
 
 
 
 
 
 
ИЗБОРНОМ  ВЕЋУ  МАШИНСКОГ  ФАКУЛТЕТА  УНИВЕРЗИТЕТА 
У  БЕОГРАДУ 
 
 
 
Предмет: Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање 

асистента за ужу научну област Математика-Рачунарство 
 

 

 Одлуком Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Београду, бр. 

2404/3 од 12.12.2013. године, именовани смо за чланове Комисије за подношење 

извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање 2 (два)  асистента на 

одеђено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну област 

МАТЕМАТИКА-РАЧУНАРСТВО. На конкурс који је објављен у листу “Послови” 

18.12.2013. године пријавило се девет кандидата: 

 

1) Рада Мутавџић (1989) [дипл. математичар/мастер; 9,16/9,75; студент 

докторских студија], 

2    Милош Вучић (1989)  [дипл. математичар/мастер; 8,71/10,00; студент 

докторских студија], 

3) Иван Лазаревић (1988) [дипл. математичар/мастер; 8,02/9,75; студент 

докторских студија], 

4) Милош Јордански (1990) [дипл. математичар/-; 9,82/-; студент мастер 

студија], 

5) Стефан Петковић (1990)   [ информатичар;  7,00/-],  

6) Марија Јордановић (1988) [дипл. математичар/мастер; 8,05/10.00], 

7) Марко Станковић  (1988) [дипломирани математичар/мастер; 9,00/10.00], 

8) Љубица Михић (1985)  [дипл. математичар/мастер; 8,63/-; студент 

докторских студија], 

9) Марија Борисов (1981) [дипл. математичар/мастер; 9,00/8,40; студент 

докторских студија]. 

 

 На основу прегледа достављене документације констатујемо да кандидати  

Милош Јордански, Стефан Петковић, Марија Јордановић и Марко Станковић не 

испуњавају услове конкурса, јер нису доставили потврду о уписаним докторским 

студијама. 

О кандидатима који испуњавају услове конкурса, Ради Мутавџић, Милошу 

Вучићу, Ивану Лазаревићу,  Љубици Михић,  Марији Борисов, подносимо следећи   

 

 



            

                   И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

 

1. Рада Мутавџић 

 

        Рођена је 02.08.1989. године у Чачку.  Математички факултет Универзитета у 

Београду, смер Професор математике и рачунарства, завршила је 2011. године са 

просечном оценом 9,16. На истом факултету је завршила мастер студије 2013. 

године, на смеру Теоријска математика и примене, област Геометрија, са 

просечном оценом 9,75. Студент је докторских студија на Катедри за геометрију 

Математичког факултета Универзитета у Београду. На Факултету техничких наука 

у Чачку Универзитета у Крагујевцу радила је као стручни сарадник од 2011. до 

2013. године. Од рада на рачунару истичемо познавање Office, HTML, LaTeX, 

Access, Mathematica, Java, C-Sharp. 

 

 

2. Милош Вучић 

 

        Рођен је 31.01.1989. године у Краљеву, где је завршио гимназију 2008. године.  

Математички факултет Универзитета у Београду, смер Професор математике и 

рачунарства, завршио је 2012. године са просечном оценом 8,71. На истом 

факултету је завршио мастер студије 2013. године, на смеру Теоријска математика 

и примене, са просечном оценом 10,00. Студент је докторских студија  

Математичког факултета Универзитета у Београду. Од рада на рачунару истичемо 

познавање Office, C++, C#, Java. Користи се енглеским и француским језиком, на 

средњем и основном нивоу, тим редом. 

 

  

 

3. Иван Лазаревић 

  

       Рођен је 29.02.1988. године у Београду. У Аранђеловцу је завршио основну 

школу, а потом и гимназију  ``Милош Савковић’’, 2007. године. На Математичком 

факултету Универзитета у Београду, смер Статистика, актуарска и финансијска 

математика, дипломирао је 2011. године са просечном оценом 8,02. На истом 

факултету је завршио мастер студије 2012. године, са просечном оценом 9,75. Од 

школске 2012/2013 године уписан је на докторске студије на Математичком 

факултету Универзитета у Београду. Од октобра 2011. године ради у Земунској 

гимназији као професор математике и рачунарства и информатике. Кандидат је 

приложио и препоруку проф. др Весне Јевремовић. 

 

 

 

 



 

 

4. Љубица Михић 

 

        Рођена је 27.04.1985. године у Београду. Шабачку гимназију, природно-

математички смер, завршила је 2004. године са просечном оценом 4.90. На 

Математичком факултету Универзитета у Београду 2009. године завршила је 

основне студије са просечном оценом 8,63, на смеру Нумеричка математика и 

оптимизација. На истом факултету је одбранила мастер рад 2010. године, на смеру 

Нумеричка математика и оптимизација. Студент је докторских студија  

Математичког факултета Универзитета у Београду. Учествовала је на неколико 

семинара и конференција.  2009. године боравила је на катедри за Scientific 

Computing Техничког универзитета у Минхену у Немачкој. Од 2010. године ради 

на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу.  

 

 

 

5. Марија Борисов 

 

        Рођена је 08.08.1981. године у Београду. Основну школу ``Десанка 

Максимовић’’ у Београду  завршила је 1996. године као носилац Вукове дипломе. 

2000. године је завршила Шесту гимназију у Београду са просечном оценом 5.00.  

На Математичком факултету Универзитета у Београду, на смеру за рачунарство и 

информатику, дипломирала је 2008. године са просечном оценом 9.00. На истом 

факултeту одбранила је мастер рад 2013. године.  Студент је докторских студија  

Математичког факултета Универзитета у Београду.  Познаје енглески језик (Ц2 

ниво), италијански (А1 ниво), руски језик (знање стечено у основној и средњој 

школи).  Била је хонорарни предавач у компјутерском центру ``Master Class’’, 

учествовала је у припреми организације интернационалних IPSI конференција, 

билa је запослена као истраживач приправник на Математичком институту САНУ, 

била је веб програмер у кладионици ``Soccer’’.  Од рада на рачунару истичемо 

познавање Office, HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, jQuery, WordPress CMS;  DTD, 

XML – основни ниво;  DB2, SQL, MySQL, Java, C, C++;  CVS, Subversion – основни 

ниво; LaTeX, Mathematica, CorelDraw. Учествовала је на неколико конференција, 

летњих школа, имала је праксу у Републичком заводу за статистику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Мишљење Kомисије и закључак 
 

      На основу изнетих чињеница Комисија сматра да кандидати Рада Мутавџић, 

Милош Вучић, Иван Лазаревић,  Љубица Михић и  Марија Борисов испуњавају све 

прописане услове за избор у звање асистента. Комисија сматра да су кандидати 

Рада Мутавџић (1989) [дипломирани математичар/мастер; 9,16/9,75; студент 

докторских студија], и Милош Вучић (1989) [дипломирани 

математичар/мастер; 8,71/10,00; студент докторских студија],  најбољи од 

пријављених кандидата на конкурс. Комисија предлаже  Изборном већу 

Машинског факултета Универзитета у Београду да  Раду Мутавџић изабере у 

звање асистента за ужу научну област Математика-Рачунарство.  Комисија 

предлаже Изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду да  

Милоша Вучића изабере у звање асистента за ужу научну област Математика-

Рачунарство.  

 

Београд, 13.03.2014. године 

                                        ЧЛАНОВИ   КОМИСИЈЕ  

________________________________________________________________________                 

Др Миодраг Спалевић, ред. проф., Машински факултет Универзитета у Београду            

________________________________________________________________________                 

Др Александар Цветковић, ред. проф., Машински факултет Универзитета у 

Београду            

________________________________________________________________________                 

Др Слободан  Радојевић, ванр. проф., Машински факултет Универзитета у 

Београду            

________________________________________________________________________               

Др Драган Додер, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду 

________________________________________________________________________                 

Др Бошко Јовановић, ред. проф., Математички факултет Универзитета у Београду            


