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Предмет:  Извештај комисије о испуњености услова за избор у истраживачко звање 
истраживач приправник кандидата Микице Д. Јовановића, мастер инжењера 
машинства, студента докторских студија, за ужу научну област моторна возила  

 
На основу одлуке Наставно-научног већа Maшинског факултета број 2973/2 од 1.12.2017. 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 
Микице Д. 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  
 
Микица Д. Јовановић, мастер инжењер машинства, рођен је 23.6.1989. године у Краљеву. 
Основну и средњу школу завршио је у Краљеву. Машински факултет Универзитета у Београду је 
уписао 2008. године. Основне академске студије завршио је 2011. године, а Мастер академске 
студије 2016. године (просек 9,25). Докторске академске студије Машинског факултета 
Универзитета у Београду уписао је 2017. године на Катедри за моторна возила. Од 2013. године 
ангажован је у широкој области испитивања возила, у оквиру Лабораторије ЦИАХ, на испитивању 
комплетираних возила, возила са погоном на алтернативна горива, као и различитим 
хомологационим испитивањима. 
 
Б. Дисертације  
 
Кандидат нема библиографске податке о дисертацијама.  
 
В. Наставна активност  
 
Кандидат нема наставне активности.  
 
Г. Библиографија научних и стручних радова  
 
Кандидат нема научне и стручне радове.  
 
Д. Приказ и оцена научног рада кандидата  
 
Током ангажовања на различитим испитивањима у области моторних возила, кандидат је 
показао интересовање, темељност и одговорност при професионалном решавању предметне 
проблематике, као и комуникативност, прилагодљивост тимском раду и раду под притиском. 
Током ангажовања кандидат је показао жељу за даљим усавршавањем, унапређењем 
сопствених способности и знања. Кандидат је од Агенције за безбедност саобраћаја овлашћен 
за контролисање возила која се увозе као употребљавана.  



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, начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, и 
чланом 66. Статута Машинског факултета Универзитета у Београду.  
 
Е. Закључак и предлог  
 
На основу анализе приложеног материјала, и увида у рад кандидата, комисија за утврђивање 
испуњености услова кандидата Микице Д. 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 Наставно-научном већу 
Машинског факултета Универзитета у Београду да усвоји овај извештај и да изабере 
кандидата Микице Д. Јовановића, мастер инжењера машинства, студента докторских 
студија, у звање истраживач приправник.  
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