинство, просечна оцена 9,81, стечен академски назив - мастер инжењер машинства. 

6. Година уп11са 11 завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског 

програма, просечна о цена током студија, научна област 11 стечен11 академски нази в: 

-
7. Наслов спец11јал11стичког рада, односно маг11старске тезе: 

-
8. Уннверзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена: 

Ун11верз11тет ) Крагујевцу, Факултет 11нжењерских наука, Машинско инжењерство , 20 13., Производно машинство, 
просечна оцена: 10,00. 
9. Наслов докторске д11серта ције, година одбране и стечено научно звање: 

Пријављена те~1 а докторске дисертације под насловом : "Отпорност на појаву и ширење прсш1не у навареним слојевима 

термопостојан11х челика". Израда дисертације је одобрена одлуком Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука 

број 01-1 / 11 6-13, од 24.0 1.20 17. год11не. 
1 О. Знање светск 11 х језика - наводи : чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће: 

Енглески језик, чита - одл ично, пише - врло добро, говори - врло добро. 

11 . Област, ужа област: 
-
12. Место 11 трајање спец11јализација и студијских боравака у 11 ностра нству (ЗО и више дана): 

Машинск 11 фак)лтет Универзитета у Жили нн , Словачка, Лабораторија за испитивање материј ала, ЗО дана, 2018. год11не. 



111 КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 
Кретање у професионалном раду (установа , факултет, ун иверзитет ил и фирма, трајање запослења и звање - навести сва 

звања): 

- Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука , истраживач сарадник, 20 14-2017 
- Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука , истраживач сарадник (поновни избор), 20 1 7-до данас. 

IV ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 
Чла нство у стручним и научним асоцијацијама: 

Кандидат је члан следећих друштава и удружења: 

- Друштва за унапређивање заваривања у Србиј11 . 

- Друштва за интегритет и век конструкција "Проф. др Стојан Седмак·' . 

- Европс ког удружења за интегритет конструкција - ESIS. 
- Савеза инжењера и техн ичара Срби је . 

v НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС 
Кандидат има објављене следеће научно-стручне радове (по категоријама): 

Категорија М21 : 2 
Категор 11ја М22: 4 
Категорија М23: 8 
Категориј а М24 : 13 
Категорија МЗ 1: 1 
Категориј а М ЗЗ: 33 
Категориј а М 34 : 8 
Категорија М45 : 3 
Категорија М51 : 29 
Категорија М52 : 1 
Категорија М63: 11 
Категорија М64 : 3 
Категорија М82: 1 

Укуп но број објављен их радова: 11 7 радова, од чега је кандидат први аутор на 37 радова. 

П оред наведен их радова, кандидат је аутор и једног универзитетско г у uбени ка из области за коју се бира објављеног 2017. 
године . 

Кандидат од марта 201 4. године учествује на реализацији једног домаће г пројекта финансираног од стра не Министарства 

просвете. науке 11 тех нолошког развоја Републике Србије и једног међународног пројекта земаља Дунавског региона. 

Кандидат је 2018. године боравио 30 дана на Машинском факултету Уни верзитета у Жили н и с циљем обављања дела 
експерим е нта веза ног за докторску дисертацију као и унапређења з нања из области испитивања материјала. 

VI ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ 
Кандидат на Факултету инжењерских наука У ниверзитета у Крагујевцу изводи вежбе из следећих предмета: 

Основне академске студиј е: . Машински материјали, МИ+АИ, l. година , 1 семестар, од школске 2014/ 1 5 -до данас; . Производне технологије, МИ+АИ, 2. година, rv семестар, од школске 2013/ 14-до данас; . Производне технологиј е 11, МИ , модул Производно машинство, 3. година, VI семестар, од школске 20 13/ 1 4-до данас; . Технологије спајања и монтаже, АИ, 3. годи на, У 1 семестар, од школске 201 5/ 1 6-до данас ; 

Мастер а кадемске студије: . Н аука о заваривању, МИ, модул Производно машинство , l . година, 11 семестар, од школске 2013/ 14 -до данас; . Технолог11ја ~юд11фи кације и регенерације површина , МИ , изборни предмет модула Производно машинство, 2. година, 

11 1 семестар, од школске 20 13/\ 4-до данас; 

Кандидат Душан Арсић ј е у периоду од школске 20 14/2015. до 20 18/20 19. 11мао просечан недељн и број часова одржане 

наставе у току школске године 8,2 и у истом периоду остварио просеч ну оцену у анкетама студената 4.41. 

VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 
Просечна оцена Основних академских студија: 9,13, 
Просечна оцена Мастер академских студија: 9,81 , 
Просечна оцена предмета из уже научне области: 10,00, 
Дужина студ~1рања: 5 година , 

Више пута је награђиван за постигнуте успехе, 

Има пријављену докторску дисертациј у под називом: "Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима 
термопостојаних чел ика", 

Душан Арсић је на приступним вежбама добио просеч ну оцену 5. 
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VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИ АТА 
Кандидат Душа 1·1 Арсић , мастер инжењер машинства, испуњава услове предвиђене одредбама Закона о високом 

образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевuу и Правилника о ближим условима за избор 

у звање сарадн ика Факултета инжењерских наука Ун11верзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента за ужу 

на ч н област П 011з водно машинство на пе иод од 3 године. 

IX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

На основу просечн11х оцена на основним и мастер академским студијама, просечне оцене из предмета за уже научне 
области за коју се кандидат бира, педагошког искуства, оцене одржаних приступ них вежби, дужине студирања, 

научноистраживачких резултата, учешћа у реализацији пројеката, као и закључака донетих на основу интервјуа, Комисија 
предлаже Наставно-научном већу Факултета и нжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да усвоји Из вештај 11 

ка нд 11дата Душа 1-1 а Арси ћа, мастер инж. маш., изабере за сарад н11ка у звању асистента за ужу ttаучну област 
Производн о ма ш1111 ство на одређено време од 3 (тр11) год11t1 е. 

У Кра гујевцу. 

05.02.2020. године 

1. 

2 . 

~ 

Ј . 

4. 

5. 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Др Р ица Прок 1 Цветковић, ред. проф. , Машински факултет 

Унив рзитета у Београду, 

Ужа научна област: Технологија материјала - машински 

материјали и заваривање 

Др Србислав Александровић, ред. проф. , Факултет 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, председн11к 

Ком11сиј е, 

Уже научне области: Производно машинство и Индустријски 

инжењери нг 

Др Драган Адамовић, ред. проф. , Факултет инжењерских наука 

Универз итета у Крагујевцу, 

Уже науLtне области: Производно машинство и Индустријски 

инжењеринг 

/ащ(д}lа( f/~CL-
Дp Нада Ратков ић , доцент, Факултет инжењерских наука 

Универз итета у Крагујевцу, 

Уже науч не области: П роизводно машинство и Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент 

Др Вук ић Лазић, ред. проф., Факултет инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, 

Уже научне области: Производно машинство и Индустријски 

инжењеринг 

3 


