
 

Изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај Комисије о испуњености услова за избор у звање 

истраживач сарадник кандидата Љубинка Јањушевића, магистра електротехнике. 

 

 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Београду, број 

53/3 од 25.1.2021. године, именовани смо за чланове Комисије за утврђивање 

испуњености услова за стицање истраживачког звања истраживач сарадник кандидата 

Љубинка Јањушевића, магистра електротехнике и кандидата за стицање дипломе 

доктора наука.  

 

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

А. Биографски подаци 

 

Кандидат мр Лубинкo Јањушевић је рођен 23.10. 1959.год. у Пријепољу, где је 

завршио основну и средњу школу. Машински факултет је завршио у Београду. 

Дипломирао је на групи за аутоматско управљање. Тема његовог дипломског рада била 

је „Математички модел манипулатора ILROT 5S“. 

Магистрирао је на Електротехничком факултету Универзитете у Београду, са 

просечном оценом 10,00 на смеру Управљање системима. Магистарски рад под насловом 

„Студија развоја аутоматизованог погона за дораду семена“ представља анализу и 

симулацију једног великог система. 

Од 03.02.1986 год. до 15.11.1995.год. радио је у фабрици "Иво Лолa Рибар", "Лола 

фабрика алатних машина" у групи за пројектовање специјалних машина на радном месту 

пројектанта. Радио је на пројектовању CNC машина и робота. Од 15.11.995. год до 

01.11.2006 год. ради у Институту за нуклеарне науке “ВИНЧА“ у лабараторији за 

електронику на пословима вођења прототипске производње. Од 01.11.2006. год. до 

10.03.2017.год ради у Институту ГОША у центру за основна и примењена истраживања, 

А  од тада у Иновационом центру Машинског факултета Универзитета у Београду 

Учествовао је у раду већег броја семинара, стручних скупова, међународних и 

домаћих конференција где је имао запажене радове из области моделирања машинских 

конструкција, технологије и аутоматизације производње. 

Поред тога рецензија радова у страним часописима и учешће у изради пројеката 

финансираних од стране Министарства науке указује да кандидат има респектабилно 

искуство у области коју истражује. 



 

Б. Закључак и предлог 

 

На основу увида у приложени материјал, анализе активности, учешћа на 

пројектима технолошког развоја и личног рада, Комисија за утврђивање испуњености 

услова кандидата Љубинка Јањушевића, магистра електротехнике, констатује да 

кандидат испуњава све услове за избор у истраживачко звање истраживач сарадник,  

дефинисане чланом 85. Закона о науци и истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 49/2019),  

чл. 14. Правилника о стицању истраживачких и научних звања ("Сл. гласник РС", бр. 

159/2020) и чл. 67. Статута Машинског факултета 1450/4 од 14.06.2018. год.  

У складу са закљученим, Комисија предлаже изборном већу Машинског 

факултета Универзитета у Београду да усвоји овај извештај и да изврши избор кандидата 

у звање истраживач сарадник. 

 

 

 

У Београду,18.2.2021. године        

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

Др Зоран Радаковић, редовни професор Машинског факултета  

 

др Горан Младеновић, доцент Машинског факултета  

 

др Александар Седмак, редовни професор Машинског факултета у пензији 

 

 


