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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ MАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

 

На основу одлуке Наставно – научног већа Машинског факултета Универзитета у 

Београду број 2770/2 од 10.11.2017. године, именовани смо за чланове Комисије да 

према Закона о научно истраживачкој делатности и статуту Машинског факултета 

Универзитета у Београду утврдимо испуњеност услова за стицање научног звања 

истраживач приправник кандидата Милана Травице, дипл. инж. маш. - мастер,те 

на основу увида и провере приложеног материјала, као и на основу познавања 

кандидата и његове стручне и научноистраживачке активности подносимо следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
Образовање: 

 
 Mилан Травица je рoђeн 22.06.1993. гoдинe у Београду, Република Србија. 

Средњу школу - ХIV београдску гимназија у Београду, природно-математички смер, 

завршава 2012. године и уписује прву годину студија на Машинском фалултету 

Универзитета у Београду. Основне академске студије студије завршава 2015. године, са 

просечном оценом 8,55. Завршни реферат основних академских студија одбранио је на 

тему „Анализа сигнала добијеног анализом вибрација“ са оценом 10. 

Исте године уписује Мастер академске студије, на модулу за Процесну технику 

и заштиту животне средине, које завршава 2017. године са просечном оценом 9,09. 

Мастер рад на тему „Тростепена ејекторска вакуум пумпа са барометарском 

кондезацијом“ одбранио је са оценом 10.  

У току мастер студија два пута је био стипендиста Републике Србије. Током 

школовања добитник је похвале Машинског факултета за постигнут успех на петој 

години студија.   

2. РАДНО ИСКУСТВО KAНДИДАТА:  
 

 2015- Robert Bosch, Стручна пракса у компанији у сектору одржавања. 

 2016 - 4M Специјални алати, Моделирање машинских елемената и израда 

техничке документације у софтверском пакету SolidWorks. 

 2017 - ЕuroCons, Пракса на позицији инжењер сарадник у сектору инжењеринга. 

 

Познавање језика:  

 

 енглески језик – напредни ниво. 
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Познавање рада на рачунару 

 

 MS Office, Matlab, Solidworks, Photoshop, AutoCad, Smath. 

 

3. Списак објављених научно стручних радова кандидата 

 

Кандидат тренутно нема објављене радове.  

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 

На основу изложеног, биографије кандидата , као и активности  и показаних 

резултата и стручном раду, закључујемо да кандидат Милан Травица, дипл. инж. маш. - 

мастер испуњава све услове предвиђене Законом о научноистраживачкој делатности и 

Законом о Универзитету Републике Србије, као и Статутом Машинског факултета у 

Београду, за избор у звање истраживач приправник. 

 

 На основу свега претходно наведеног, Комисија предлаже Изборном већу 

Машинског факултета у Београду да кандидата Милана Травицу, изабере у звање 

истраживач приправник. 

 

Београд, 20.11.2017. године. 

 

 

Чланови комисије 

 

 

1. _____________________________ 

Проф. др Александар Петровић 

Машински факултет 

Универзитета у Београду 

 

 

2. _____________________________ 

Доц. др Ненад Митровић 

Машински факултет 

Универзитета у Београду 

 

 

 3. _____________________________ 

др Предраг Поповић, научни 

саветник 

Институт за нуклеарне науке Винча 

 

 


