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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
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Р АГУЈЕ ВА Ц

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет:

Извештај ком ис иј е за избор у звање истраживач-приправник
кандидата Јелене Николић, маст. инж. маш.

Одлуком

Наставно-научн ог већа (на предлог Катедре за енергетику и

технику) Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр. О 1-1/4788-22 од

процесну

20. 12.201 8.

годин е именовани смо за чланове Комисије за избо р кандидата Јелене Ни колић, маст.

инж. маш. у звање и страживач -при прав ник. Комисиј а ј е у саста ву:

1.

Др Душан Гордић, редовни професор
Факултет и нжењерских наука Универз итета у Крагујев цу
Ужа науч на област: Ен е ргетика и пр о цесн а техника

2.

Др Срећ1<0 Ћурчић, ред. професор,
Факултет тех нички х наука у Чачку, У нивер з итет у Крагуј евцу
Ужа научна област: Ло ги стика и производне технологије

3.

Др Добрица Миловановић, ред. професор
Факултет инже њерс ких наука У ни верзитета у Крагуј ев цу
Ужа науч н а област: Е н ергетика и процес на техни ка

4.

Др Давор Кончаловић, доцент

Ф акултет инжење рск их н аука У ни ве рз итета у Крагуј е вцу
Н аучна област: Ене ргетика и пр оцес на техника

5.

Др Владимир Вукашиновић
Факул тет инжењерск их н аука Ун и верзитета у Крагујевцу
Н аучна област : Енергетика и про це с н а тех ника

На ос н ову увида у приложену документацију и личног познавања кандидата, Ком и сија
подноси Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука:

ИЗВЕШТАЈ

1.

БИОГРАФСКИ ПОДА ЦИ О КАНДИДАТУ:

Ј елена Николић

рођ ен а је

21.04.1994.

год ине у Смедеревској

Паланци.

Основно

образовање је стекла у школи "Јован Јовановић Змај" у Свилај нцу, као носилац Вукове

1

дипломе. Завршила је Прву крагујевачку гимназију, природно-математички смер,

20 13.

године са одличним успехом .

Школске

20 13/2 014

године уписала ј е Факултет инжењерских наука Универзитета у

Крагујевцу, студијски програм Машинско инжењерство. Основне академске студије на
модулу Енергетика и процес на техника је завршила

9,21.

2016.

године са просечном оценом

Зав ршни рад из предмета Енергија и животна средина са темом "И ницијална

процена применљивости когенерације у термоелектранама" одбранила је са о ценом

1О.

Исте годин е је упи сала и мастер академске студиј е на Факултету инжењерских наука,
студијски програм Машинско инжењерство, модул Енергетика и процесна техника.
Мастер академске студиј е је завршила са просечн ом оценом

9,53,

а мастер рад из

предмета Енерго-еколошки менаџмент са тем ом "Ен ергетско билансирање затворе ни х
базе на-Студиј а случаја-затворе ни
оценом

1О,

дан а

28.09.20 18.

п л ивачки базени у Крагујевцу" одб ра нила је са

године. Наведени мастер рад, оцењен је

као најбољи студентск и академск и рад и з области ен ергетике
традиционал н е

манифеста циј е

"Тесл ини

дани

-

1О.

децембра

2018.

награда коју у окви ру

енергетике"

додељују

ПУ

Електромашин о градња и Фондација "Никола Тесла".
Докторске академске студије

школске

20 18/20 19.

-

студијски про грам Машинско инжењерство, уписала је

године н а и стом факултету.

ЗАКЉУЧАК

На осн ову биографских података и до сада показани х резултата у истражи вачком раду
и на студијама, Комисиј а закључује да Јелена Николић , маст. инж. маш. испуњава

зако нске услове п рема Закону о научно и страживачкој делатности ("Службени гласник
рс··, бр.

110/2005,

50/2006-ис пр.,

Статута

Ф акултета

18/201 О

инже њерски х

и страж и ва ч-11 ри 11 равник.

и

н аука у

К омисиј а

112/2015),

члан

70-78

и члана

Крагујев цу, да буде

предлаже

Наставно -н ау чном

149.

и

156.

изабрана у звање

већу

Факултета

инжењерских наука у Крагујевцу да до несе одлуку о избору Ј еле не Ни колић у звање
истраживач-приправник.

Ч ЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.

Др д)Ј{Џан Гордић'~ед. проф. ,
ФакуNгет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу,
ужа научна област: Е н е ргетика и процес на тех ника

2.
Др Добрица Миловановић, ред. проф"
Факултет инжењерских наука, Универз итет у Крагујевцу,

ужа научна област: Ен ергетика и процесна техника

2

3.

/С;!&.~~

Др Среhк~~-,

Факултет техничких наука у Чачку, Ун и верз итет у Крагујевцу,

ужа нау ч на област: Ло 1"истика и прои зводне технологије

4.

\/_л""_Ј
Др Давор Кончаловић, доцент,
Факултет инжењерских наука , Универз итет у Крагујевцу,
ужа н аучна област: Е нергетика и процес на техника

S.

Др!д:;~~~иновић, доuент,

Факултет инжењерских наука, Универз итет у Крагујевцу,
ужа научна област: Енергети ка и процес на техника

У Крагујевцу,

25. 12.2018.

3

