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ИЗВЕШТАЈ
о приј ављеним кандидатима н а ко нкурс за избор сарад ника у звању асистента за ужу научну област
Моторна возила и мотори на одређено време од З (три) године

1
1.

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум до ношења одлуке:

Одлука број О 1-1

2.

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

/4422-15

Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука од

год.

Датум и место објављивања конкурса:

Публ икација нацио налне службе за запо шљавање " Послов и" , број

3.

23. 12.2021.

969 од 19.0 1.2022. год.

Број са р адни ка који се бира, з вање и назив уже научне области за кој у је расписан конкурс :

Један сарадник у звању асистент, за ужу научну област Моторна во зила и мотори на одређено време од

4.

3 (три)

године.

Састав комисије са наз наком имена и презиме на сваког ч лана, звања, назива уже научне области за коју ј е изабран у
звање, датум избора у звање и установа у којој ј е ч ла н комиси ј е за п ослен:

1.

Др Јованка Лукић, редо вни професор - председ ник комисије

Уже научне области: Моторна возила, Друмски саобраћај .
датум избора у звање:

29 .09.20 11 . године ,

Запослена на Факултету инжењерских нау ка Универзитета у Крагујевцу

2.

Др Да ниј ела Милорад овић , ванредни професор

-

ч ла н

Ужа научна област: Моторна воз ила,
датум избора у звање:

11 .07 .20 Ј 7.

годи н е,

Факултет инжењерских н аука, Ун ив ерз итета у Крагујевцу,

3.

Др Драган Ружић , ванредни професор

- члан

Ужа научна област: Моторна возила и мотори СУС.
датум избора у звање: О 1.04.20 19. године,
Факултет техничких наука У ниверзитета у Новом Саду

5.

1.

Пријавље ни кандидати:
Славица Мачужић Савељић
Допис Секрета р а Фак ултета ин жењерск их наука У ниверзитета у Крагујевцу број

материјал преузет

11
1.

01 -11400

од

07.02.2022. Конкурсни

07.02.2022.
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Име, име једног родитеља и презиме:

Славица Драган Мачужић Савељић

2.

Звање:

Мастер инжењер маши н ства

3.

Датум и место рођења, адр еса :

08.01 .1989.
4.

год" Рашка, адреса: Крагујевац, Димитрија Туцовића

30/23

Установа или предузеће где је кандидат тренутно за п ослен и професионалн и статус :

Факултет инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу, асисте нт

5.

Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студи ј а и стечен и стручни, одн осно академс ки назив:

•

Школске 2008/2009. године уписане и школске
саобраћ ај , просе•~ н а оце на

•

Школске

2011 /20 12.

8,37 -

инжењер машинства.

годи не уп исане и школске

2012/20 13.

године завршене мастер академске студије на студијском

програму Машинско инжењерство, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, модул: Друмски
саобраћај , просечна оце н а

6.

године завршене основне академске студије на студијском

2010/2011.

програму: Машинско инжењерство, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевцу, модул : Друмски

9,63 -

мастер инже њ ер машинства .

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив :

7.

8.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

Универзитет, факултет, н азив студијског програма докторск их студија, годи на уп иса, научна област и просечна оцена:

Универзитет у Крагујевцу,

Факултет

инжењерских

наука,

студијски

програм

Машинско

инжењерство,

2021/2022. године уписане докторске студије, научна област: Маш инско и нжењерство, просечна оцена

9.

Наслов докторске дисертације, годЮ1а одбране и стечено научно звање :

10.

Знање светских јези ка

Е н глес ки језик, чита

11 .

-

- наводи:

школске

9,67.

чита, пише, говори, са оценом одл ич но, врло добро, добро, задовољава јуће:

врло доб ро, п иш е

-

врло добро , говори

-

врло добро.

Област, ужа област:

12.

Место и трајање специјализација и стvдијских боравака у иноетранству (30 и више дан а) :

IП

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ Р АдУ

Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет ил и фирма, трајање запослења и звање

-

навести сва

звања):

.
.
.

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, истраживач сарадник,

20 15-2018

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, истраж ивач сарадн ик (по новни избор),
Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, асистент,

IV

20 18-2019 .

2019- до данас .

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ ACOIIИJAIIИJAМA

Чланство у стручним и научним асоцијацијама :

-

v

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИДОПРИНОС

Кандидат има објавље не следеће науч но-стру•111е р адове од избора у звање асистен та (по категоријама) :
Катего рија М23: уку 11110

1

1. Slavica Macuzic, Jovanka Lu\Gc, Dragaп Rufic, Three-D imeпsioпal Simulatioп ofthe
Technical Gazene, Vol.25, о.5 , рр. 1286-1290, ISS 1848-6339, 2018.
Катего рија М33: уку пн о

McPhersoп Suspeпs ioп

System,

8

Jovanka Lukic, lavica Macuzic: "Seated humaп body respoпses to dual-axis viЬratioп", 14th lпtematioпal сопfеrепсе
оп accomplishmeпts iп mechanical алd iпdustrial eпgiпeeriлg, DEM I 20 19, Banja Luka, Мау 24th-25th, рр. 455-461 ,
ISBN 978-99938-39-85-9, 2019.
2. Slavica Macuzic, Jovaпka Lukic: "The impact ofthe seatЬack aпgle оп the арреаrапсе ofthe driver's discomfort", 5th
l пtematioпal Сопfеrепсе New techпologies, deve lopmeпt апd applicatioп" NT-20 19, Јuпе 27th_29 th, Sarajevo, Bosпia
апd Herzegoviпa , рр. 422-429, ISSN ISSN 2367-3370, doi: https://doi .org/ I0.1007/978-3-030-18072-0, 20 19.
3. Slavica Macuzic, Jovaлka Luk.ic: "App licatioп of digital humaп models iп determiпatioп of the pedal force whi\e
driviпg", 9th l пtematioпal Scieпtific Сопfеrепсе Research апd Developmeпt of Mechaпica l Elemeпts and Systems,
I RМES 2019, Kragujevac, Serbia, September 5th -7th, JSBN 978-86-6335-061 -8, 2019.
4. Dragan Rufic, Jovaпka Lukic, Јаsпа Gli~ov ic, Slavica Macuzic: " Compari soп ofTwo Models ofHumaл Thermal
Seпsatioп iп ап Agricultural Tractor СаЬ", l 9th Сопfеrепсе оп Thermal Scieпce апd Eпgiпeeriпg of SerЬia, Sokobanja,
October 22th-25th, рр. 960-970, 20 19.
5. Slavica Macuzic Saveljic, Jovanka Lukic: "Effects re\ated to raпdom whole-body viЬrat ioп алd posture оп а
passeпgers", 8th Iпterпatioпal Coпgress Motor Vehicles & Motors 2020, Кragujevac, SerЬia, October 8th - 9th, рр . 247253 , ISB 978-86-6335-074-8, 2020.
6. Slavica Macuzic aveljic, Igor Save\jic, Nenad Filipovic: "Effect ofviЬratioп оп semicircu\ar сапа\ duriпg whole body
viЬratioп", 8th lnternatioпal Coпgress Motor Yehicles & Motors 2020, Kragujevac, SerЬia, October 8th - 9th, рр . 253259, ISB 978-86-6335-074-8, 2020.
7. lgor Save\jic, lav ica Macuzic Saveljic, Da liЬor ikolic, Tijana E>ukic, Smiljana E>orovic, Jovanka Lukic, Neпad
Fi\ipovic: "Numerica\ modeling the motion of otocoпia particles iп the semicircular сапа\ uпder whole body viЬration",
1.

2

8.

8th Intemational Congress of the Serblan Society of Mechanics, Кragujevac, Serbla, June 28th -31 th, рр. 128-136, ISBN
978-86-909973-8- 1, 2021.
Slavica Macuzic Saveljic, Jovanka Lukic: "Ann driver model based on seat to head transmissibllity", IOth Intemational
Automotive Technologies Congress, OTEKON 2020, рр . 393-399, ISBN: 978-605-70422-4-8, Bursa, Turkey,
September 6th-7th, 202 1.

Категорија

MS2:

у купно

3

Slavica Macuzic, Jovanka Lukic: "Quasi-static analysis of а motorcycle strut", Machine Design, Vol. 1О, No. 4, рр.
147- 153, ISS 1821- 1259, 2018.
2. Slavica Macuzic, lgor Saveljic: "Three dimensional analyses of seat belt and driver in case of sudden braking",
Intemational Joumal "Mobl lity & Vehicle Mechanics, Vol.45, No.2, рр. 45-53, ISSN 1450-5304,
doi: 10.24874/mvm.20 19.45.02.04, 2019.
3. Slavica Macuzic Savcljic, Jovanka Lukic: "Application of digital liuman modelin order to detennine the fatigue and
discomfort feeling of the tractor driver", Traktori i pogonske ma~i пe, Vol. 26, No. !4, рр. 2 1-28, UDK 631.372, ISSN
0354-9496, 2021 .
1.

Кандидат Славица Мачужић Савељић има у периоду после избора у звање асистента укупно
кандидат први аутор на
К атегор11ја М23:

1

Катего риј а МЗЗ:

8

Категорија

9

12

радова, од чега је

радова. По категоријама је:

MS2: 3

Кандидат Славица Машуж ић Савељић је учествовала је на реализациј и

1 н аучног

пројекта М инистарства просвете,

науке и технолошког развоја Републике Србије " Истраживање безбедн ости возила као дела кибернетског си стема:
Возач-возило-окружење" (ТР

VI

35041 ).

ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

Кандидат Славица Мачужић Савељић на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу изводи вежбе из
следећ и х предм ета:

Основне академске студије:

•
•

Погонски и мобил ни системи, Машинско инжењерство, од школске
Моторна возила

1,

2013/\ 4.

годи н е

- до данас,

Машинско инжењерство, модули : Друмски саобраћај и Моторна возила и мотори, од

школске 2015/ 16. године

- до данас,
1, Аутомобилско инжењерство, од школске 20 15/ 16. године - до данас,
возила 2, Машинско инжењерство модул Моторна возила и мотори, од школ ске 2018/\ 9. годи н е - до

Моторна возила
Моторна
да н ас,

М ехани ка саобраћај не незгоде, М аш инско инжењерство, модул: Друмски саобраћај, од ш колске

2015/ 16. године

- до да нас ,

Мастер акад емске студ11је:

•

Ергономија моторних возила, Машинско инжењерство, модули: Друмски саобраћај и Моторна возила и мотори,
од школске

2015/ 16.

године

-

до данас ,

Ергоном ија моторних возила, Аутомобилско инжењерство, од школске 2015/16. године

-

до данас

Возила повећане проходности, Машинско и н жењерство, модул: Друмски саобраћај, од школске
Ерго ном ија у биоинжењери нrу, Биоинжењеринг, од школске
Ка ндидат Славица Ма •rуж ић Савељ ић је у пе ри оду од школске

2017/ 18. године,

20 18/20 19- до данас.

201 8/20 19.

до

202 1/2022.

год ин е имала просечно

5,45

часова одржа н е наставе н едељ н о.

VII

АНАЛИЗА РАЛА КАНЈТПЛ _тл

Просеч на оцена на основ н им академским студијама Машинско инжењерство је:
Просечна оцена на мастер академским студијама Машинско инжењерство је:

Просечна оцена из предмета уже научне области :
Дужина студирања: ос нов н е академске студије
(номинално

2

9,63;

9.67
годи не (номинал но

3

године), мастер академске студије

2 године

године),

Педагошки рад је оцењен са

VIII

3

8,37;

4,41

(минимално

1 максимално 5).

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНЈТПЛ _ТА

Кандидат Славица Дра ган Мачужић Савељ11ћ, мастер инжењер маш и нства, испуњава услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Ун иверзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим
условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у
звању аси стента за ужу нау чн у област Моторна воз 11л а 11 м отор 11 на п ериод од

3

годи н е.

3

1Х

ЕЂЕНО ЗВАЊЕ САР

ПРЕ ЛОГ ЗА ИЗБОР КА

А

На ос нову просеч ни х о цена на основ ним и мастер академским студијам а, просечне оцен е из предмета за уже н аучне

области за коју се

кандидат б ира, педагошког искуства, оцене одржани х приступних

в ежби , дужи н е студ ирања,

научноистраж.ивачких резултата, учешћа у ре.али за цији пројеката, као и закључака донетих на основ у интервј уа, Ком и сија
предлаже Н аставно- н ауч н ом већ у Факултета инжењерских наука У ни верзитета у Крагуј евцу да у свој11 Извештај

11

канд 11дата Сла вицу Мачуж11ћ Савељ11ћ , маст. 11нж. маш. юабере за сарадн11ка у зва њ у ас и стента за ужу нау чну
област Моторна воз ила 11 мотори на одређено време од

3

(три ) год 1шс.
ПОТПИСИ Ч ЛАН О ВА КОМ И СИЈЕ

1.
Др Ј о ванка Лу кић , редовни ПР. фесор , председ ник ком11 с ије,
Факултет инжењерс ких нау к У ниверз итета у Кр агујев цу
Уже нау чне области : Моторна в озила , Дру мски саоб раћај

2.

~Дџ,.лсi' '"'~

Д р Данијела Мило радови ћ , ванредни професор ,
Факултет инжењерск и х 11 ау ка Универзитета у Крагујевцу
Ужа н ау чн а област: М отор н а воз ила

з~ ь~~

Др Дра ган Ружић , ванред н11 проф есор ,
Факултет техничю1х н аука У ниверз итета у Н о в о м Саду
Ужа н ау •1н а област: Моторна воз ила и м ото ри СУС.

У Крагуј евцу и Н ово м Саду ,

08 . 02. 2022.

ГОД.

4

