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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА
ШIЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ
На седници Наставно- научног већа Факултета и нжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу одржаној

23.06.2022.

(број одлуке :

0 1-1/1943 -33)

именовали смо за чланове

Комисиј е за п исање извештаја о испуњености услова кандидата Никол е Јовића маст.
инж. маш. за избор у звање истражива ч-сарадник . На основу података кој има
располажемо достављамо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.
1.1

Биографија кандидата

Л ични подаци

Никола Јовић рођен је

11 . октобра 1995.

године у Крагујевцу .

Досадашњи научно-истраживачки рад кандидата Николе Јовића је највећим делом био

усмерен на истраживања у области примењене механике, развоја и примене методе
коначних елемената. Током основ н их и мастер академских студија кандидат је био
стипендиста Министарства просвете, науке и тех нолошког развој а Републ ике Србиј е,
као и члан истраживачког ти ма Лабораторије за инжењерски софтвер и Центра за

инжењерски софтвер и д и нам ичка исп итивања.
Запослен је

на Факултету

и нжењерских

истраживач-приправник од новембра

20 19.

наука

Универзитета у

Крагујевцу,

као

године, у оквиру пројекта ТР32036 "Развој

софтвера за ре ш авање спрегнутих мултифизичк их проблема" који је финансиран од
стране Министарства просвете, науке и технолош ког развоја Републ ике Србије.

На

Факултету

инжењерских

наука

Универзитета

у

Крагујевцу

ангажован је

организацији и реализа цији аудиторних вежби на предметима: Механика

3

2

на

и Механ ика

(БМ3200, БМ41 ОО, БВ И3200-2, БВИ4100-2) на студијским програмима Маши нског и

Вој ноиндустријског инжењерства.
Канд идат је о п редељен за научно- истраживачк и рад и усавршавање на пољу техн ичко

технолошких наука у области машинског инжењерства, ужа н ауч н а област : Примењена
ме х ан ика .

У свом научно-истраживачком раду, поред матерњег језика, кандидат се служи и
Енглеским језиком,

како у

коришћењу

научне

и

стручне литературе, тако

и у

конверзацији .

1.2

Подаци о досадашњем образовању

Завршио је основну школу "Драгиша Луковић

-

Шпанац" у Крагујевцу , а након тога

Прву крагујевачку гимназију .
Школске

2014/20 15.

године уписао је Факултет ин жењерских наука Универзитета у

Крагујевцу, студијски програм машинско инжењерство. Основне академске студије

завр шио је

2017.

године на модулу примењена механика и аутоматско управљање са

просечном оценом

9,66.

Завршни рад из предмета Механика

1

под н азивом "Развој

алгоритма за имплицитну интеграцију напона Дракер-Прагер конститутивног модела

при равном стању деформације", одбра нио је са оценом

1О .

Мастер академске студије на студијском програму машинско инжењерство, модул

примењена механика и аутоматско у прављање у пи сао је школске

2017/2018. године на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, и дипломирао 2019. године
са просечном оценом 9.60. Мастер рад из предмета Коначни елементи 1 " Анализа
нумеричких симулација тестова налетања теретних вагона коришћењем различитих

типова коначних елемената" , одбранио је са оценом

10.

Докторске академске студије (ДАС) уписао је ш колске

2019/20.

године на студ ијском

програму машинско инжењерство, н ау чна област примењена механика . Током прве две

године ДАС успеш но је положио све испите предвиђене наставним планом и програмом,
са просечном оценом

1О

и стекао услов да за пријаву докторске дисертације. У склопу

активности предвиђених за пријаву докторске дисертације, кандидат је прикупио и
систематизовао
дисертације и

одговарајућу

литературу

из

уже

публ иковао одговарајуће радове,

научне

области

теме докторске

као резултате својих досадашњих

истраживања.

2.

Преглед стручног и научног рада канд идата

Самостално или у сарадњи са другим ауторима кандидат је објавио, у научно-стручним

часописима, односно саопштио на домаћим и међународним научним скуповима, у купно

9

радова и учествовао је у реализацији ј едног научно-истраживачког пројекта.

Списак објављених радова канд идата:

2.1

С писак резултата М33

Сао пш тење са међународн ог скупа ш там пано у цел ини

1. Nikola Jovic, Dragan Raki c, Miroslav Zivkovic, Development and Im plementation of
Drucker-Prager Constitutive Model for Plane Strain Condition, The 4th
INTERNAТIONAL CONFERENCE MECНANICAL ENGINEERING 1N XXI
CENTURY, Nis, 20 19, 19 -20 April , рр . 431-436, ISBN 978-86-6055-103 -2
2 . Marko Topalovic, Vladimi r Mitovanovic, Nikola Jovic, Ljudm il a Kudrjavceva, Milan
Micunovic, FEM MODELLING OF INTERACТION BETWEEN WНEEL AND
AS PHAL Т, 5th lnternational Scientific Conference СОМЕТа 2020 - "Conference оп

Mechanica1 Engineering Technologies and Applications", East Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, рр . 173- 180, ISBN 978-99976-719-8- 1
3. Mi los Pesic, Vladim ir Mi lovanovi c, Lidija Jeli c, Nikola Jovic, COМPARATIVE
STUDY OF LINEAR CONT АСТ PROBLEMS IN SOFTW ARE SIMCENTER
FEMAP WIТH NASTRAN, 5th lntemational Scientific Conference СОМЕТа 2020 "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications", East
Sarajevo, Bosni a and Herzegovina, 2020, 26 - 28 November, р р . 156-1 63, ISBN 97899976-7 19-8-1
4. Miroslav Zivkovic, Nikola Jovic, Milos Pesic, Dragan Rakic, Nikola Мil i voj evi c,
USING OF GAP ELEМENT FOR CONTRACТION JO fNTS MODELING IN
SEISMIC ANAL YSIS OF CONCRETE ARCH D AМS, 8th Internationa1 Congress of
Serbian Society ofMechani cs, Kragujevac, 202 1, 28-30 June, рр . 162-171 , ISBN 97886-909973-8-1

2.2 Списак

резултата М52

Рад у национал ном часопису

1. Mi los Pesic, Vladimir Mi lovanovic, Lidija Jelic, Nikola Jovic, Proucavanje ргоЫ еmа
lineamog kontakta u softveru Femap sa NX-Nastran solverom, IEТI Трансакције о
инжењерским истраживањима и п ракси, Vol.5, No.1, рр . 46-54, ISSN 2616-1 699,
Doi Ј О . 6723!ГЕRР . 202 1 02_5( 1 ) . 0006, 202 1
2. Nikola Jovic, Mil os Pesic, Slobodan Savic, Numericka anali za interakcije izmedu
fluida i vagona cisteme u testu naletanja, Traktori i pogonske masine, Vol .26, No.3/4,
рр . 82-9 1, ISSN 0354-9496, Doi -, 2021
3. Marko TOP ALOVIC, Vladimir МlLOV ANOVIC, Nikola JOVIC, Ljudmi la
KUDRJAVCEVA, Milan MICUNOVIC, FEM Modelling of Interaction between
Wheel and Asphalt, Machine Design, Vol. 12, No.4, рр. 89-94, TSSN 1821-1259, D oi
1О . 24867/МD.12 . 2020.4. 89-94, 2020

2.3

Спи сак резултата М64

Саопште ње са ску па национал ног з н а чаја штампано у изводу

1.

Лидија Јел ић , Пикола Јовић , Владими р Миловановић, Мирослав Живковић,
Јеле н а

Живковић ,

СТАНДАРДА

ЗА

КОНСТРУКЦИЈА
истраживача

ПРЕГЛЕД,

ПРОЦЕНУ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

СТАТИЧКЕ

МЕТАЛНИХ

YOURS 2020,

Србија,

И

ДИЗАЛИЦА,

2020, 28.

И

ПРИМЕНА

ЗАМОРНЕ

ЧВРСТОЋЕ

Конференција

Септембар, рр .

младих

38, ISBN 978-86-

8423 1-50-7
2.

Никола Јовић , Мирослав Живковић, Владимир Миловановић, Лид ија Јелић,

Александар Дишић , АНАЛИЗА НУМЕРИЧКИХ СИМУ ЛАЦИЈА ТЕСТОВА
НАЛЕТ АЊА ТЕРЕТНИХ ВАГОНА КОР ИШЋЕЊЕМ Р АЗЛИЧИТИХ ТИПОВ А

КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТ А , Конферен ција младих истраживача
Србија,

2.4

2020, 28. Септембар,

рр .

39, ISBN 978-86-8423 1-50-7

У чешће у нау чнои стражива •1ким прој ектима

Учествовао је у реализацији једног нау чноистраживачка пројекта.

YOURS 2020,

"Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема", Министарство

науке и технолошког развоја Репу блике Србије ТР32036,

3.

2019-2020.

Оцена стручног и научног рада кандидата у претходном
изборном периоду

Кандидат Никола Јовић је студент докторских академских сrудиЈа

на Факултеrу

инжењерских

бави

наука

Универзитета

у

Крагујев цу .

истраживачким радом и објавио је већи број

Кандидат

се

научно

научних радова у научно-стручним

часописима међународног и националног значаја и презентовао је своје резултате на
међународним и домаћим научним скуповима. Учествује у реализацији вежби на
предметима Механика

2

и Механика

3

на сrудијским програмима Машинског и

Вој ноиндустријског инжењерства.

4.

Оцена испуњености услова за стицање истраживачког звања

На основу анализе целоку пног нау чноистраживачког рада ка ндидата Николе Јовића

наведене у претходним тачкама овог из вештаја Комисија сматра да кандидат испуњава
све услове утврђене чл .
број

76

Закона о нау ци и истраживањима (" Службени гласник РС",

49 од 8. јула 20 19. године) за

избор у истраживачко звање истраживач-сарадник у

области маши нског инжењерства :
Кандидат је сrудент докторски х сrуд ија на Факултеrу июкењерских наука у

•

Крагујевцу на сrудијском програму Машинско инжењерство.
Кандидат има пријављену тему докторс ке дисертације под насловом : "Развој

•

процеду ре за анализу система за задржавање во з и л а на путевима применом

нумеричких метода".

Претходне нивое сrудија канд идат ј е завршио са просечном оценом

•

9, 75 (девет

и

75/l ОО) .
•

Кандидат има објављене научно-истраживачке радове .

5.

Предлог Комисије за избор кандидата у истраживачко звање
истраживач - са ра д ник

На основу детаљ не анализе приложене докуме нтације, Комисија сматра да кандидат
Никола

Јовић

маст.

инж.

маш.

исп уњава све

предвиђене

услове за

избор

у

истраживачко звање истраживач -сарад ник у области машинског инжењерства.
Комисија

предлаже

Универзитета у

Наставно- науч н ом

Крагујевцу

да,

на

већу

основу

истраживањима ("Службени гласник РС" , број

15

и

16

чл .

49

Фа култета

ин жењерских

76, 85 до 88
8. ј ула 2019.

од

Закона

науци

године) , члана

и

8, 14,

Правилника о посrупку, начину вредн овања и квантитативном исказивању

научно-истраживачких резултата истраживача (Сл.

гл .

РС бр .

24/20 16, 2 1/20 17 и
у Крагујевцу (бр . 01-

38/20 17) и чл . 124 и 126 Стаrута Факултета инжењерских наука
1/2262 од 02.07.20 18. год. и бр . 0 1 - 1 /3103-1од2 1 . 09 . 2018 . год. ), Ни колу
у з вање истраживач -сарадник у области машинског инжењерства.

У Крагујевцу,

јуна,

о

наука

2022.

Јов ића изабере

КОМИСИЈА

Др Мирослав Живковић, редовни професор, Факултет
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу .

Уже научне области : Приме њена механика, Примењена

информатика и рачунарско инжењерство

2.
Др

Владимир

П.

Миловановић,

ент,

инжењерских наука Универзитета у Крагујевuу.

Ужа научна област· Експернментална механика

3.
Др

ан Чу кановић , доцент, Факултет техничких наука

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици.

Ужа нау чна област : Примењена механика.

