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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Машински факултет 
Број: 

Датум: 

Београд, Краљице Марије бр. 16     
   

  
 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

 

ОВДЕ 

 

Предмет:  Извештај по расписаном Конкурсу за избор једног асистента на 
одређено време од три године са пуним радним временом за 
ужу научну област Производно машинство 

 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета у Београду број 883/1 од 
24.01.2013, а по објављеном Конкурсу за избор једног асистента на одређено време од три 
године са пуним радним временом за ужу научну област Производно машинство, одређени смо 
за чланове Комисије за писање извештаја и сходно томе подносимо следећи 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

  На конкурс који је објављен у листу „Послови“ 24.04.2013. године, а закључен 
09.05.2013. године пријавила се: Јелене Б. Петронијевић, дипл.инж.маш.-мастер (број пријаве 
945/1 од 29.04.2013 године), као једини кандидат. 

 

 

А: БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
Лични подаци 
          
1987. Рођена 19. 03. у Београду, Република Србија.  
 
1994-2002. Завршила основну школу „7 секретара СКОЈ-а“ у Београду са одличним 

успехом. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“. Учесник реубличких 
такмичења из физике и руског језика. 

 
2002-2006. Завршила  X гимназију „Михајло Пупин“ у Београду са одличним успехом. 

Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“. Добитник награде на Конкурсу 
за најбољи матурски рад о  Београду.  

 
2006-2009.  Завршила Основне академске студије, Универзитет у Београду – Машински 

факултет. Дипломирала са просеком 10.  
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2009-2011.  Завршила Мастер академске студије, модул Производно машинство, 
Универзитет у Београду – Машински факултет. Дипломирала са просечном 
оценом 10. Тема дипломског рада: "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ 
ИНФОРМАЦИОНОГ ПОДСИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ОДРЖАВАЊЕМ НА ПЛАТФОРМИ ORACLE-А" из предмета: Производни 
информациони системи. 

2012. Уписала докторске студије на Универзитету у Београду – Машински факултет 
(бр. индекса Д29/12).  

 
2012. Од фебруара ангажована у Microsoft Software ДОО као Специјалиста за 

количинско лиценцирање – практикант. 
 
Познавање страних  језика  
      

 Енглески језик – активно знање – потврда TOEFL IBT; 

 Руски  језик – активно знање - Потврда о одслушаном курсу  на Государственном инстит

уте русского языка им. А. С. Пушкина 

 
Познавање рада на рачунару  
  

 Microsoft Office, Internet, Oracle, AutoCAD, SolidWorks, MatLab, Photoshop. 
 
Похвалнице и награде  
           

 Похвалница Машинског факутета, Универзитета у Беогаду за најбољег студента на 
првој години мастер академских студија школске 2009/2010. године 

 Похвалница Машинског факутета, Универзитета у Беогаду за најбољег 
диипломираног студента на основним академским студијама школске 2008/2009. 
године 

 Похвалница Машинског факутета, Универзитета у Беогаду за најбољег студента на 
трећој години основних академских студија школске 2008/2009. године 

 Похвалница Машинског факултета Универзитета у Београду за одличан успех на 
првој години мастер академских студија школске 2009/2010. године 

 Похвалница Машинског факутета, Универзитета у Беогаду за најбољег студента на 
првој години основних академских студија школске 2006/2007. године 

 
 
Стипендије 

 Стипендија града Београда за 2009. годину.  

 Стипендија стипендије града Београда за 2010. годину 

 Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
за школску 2007/2008. годину 

 Стипендија "Доситеја" Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 
2010/2011. годину 

 

Б:  ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 

 

2013-...  Учествује у извођењу наставе на Мастер академским студијама Машинског 
факултета у Београду, као студентк докторских студија на предмету 
Рачунарски интегрисани системи и технологије (MSc), Методе одлучивања 
(MSc), Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc) и 
Аксиоматске методе (MSc).  
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В: МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КАНДИДАТА 

 

На основу увида у конкурсни материјал и претходно наведеног у извештају, Комисија 
сагласно Закону о Универзитету, Статуту и Правилнику Комисије за избор наставника и 
сарадника Машинског факултета у Београду констатује да кандидаткиња, Јелена Б. 
Петронијевић, дипл.инж.маш. - мастер, испуњава све критеријуме за избор у звање асистента: 

(1) студенткиња је докторских студија на Машинском факултету у Београду, а 
претходне студије (Основне академске – 10 и Мастер академске – 10,00) 
завршила је са укупном просечном оценом 10.00; 

(2) има изражен смисао за наставно-педагошки рад. 

(3) активно се служи (чита, говори, пише) енглеским и руским језиком; 

(4) изузетно познаје рад на рачунару; 

(5) има бројне награде за изванредне успехе током претходних студија; 

 

Чланови Комисије такође констатују да кандидаткиња: 
 

 поседује саве људске, моралне и стручне квалитете који су својствени кодексу 
Универзитета, 

 и да се на основу досадашњих резултата може закључити да ће кандидаткиња бити 
активна и успешна у реализацији будућих наставних, научних, стручних и других 
активности на Машинском факултету у Београду. 

 

Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Машинског факултета у Београду да се 
Јелена Б. Петронијевић, дипл.инж.маш. - мастер, изабере у звање и постави на радно место 
асистента Машинског факултета у Београду за ужу научну област Производно машинство, са 
пуним радним временом на одређено време од три године. 

 

 

Београд, 14.05.2013. године 

        ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

 

__________________ 
     Др Бојан Бабић, ред. проф. 

 

__________________ 
Др Зоран Миљковић, ред. проф. 

 

__________________ 
Др Павао Бојанић, ред. проф. МФ у пензији 


