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НАСТАВНО-НУАЧНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
Предмет: Извештај Комисије о испуњености услова за избор у истраживачко звање 

истраживач-приправник кандидата Ђорђа Петковића 
 

Одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета број 3148/2 од 22.12.2017. именовани 
смо за чланове Комисије за подношење извештаја о испуњености услова за избор у 
истраживачко звање истраживач-приправник кандидата Ђорђа Петковића, маст. инж. 
маш. 

На основу прегледа документације достављене од стране кандидата подносимо следећи  

И З В Е Ш Т  А Ј 

А. Биографски подаци 
 

Ђорђе Д. Петковић је рођен 09.12.1993. године у Параћину, Република Србија. Oсновну 
школу и гимназију (природно-математички смер) је завршио је у Параћину. На Машински 
факултет Универзитета у Београду уписао се 2012. године. Основне академске студије је 
завршио 2015. године са просечном оценом 9,93 (девет и 93/100). Мастер академске студије 
је завршио 2017. године, на модулу за Термоенергетику са просечном оценом 9,95 (девет и 
95/100). Мастер рад на тему „Развој математичког модела за једноднимензијски и 
дводимензијски прорачун вишеступних парних турбина“, код ментора проф. др Милана 
Петровића, одбранио је у септембру 2017. године, са оценом 10 (десет). Проглашен је за 
најбољег студента Мастер академских студија и студента генерације уписане школске 
2012/2013. године. 

Од 14.11. 2017. је запослен на Машинском факултету за рад на истраживачким пројектима 
Лабораторије за топлотне турбомашине и термоенергетска постројења. 

Говори енглеси језик. Познаје програмски језик FORTRAN и корисничке програме AutoCAD, 
SolidWorks, Аdobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Office, као и основну администрацију 
на оперативним системима Windows и Linux. 
 
Б. Закључак  
 

На основу горе изнетог чланови Комисије закључују да Ђорђе Петковић, маст. инж. маш.  

 има завршен други степен академских студија са просечном оценом 9,95 што му 
омогућава упис на докторске академске студије; 

 има уписане докторске студије на Машинском факултету у Београду и да је положило 
више испита;  
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 био је награђиван за постигнуте резултате током студија;  

 укључен је у истраживачки рад на Машинском факултету. 

На основу тога чланови Комисије сматрају да кандидат испуњава све прописане услове и 
предлажу Наставно-научном већу Машинског факултета да Ђорђа Петковића, маст. инж. 
маш. изабере у звање истраживач-приправник. 
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