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- 
 

 
 

НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВЕЋУ 

 

 

Предмет: Извештај о испуњености услова за избор у истраживачко звање „истраживач-

приправник“ кандидата Весне Б. Јелић, мастер инжењер машинства. 
 

 

Одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета бр. 69/1 од 16.01.2017. године, 

именовани смо за чланове Комисије са задатком да, према члану 80 Закона о научно-

истраживачкој делатности, члан 14. Правилника о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача бр. 24/2016 и 

члан 66. Статута Машинског факултета, утврдимо испуњеност услова за избор у 

истраживачко звање  ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК  кандидата Весне Б. Јелић, мастер 

инжењер машинства. 

На основу прегледаног материјала који је достављен, Комисија подноси следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

А: Биографски подаци 

 

Веснa Б. Јелић, мастер инжењер машинства,  рођена  10.02.1992. године у Ужицу. Основну 

школу завршила је у Пожеги, а средњу школу у Ужицу. Машински факултет Универзитет 

у Београду је уписала 2011. године. Основне академске студије завршила је 2014. године, а 

Мастер  академске студије 2016. године. Након завршених Мастер академских студија у 

октобру 2016. године уписала је Докторске академске студије  Машинског факултета 

Универзитета у Београду, на Катедри за Опште машинске конструкције. 

 

Б: Наставна активност 

 

Кандидат учествује у наставном процесу Катедре за Опште машинске конструкције 

Машинског факултета у Београду на предметима „Машински елементи 1“ и „Машински 

елементи 2“. 

 
 
В: Библиографски подаци 

 

Кандидат нема библиографских података.  



Г: Преглед и оцена научног и стручног рада кандидата 

 

У својим досадашњим активностима кандидат је испољио квалитет, заинтересованост и 

стручност за научни и истраживачки рад. Стручна усавршавања, као и  потенцијално 

учешће у будућим пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, указују на компетентност кандидата да се бави сложеним 

истраживањима и научним радом. 

 

Д: Закључак са предлогом 

 

На основу увида у приложени материјал, анализе и њен лични рад, Комисија за 

утврђивање испуњености услова кандидата Весне Б. Јелић, мастер инжењера машинства, 

констатује да кандидат испуњава све услове за избор у истраживачко звање „истраживач-

приправник“, дефинисан  чланом  80. Закона о научноистраживачкој делатности, чланом 

7. Правилника о поступку и начину вредновања, као и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, и чланом 66. Статута Машинског факултета 

Универзитета у Београду. 

 

У складу са закљученим, Комисија предлаже Наставно-научном већу Машинског 

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

кандидата Весне Б. Јелић, мастер инжењер машинства у звање истраживач-

приправник. 

 

У Београду, 30.01.2017. године.       

                                                                             

                                                          ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
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