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НАСТАВНО-НАУЧНОМВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ
НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

Предмет: Изве штај Комисије за избор , Славице Миладиновић, мастер инжењера
машинства у истраживачко звање истраживач-приправник

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу,
бр.

01-11867-27

од

24.03.20 16.

године именовани смо за чланове Комисиј е за избо р

кандидата Славице Миладиновић. мастер инжењера машинства у з вање истраживаli
приправник.

На основу увида у приложену документацију и лиlшог познавања кандидата,
Комисија подноси Настав но-научном већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу
следе!ш:

ИЗВЕШТАЈ

1.

Биографски nодаци о кандидату
Славица Миладиновић, маст. инж. маш . , рођена је

10.

јануара

1991.

године у

Јагодини , општина Јагодина. Основну школ у "Свети Сава" у Баточини завршила је

2005. године са одличним усn ехом. Средњу "П олитех ниЧl<У школу" у Крагујевцу, смер
Ма ши нски тех ничар за компјутерска конструисање, завршила је са одличним усnехом

2009.

године.
На Машински факултет у Крагујевцу у писала се ш колске

2009/ 1О

годин е.

Основне академске студије на смеру за Машинске конструкције и механизацију
завр шила је

06. 07. 20 12.

године са npoceLIНOм оце ном

9,47.

Завршни рад из предмета

Техничко цртање са комnјутерском rрафиком под насловом "Прим ена интерактивне
рачунарске графике'· одбран и ла ј е са оценом

1О.

На

дипломске

академске

студије

на

Универзитета у Крагујевцу уписала се школске

Факултету

инжењерских

наука

године, такође на смеру за

2012113

Машинске конструкције и механизацију. Мастер рад под насловом "Избор оптималних
параметара зупчастих парова планетарних преносника"

преносници

2,

одбранила је

студије је завршила са

01. 09. 2014. године, са
просечном оценом 9,50, чиме је

из

оценом

предмета Механички

10.

Мастер академске

стекла академски назив "мастер

инжењер машинства".

За време студираља била је награђивани студент за прву годину на основним и
за другу годину на мастер академским студијама од стране Факултета инжењерских
наука у Крагујевцу као студент са високом просечном оценом.

Докторске академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу уписала је школске

2015/16 године.

Стипендистаје Министарства просвете, науке и технолошког развоја од

2016.

године као студент докторских студија.

2.

Научио

- истаживачки

рад:

М52:

Новаковић, М.,

Стојановић, Б., Милисављевић, М. &

Миладиновић, С.

(2016).

Кинематска анализа Равињоновог планетарног преносника, Техничка дијагностика,

15(1),

(у штампи).

После уписа на докторске студије, кандидаткиња је показала велико интересовање за
научно-истраживачки рад.

3.

Резултати педагошког рада:

Техничко цртање са комјутерском графиком, Сарадник у настави, на Факултету
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, школска

2015/2016.

година.

Трибологија машинских система, Сарадник у настави, на Факултету инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу, школска

2015/2016.

година.

rl

..
ЗАКЉУЧАК
На основу биографских података и до сада показаних резултата у истраживачком

раду и на студијама, Комисија закљуL1ује да Слави ца Миладиновић , мастер инжењер

машинства исп уњава законске услове према Закону о научноистраживачкој делатности
(Службени гласник бр. 1 10/2005,
члана

142.

и

50/2006 - испр. 18/2010 и 11 2/2015), члан 70-78, и

Статута Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, да буде

156.

изабрана у звање истраживач-приправник . Комисија nредлаже Научно-наставничком

већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу да донесе одлуку о избору Славице
Миладиновић у звање истраживач -приправник.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Др Лози ца Ивановић , ванр. проф. , Факултет инжењерских наука

Ун иверзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Машин ске конструкције и механизација

Др И

н Милетић, доцент, Факултет инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу

Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

JJAot~

Др Александар Маринковић, ванр. проф. , Машински факултет
Универзитет у Београду

Ужа научна област: Опште ма шинске ко н струкције

7
Др Блажа Стојан овић, доцент, Факултет июкењерских наука,
Универзитета у Крагујевцу

Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

У Крагујевцу ,

11 .04.20 16.

године

