
  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

 

Предмет:  Извештај комисије о испуњености услова за избор у истраживачко звање 

истраживач приправник кандидата Бранислава Б. Јовановића, мастер 

инжењера машинства, студента докторских студија, за ужу научну област 

моторна возила 

 

На основу одлуке Наставно-научног већа Maшинског факултета број 369/2 од 3.3.2017. 

године, именовани смо за чланове комисије за подношење извештаја о испуњености услова 

за избор у истраживачко звање истраживач приправник за ужу научну област моторна возила 

кандидата Бранислава Б. Јовановића, мастер инжењера машинства, студента докторских 

студија. 

 

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи  
 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

А.  Биографски подаци 

 

Бранислав Б. Јовановић, мастер инжењер машинства, рођен је 8.12.1989. године у Београду. 

Основну и средњу школу завршио је у Београду. Машински факултет Универзитета у 

Београду је уписао 2008. године. Основне академске студије завршио је 2011. године, а 

Мастер академске студије 2014. године (просек 9,05). Докторске академске студије 

Машинског факултета Универзитета у Београду уписао је 2014. године на Катедри за 

моторна возила. Од 2014. године ангажован је у широкој области испитивања возила у 

оквиру Лабораторије ЦИАХ. 

 

Б.  Дисертације 

 

Кандидат нема библиографске податке о дисертацијама. 

 

В.  Наставна активност 

 

Кандидат нема наставне активности. 

 

Г.  Библиографија научних и стручних радова 

 

М63____________________________________________________________________________ 

 

- Јовановић Б., Митић С., Поповић В.: MagneRide® - АДАПТИВНИ СИСТЕМ 

ОСЛАЊАЊА СА МАГНЕТОРЕОЛОШКИМ ПРИГУШНИМ ЕЛЕМЕНТИМА,                 

ХI Међународни симпозијум истраживања и пројектовања за привреду, Београд, 2015., 

стр 150-153. 



  

- Јовановић Б., Митић С., Поповић В.: Отказ рачунарских система на возилу узрокован 

високотехнолошким криминалом, Научно-стручни скуп "Одржавање Машина и Опреме" 

ОМО 2016, Београд, 2016., стр 21-26. 

 

Д.  Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

Током ангажовања на испитивању возила, кандидат је показао квалитет, велико 

интересовање и темељност при решавању предметне проблематике. Такође је показао велико 

интересовање за научни и истраживачки рад и имплементацију решења на реалне проблеме. 

Кандидат је током свог ангажовања исказао високе радне способности – ажурност, 

коректност, преданост и спремност за тимски рад. На основу спроведених задатака, кандидат 

је показао склоност ка даљем усавршавању у академском окружењу. 

 

Ђ.  Оцена испуњености услова 

 

Кандидат испуњава услове за избор у истраживачко звање истраживач приправник, 

дефинисане чланом 80. Закона о научноистраживачкој делатности, чланом 7. Правилника о 

поступку и начину вредновања, као и квантитативно исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача, и чланом 66. Статута Машинског факултета Универзитета у 

Београду. 

 

Е. Закључак и предлог 

 

На основу анализе приложеног материјала, и увид у рад кандидата, комисија за утврђивање 

испуњености услова кандидата Бранислава Б. Јовановића, мастер инжењера машинства, 

студента докторских студија, констатује да кандидат испуњава све услове за избор у звање 

истраживач приправник. У складу са закљученим, комисија предлаже изборном већу 

Машинског факултета Универзитета у Београду да усвоји овај извештај и да изабере 

кандидата Бранислава Б. Јовановића, мастер инжењера машинства, студента 

докторских студија, у звање истраживач приправник. 

                                                                

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                                                         Др Владимир Поповић, ван. проф. 

                                                               Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                                                                         Др Саша Митић, доцент  

                                                               Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

Др Ненад Јанићијевић, ред. проф. у пензији  

                                                               Универзитет у Београду, Машински факултет 


