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о приЈављен 11м ка нди датима на конкурс за избор (по н ов ни избор) сарадни ка у звању ас исте нта за ужу научи
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ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1
1.

(;7

о2оастгод.

Одл у ка о р ас пис ивањ у к о н курса, орган и датум дон о ш е ња одл у ке :

Одлука број

01-1 /2644-9,

Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универз итета у Крагујев цу, од

30.08.2018.
/ 2843

год. и Одлука Декана Фа култета и нжењерских нау ка Униве рзитета у Крагујев цу о р асписива њу Ко н курса број О 1 -1
од

2.

06.09.20 18. годин е
Датум и м есто обј а вљива ња ко нкурса :

Интернет страница Универз итета у Крагујевцу

(http://w\V\.v.kg.ac.rs/upl f/mvm 2.pd0 06.09.2018. и у л исту " П ослови" број
794 од 12.09.20 18. год.
3. Број сарадн нка ко ји се бира, звање и наз ив уже н ауч н е области з а кој у је р аспи са н конкурс:
1 сарадник у звању аси сте нта за ужу научну област М оторна возила и мотори , за гру пу предмета: Погонск и и мобилни
с истем и , М отор11 СУС 1 и Мотори СУС
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена свако г чл ана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у
з вање, датум и збора у з вање и установа у којој је чл а н комисије запосле н:

1.

Др Алекса ндар Давиннћ , до це нт, пр едсед ни к Комис ије.
Ужа науч на област: М отори СУС, Друм с ки саоб р аћ ај .
Датум н збора у з ва ње:

12. 11.2013.

годин е .

З ап ослен н а Факултету инжењерских н аука У ни в ерз итета у Крагуј е вцу.

2.

Др Др аган Тарановић, ванр. проф. , члан коми сије,
Ужа н ау чна обл аст: Моторна воз ил а и мотори .

Датум избора у зва ње:

14.02.2018.

године.

Запосле н а н а Факултету инже њ ерских н ау ка Уни ве рз итета у Кра гује в цу .

3.

Др Ј о в а н Дорић , ванр . про ф. , чл а н комисиј е,

Ужа науч на област: Моторна возил а и мотори СУС.
Датум избора у з ва ње:

15. 10.20 17.

године.

Запосле н н а Факултету тех ничк их н ау ка У н~rве рз итета у Н о вом Саду.

5.

Приј авље ни ка нд идати:

1.

И ва 11 Гоvi11ћ

11

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1.

Им е, им е ј едн о г р од и теља и п рез им е :

2.

Звање:

Ив а н Љvб нш а Гп v i11ћ
Ма стер ин же ње р ин дустр ијско г инжење рства -а утом об и л ско инже ње рство

3. Датум н место рођења, адреса:
19 .04.1 991 . год., П етровац, ад ре са: Града Караре 6, 34000 Кр а гу ј е вац
4. Уста нова ил и предузе ћ е где ј е ка ндидат тре н утн о запосле н и професи о нал ни

статус :

Факултет 11 нжењерских наука Ун иверзитета у Крагујевцу, ас исте нт

5.

Годнна упнса н зав ршетка в исоког образо вања, универзитет, фа култет, назив студијског програма (студијска група),
просеч н а оце на током студ и ја и стече ни стр учн и , одн ос но академски наз ив :

20 1О - 201 3.

Осн овне академске студиј е, У ниверз итет у Крагујевцу, Фа култет инжењерских наука Универз итета у

Крагујев цу,
Студнј с ки прогр ам : Маши нско ин жењер ство, модул: М оторна воз ила и м ото ри ,

П росеч на о це на:

9,63

Академск и наз ив : инжењер м аш ин ств а.

20 13

- 20 15.

м асте р

академ ске студ иј е, Унив е рз итет

у

К ра гује вцу,

Факултет

инже ње рск и х

н аука

Уни ве рзитета у

Кра гујев цу ,

Студиј ск и прогр ам : Аутомо билско инжење рство,
П росе чн а о цена:

9,73

А кадем ск и н аз ив : масте р инжењер индустриј ског ин жењ ерства

6.

- аутомобилско

програм а, просечна оцена током студија, научна област и стеч ени академски наз ив :

7.

-

ин жењерство.

Година уписа и завршетка специј ал истичких, односно м а гистарских студија, универз итет, факултет, наз ив студијског

Н аслов специјал 11 ст 11ч ког рада , однос н о м а гн старске тезе:

8.

Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских н ау ка, М а шинско инжењерство,

просечна оцена:

9.

2015.,

Моторна возила и мотори,

10,00.

Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

10.

Знање светских језика

Е нгл ески језик: чита

1 1.

-

-

наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољава ј уће:

одлично , пи ше

-

одл ичн о, говори

-

одлич но.

Област, ужа област:

12 .

Место и трајање специјализација и студиј ских боравака у иностранству (ЗО и више дана):

-

m

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

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

-

навести сва

звањ а):

-

Универзитет у Крагујевцу, Факултет ин жењерских нау ка, асистент,

IV

20 16- до данас.

'ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАПИЈАМА

Чланство у стручним и н аучним асоцијаци ј ама:

-

v

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИДОПРИНОС

С пн сак резултата М33 (Сао пштење са међународног скупа штампаво у цел11н11)

а) укушю у раннјем п ер 11 оду : О
б) од 11Збора у пр етходно звање ил~1 од п оследњег 11Збора у звање:

1.

2.

,.,

.).

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11 .

12.
13.

14.

15
N. Stojanovic, Ј. Glisovic, 1. Grujic, Iлfluen ce of vanes shape on flow velocity of ventilated disc in heavy truck braking, The
Ninth lnternational Symposium KOD 20 16, Machiлe and Industrial Design in Mechanical Engineeriлg, Balatonftired, Hungary,
2016, 9 - 12 June, рр. 83-88, ISBN 978-86-7892-82 1-5
1. Grujic, D. Miloradovic, N. Stojanovic, Non linear kinematics of engine crank-piston mechanism, ТЬе Ninth Jntemational
Symposium KOD 20 16, Machine and lndustrial Design in Mechanical Engineering, Balatonftired, Hungary, 2016, 9 - 12 June,
рр. 93-98, ISBN 978-86-7892-821-5
N. Stojanovic, Ј. Lukic, Ј . Gblovic, l. Grujic, Numerical analysys of l1igh frequency noise of disc brakes for heavy duty
vehicles, International Congress Motor Vehicles & Motors 20 16, Кragujevac, 2016, October 6th - 7th, рр. 339-344, ISBN 97886-6335-037-3
1. Grujic, D. Taranovic, R. Pe~ic, N. Stojanovic, Economic analysis ofapplication of hybrid drive trains in veh icle, lntemational
Congress Motor Vehicles & Motors 20 16, Кragujevac, 2016, October 6th - 7th, рр. 127-13 1, ISBN 978-86-6335-037-3
N. Stojaпovic, Ј . G li~ovic, N. Marjanovic, I. Gruj ic, Optimization of veпtil ated disc brake vanes for heavy duty vehicle,
"Confereпce on Mechanical Engineering Technologies and Applications" СОМЕТа20 1 6, East Sarajevo - Jahori11a, 2016, 7th 9th December, рр. 155 - 162, ISBN 978-99976-623-7-8
1. Grujic, N. Stojanovic, А. Davinic, R. Pe~ic, D. Miloradovic, Optimization of the conлecting rod length, "Conference on
Mechanical Engineering Techлologies and Applications" СОМЕТа2016, East Sarajevo - Jahorina, 2016, 7th - 9th December,
рр. 163 - 168, ISBN 978-99976-623-7-8
Ј. Gblovic, N. Stojanovic, 1. Grujic, Finite element parametric study of the influence of material properties and structural
modifications on disc brake 11oise phenomena, The sixth Iлternational Conference Transport and Logistics-ТIL 2017, Ni~,
SrЬija, 2017, 25-26 Мау, рр. 133- 136, ISBN 978-86-6055-088-2
1. Grujic, Ј. Lukic, О. Miloradovic, А. Davinic, N. Stojanovic, Jdentification of combustion noise, 13th Intemational
Conference on Accomp \ishments in Mechanical and lndustrial Engineeri ng-DEMI 20 17, Banja Luka, RepuЬika Srpska, 20 17,
26-26 Мау, рр . 729-732, ISBN 978-99938-39-72-9
N. Stojanovic, Ј. Glisovic, В. Stojanovic, I. Grujic, Numerical Analysis ofTriЬomechan ical System Brake Disc-pad for Heavy
Duty Vehicles, lX lntemational Conference "Heavy Machinery-HM 2017", Zlatibor, 2017, 28 June - 1 July, рр. D.57 - D.64,
ISBN 978-86-82631-89-7
N. Stojaлovic, 1. Grujic, Ј. Gblovic, S. Mi lojevic, А. Davinic, Vanes shape optimization of venti lated disc brakes for heavy
duty vehicles, 5th INterпational Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 20 17), Debrecen,
Hungary, 2017, 12-13 October, рр. 491-496, ISBN 978-963-473-304-1
1. Grujic, N. Stojanovic, Ј . Gli~ovic, А. Davinic, S. Milojevic, Mode ling and aerodynamic simulation of the passenger vehicle,
5th lntemational Scientific Conference on Advances in Mechanical Engiлeering (ISCAME 2017), Debrecen, Huлgary, 2017,
12- 13 October, рр. 172-177, ISBN 978-963-473-304-1
N. Stojanovic, Ј. Gblovic, 1. Grujic, А. Davinic, Thermal loads of the venti lated brake disc and pads, The 4th lntemational
Conference Mechanical Engineeriлg in XXI Century, Ni~, 2018, 19-20 April, рр. 365-368, ISBN 978-86-6055-103-2
1. Grujic, Ј. Gblovic, N. Stojanovic, А. Davinic, М . Petrovic, Engine viЬration analysis during the combustion process, The 4th
lntemational Conference Mechanical Engineering in XX I Century, N i~, 2018, 19-20 April, рр. 369-372, ISBN 978-86-6055103-2
1. Grujic, А. Davinic, N . Stojanovic, Ј . Glisovic, R. Pesic, S. Narayan, Application of ANN for determination influence
parameters on the concentration of NOx and РМ in exhaust gases of а diesel engi ne, М ЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

2

"ЕКО ВАРНА"

20 18, Варна, 2018, 14-16 June, рр. 13-20, ISBN 2367- 6299
Gl isovic, 1. Grujic, R. Pesic, А . Davinic, Ecological aspects of using motor vehicles,
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕКО ВАРНА" 20 18, В а рна, 20 18, 14-16 June, рр . 2 1-31 , ISBN 2367- 6299

15. N. Stojanovic,

Ј.

МЕЖДУНАРОДНА

С п11сак резултата М34 (Сао пштење са међународ 11ог скупа штампано у юводу)
а) уку пно у ран11јем пер1юду: О
б) од юбора у пр етход 11 0 зва ње 1~л11 од послед њег юбора у зва ње:

2
1. 1. Grujic, Ј . Gli~ovic, N. Stojanovic, А. Davi nic, R. Pe~ ic, S. Narayan, М. Usman Kaisan, Stress analysis of the crankshaft oflC
engine, Тhе 1Oth lnternational Conference on Machine and lndustrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2018, Novi Sad,
20 18, 6-8 June, рр. 50-5 1, 1SBN 978-86-6022-059-4
2. N. Stojanovic, Ј. Gli~ovic, 1. Grujic, А. Davinic, S. Narayan, М . Usman Ka i saп , S. Abubakar, 30 modelling and aerodynamic
sim ulation o f а passenger саг, The 1Oth International Conference on Machine and lndustrial Des ign in Mechanical Engineering,
KOD 2018, Novi Sad, 20 18, 6-8 June, рр. 3 18-1 19, ISBN 978-86-6022-059-4
Сш1сак р езултата М52 (Рад у часоп11су нац11оналног зн ачаја)
а) укупно у ран11јем пер11оду :

1
1. 1. Grujic, А. Davinic, lnfl uence ofworking regimes on douЫe
Mechanics, Vol.42 , No. I, Рр. 1-8, ISSN 1450-5304, 20 16

viЬe

function pararneters for diesel engines,

MoЬi lity

& Vehicle

б) од юбора у претходно з ваље 11ли од п оследљег юбора у зваље:

5
1. 1. Grujic, А. Davinic, N. Stojanovic, D. Taranovic, R. Pesic, Economic analysis o f application of different drive trains in
vehicles, MoЬility & Vehicle Mechanics, Vol.43, No.2, рр. 29-38, 1SSN 1450-5304, Doi 10.24874/mvm.20 17.43 .02 .03, 2017
2 . N. Stojanovic, 1. Grujic, Ј . Gblovic, S. Vasiljevic, М. Mladenovic, В. Bo~ kovic, А numerical analysis of the influence of
working depth on subsoiler stress, Traktori i pogonske ma~ine, Vol. 22, No. 112, рр. 46-50, 1SSN 0354-9496, 20 17.
3. 1. Grujic, А . Davinic, N. Stojanovic, Ј. Gl i ~ovic, D. Miloradovic, Determination of influence parameters on concentration of
carbon monoxide in exhaust gases Ьу using artificial ne ural networks (ANN), Traktori i pogonske m~ine, Vol . 22, No. 1/2, рр.
58-65, ISSN 0354-9496, 2017.
4 . N. Stojanovic, Ј. G l i~ovic, Ј . Lukic, l. Grujic, lnfluence of vanes shape on the hjgh frequency noise of ventilated disc brakes in
heavy vehicles, Mobl lity & Vehicle Mechanics, Vol. 43, No. 3, рр 1-9, ISSN 1450-5304, 2017.
5. 1. Grujic, Ј . Gli~ovic, N . Stojanovic, А. Davinic, R. Pe~ic, S. Narayan, М. Usman Kaisan, Stress analysis ofthe crankshaft of !C
engine, Machine Design, Vol. 10, No. 2, рр 69-72, ISSN 182 1-1 259, Doi I0 .24867/MD.10.20 18.2.69-72, 20 18.
Сп11сак резултата М63 (Сао пштење са скупа 11ац11он алног значаја шта мп а но у цел11 н11)
а) укуп но у ран11је111 пер11оду: О
б) од юбора у претходно звање ил~1 од послед њег юбора у зваље:

1
1. S. Vasiljevic, В . Bo~kovic, М. Mladenovic, 1. Grujic, Uticaj razvoja sistema za ubrizgavanje goriva na smanjenje emisije
izduvnih gasova kod dize l motora, VI Intemational Symposium New Horizons 2017 ofTransport and Communications, Doboj,
20 17, 17-18 ovember, рр . 113-121 , ISBN 978-99955-36-66-4
Кан д идат ј е објавио следеће радо ве:

1.

У периоду до избора у претх одно з вање:
Категорија М52:

Укупно

1 рад,

Кандидат је аутор

2.

1

од чега је кандидат први аутор н а

1 рада

1 раду.

из уже научне области М оторна возила и мотори за коју је расписан Конкурс.

Од избора у претходно з вање:

Категорија М33:

15
2
Категорија М 52: 5
Категорија М63: 1
Категорија М34 :

Укупно

23

радова, од чега је кандидат први аутор на

Ка ндидат је аутор или коаутор

11 радова .
23 рада из уже научне области Моторна возила и мотори за коју је расписан Конкурс.

Ка~щидат учествује у реализацији

VI

1 до маћег

пројекта из уже нау чне области Моторна возила и мотори.

ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

Н а Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујев цу изводио вежбе из следећих предмета:
П огонски и мобилни систем и,

2016. 20 16. - до данас,
СУС 2, 20 16. - до данас,

до данас,

Одржавање МВМ ,
М отори

3

Опрема МВМ,

2016. -

до данас,

Погонски материјали транспортних средстава,
Исnитивање МВМ

2, 2016 -

20 16 -

до данас,

до да нас,

Алтернативни погонски систем и,

до да нас,

20 16 -

Моделирање про цеса у моторима СУС,

20 16 -

до данас,

Мотори СУС

1, 20 16 - до да нас,
Испитивање МВМ, 2017 - до данас,
Системи преноса снаге, 20 17 - до данас,
Иван Грујић ј е у периоду од ш колске

2015./20 16.

до

20 17./2018.

имао као асистент

13,3 1

просечан недељни број часова

одржане н аставе у току школс ке године.

На основу м ишљења Ком и сиј е за обезбеђ ење квалитета, бр.

0 1-1 /3 134

од

2 1.09.201 8.

год., на основу ан ализе анкета

студената о квалитету наставно г процеса и педагошког рада наставн ика и сарадн ика од школске

2017/20 18 год. кандидат Иван Груј ић, асистент
скали од 1 до 5) просечном оценом 4,71.
VП

20 15/20 16

до школске

Факултета инжењерских наука Ун иверзитета у Крагујевцу оцењен је (на

АНАЛИЗАР

АТА

Просеч на оцена Основ них академских студија:

9,63
Просечна оцена Мастер академских: студија: 9,73
Просечна оцена предмета из уже науч не области (Погонски и мобил ни систем и, Мотори СУС

1 и Мотори СУС): 10

Дуж ина студирања:

3 годи н е ос нов не студије, 2 године мастер студиј е, укупно S година
Положио обавезних 6 п едмета на докто ским с ди· ама са
осечном о ценом 10.
Кандидат Иван , Љуб и ша Г руј 11ћ, мастер инжењер и ндустријског инжењ ерства, испуњава услове предвиђене одредбама

Закона о виском образовању , Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим
условима за избор у звање сарадника Факултета и нжењерских: наука у Крагујевцу за поновни избор сарадника у звању
асистента за ужу научну област Моторна возила и мотори за групу предмете Погон ски и моб 11л и 11 с 11стеми , Мотори СУС

1 11

Мото и СУС.

На основу просечних оце на на основ ним и мастер академским студиј ам а, просечне оцене из предмета за уже научне

области за коју се кандидат бира, педагошког искуства, мишљења Ком исиј е за обезбеђење квалитета, дужине студирања,
научноистраживачк:их резултата, учешћа у реализацији пројеката сагласно Закону о високом образовању, Статуту
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правил н11 ку о ближим условим а за избор у звање сарадниха
Факултета инжењерских

наука Универзитета у Крагујевцу, Ком ис ија

инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу д а у свој 11 Извештај

11

1нrдустр11јског инжењ е рства
област Мото н а возил а

предлаже Настав но-научном

већу Факултета

да ка нд11дата Иван а Груј 11 1iа , мастер инжењер

- аутом об 11л ско 1111жсњер ство 11забере за сарадн11ка
11 м ото 11 за г n n едмета: Погонски и мобилн 11 си стеми

у зва њу а с11 стснта за у-..ку нау чн у
Мото 11 СУС

1 11 Мото

и СУС.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1.
Др Александар Давинић, доцент, председН11Х Комисије
Ф акултет инжењерск и х н аука Универзитета у К р агује в цу

Ужа научна област: М отор и СУС, Друмск и саобраћај,

2.
Др Драган Т аранов ић, ва нр. проф. , члан ком ис ије
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Ужа на

на област: Моторна возила и мотори,

3.
Др Јо

н Дорић, ва

.

роф., члан комисиј е

Факултет технич ких наука Универзитета у Новом Саду
Ужа научна област: М оторна возила и мотори СУС.

У Крагујевцу и Новом Саду

26. 10. 2018.

год.
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