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Предмет:

Извештај

Комисије

за

избору

у

звање

истраживач-приправник,

канди дата

Вука

Петронијевића маст.инж. маш.

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

0 1-111 263- 17

од

2 1.04.20 16.

године именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата Вука

Петронијевића маст. инж. маш. у звање истраживач-приправник.

На основу увида у приложену документациј у

и личног познавања

кандидата, Комисија

подноси Наставно-научном већу Факултета инжењерских н аука Универзитета у Крагујевцу:
ИЗВЕШТАЈ

1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Рођен

11 .10.1990

годин е у Крагујевцу. По завршетку осн овне и средње школке уписује се на Високу

ш колу струковних студија у Београду
оценом

9.76.

ш колске

2009/2010

и исту завршава

2012

са просечном

Исте године у септембру уписује академске студ ије Факултета ин жењерски х наука у

Крагујевцу и диплому ин жењера ма шин ства стиче

27.06.20 13

године са просеч ном оценом

9.58.

Након тога уписује мастер студије на Факултету ин жењерсклих н аука у Крагујевцу смер индустријски
инжењеринг

2013,

а диплому мастер инжењер машинства стиче

29.06.20 15 са просечном

оценом

9.50.

Тренутно је уписа н на докторске студиј е као редован студент на смеру индустриј ска инжењерство и

инжењерски

менаџм ент.

Уско определење за

научни

рад

и

тематску

област ј е

индустриј ски

инжењеринг где n остој и безброј могућности за истраживање. До сада је објавио четири рада у
часопису М5Ј Техн ичка дијагностика
Као стипендиста Министарства просвете , науке и техноло шког развоја води се од марта

20 Ј 6.

године на осно ву ангажовања на прој екту ИИИ44010 под н азивом "Интелигентни си стеми за развој
софтверских производа и подршку п ословања заснован и на моделима".

2.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

Yчemlie у реализацији научно-истраживачких пројеката

Интелигентни систем и за развој софтверских nроизвода и подр шку пословања засновани н а
моделима, ИИИ4401 О, пројекат Министарства nросвете науке и технолошког развоја;
Објављени радови и при хваћени за објављи вање
Сnисак резултата М51

1. S1avko Arsovski , Puskaric Hrvoje, Tadic Danijela, Petronijevic Vuk, "Eva luation of qual ity recykling
tehлology of motor oil underunce11ain environme nt" br.3/20 15.str.7-15 1SSN 1451-1 975
2. Vuk Petronijevic, Svetlana Stojanovic, " Faktori rizika u uvodenju KMS-A"

1451 -1975

bг.4/20 1 5.str.67-72 1SSN

r

З.

Dusan Duric, Vuk Petronijevic, Tijana Cvetic, "Imp lem eпtacija QMS-a u malim i sredпjim
preduzecima" ISSN 1451-1975, potvrda о prihvatanju rada za objavlji vanje br.Ol-58/ 1 od 23.03 .2016

4 . Vuk Peteronijevic, "К vantitativne metode z.a proceпu rizika" fSSN 1451- Ј 975 potvrda
prihvatanju rada za objavlji vanje br.O J-58/2 od 23.03.20 16

3.

о

ЗАКЉУЧАК

На основу биографских nодатака и досада nоказаних резултата у раду и на студијама, Комисија

закључује да

Вук

Петронијрвић

научноистраживачкој

112/20 15),

члан

80-88,

делатности
и члан

142

маст.инж.
(Службени

и

152

маш.,

исnуњава законске

гласник

РС

бр.

110/05,

услове

nрема Закону

50/2006- исnр. ,

18/201 О

о
и

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да

буде изабран у звање истраживач-nри nравник и nредлаже Наставно-научном већу да донесе Одлуку о
избору Вука Петрон ијевића у звање истраживач-nриnравник.

ДАТУМ

К.~ 2016. у Крагујевцу
~ Ф) . 2016. у Београду

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

---

с~.~

др Славко Арсовски, редовни nрофесор, Факултет
инжењерских наука Крагујевац
Научне области: Производно машинство и

Факултет инжењерских наука Крагујевац
Научне области: Произ

др Данијела Т
инжењерских наука Крагујевац, Н учне области:

инжењеринг

та, ванредни nрофесор,
Машински факултет Београд

Научне области: Индустријска инжењерство

Шer:ic/
др Милан Ерић, ван. nрофесор, Факултета
инжењерских н аука, Крагујевац Научне области :

Производно машинство и индустријски
инжењеринг

