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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД 

Машински факултет 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

 

Предмет: Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор асистента 
за уже научне обласи Технологија материјала - машински материјали и 
Заваривање и сродни поступци. 
 
 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета број 963/3 од 
25.12.2014., а по објављеном конкурсу за избор једног асистента на 
одређено време од 3 године са пуним радним временом за уже научне 
области Технологија материјала - машински материјали и Заваривање и 
сродни поступци, именовани смо за чланове Комисије за подношење 
извештаја о пријављеним кандидатима. На конкурс који је објављен у листу 
''ПОСЛОВИ'' од 21.01.2015 године пријавио се само један кандидат:  
 

1. Ненад Милошевић, маст. инж. маш. 
 
На основу прегледа достављене документације подносимо следећи 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Биографски подаци 
 

Ненад Милошевић је рођен 18.10.1987. године у Београду. Основну школу 
је завршио у Убу са одличним успехом. Средњу електротехничку школу, 
завршио је у Земуну, смер електротехничар рачунара. 
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Машински факултет Универзитета у Београду уписао је 2008. године. 
Током студија је награђиван за одличан успех на трећој години Основних 
академских студија и обе године Дипломских академских студија. Такође је 
добио и признање као студент који је први дипломирао из генерације 
уписане школске 2008./2009. године. 

Основне академске студије је завршио у року са просечном оценом 8,33. 
Мастер академске студије на смеру за Заваривање и заварене конструкције 
је завршио у року са просечном оценом 9,47. Дипломски рад из предмета 
Интегритет конструкција, са насловом ''Оптичка безконтактна 3D анализа 
локалних деформација завареног споја при испитивању затезањем'' 
одбранио је 02.04.2013. године са оценом 10. Школске 2013./2014. године је 
уписао Докторске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду 
и положио испит ''Основне методе научно истраживачког рада и 
комуникација'' са оценом 10, након чега му је одобрено мировање године 
због одласка на рад у Руску федерацију. Након шест месеци проведених у 
иностранству поново је уписао прву годину докторских студија школске 
2014./2015. године.  

 
 

Радно искуство 
 
 

Током студија радио је као заваривач Е, MAG и TIG поступком у породичној 

фирми СМР ''Милошевић''. 

У фирми ''Белесстрој Београд'' радио је на изради рафинерије ''Антипински 

НПЗ'' у Тјумен-у, Русија у интервалу мај – септембар 2013. године. На овом 

радном месту кандидат је : водио израду елемената челичне конструкције у 

радионици ''Чекистов'', као и њену монтажу на градилишту ''В1''. Учествовао 

у изради пројеката као и у изради плана монтаже.  

У истој фирми радио је као инструктор заваривања и контролор квалитета 

заварених спојева у радионици у Лештанима у интервалу октобар 2013. – јун 

2014. године.  

Након тога, радио је као координатор више пројеката у представништву 

фирме у Москви у интервалу јул 2014. – јануар 2015. године. На овом радном 
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месту кандидат је: Управљао, учинком градилишта кроз усаглашене норме, 

потребном количином радне снаге у складу са договореним роковима, 

уговарањем додатних радова као и наплатом свих изведених радова. 

Кандидат познаје програмске језике и пакете: Abaqus, Catia, AutoCad, Solid 
Works,  Mathcad, SmartWeld, e – weld, MS office.  

Кандидат се служи страним језицима: Енглески – напредни ниво, Руски – 
напредни ниво и Немачки – почетни ниво. 

 

Објављени радови 

 

1. “DIGITAL IMAGE CORRELATION IN EXPERIMENTAL STRAIN ANALYSIS OF 
WELDED JOINTS” 5th International Scientific and Expert Conference TEAM 2013 
Technique, Education, Agriculture & Management Prešov, 4th to 6thNovember 
2013. 

 

 

Оцена испуњености услова 

 

Према одредбама Закона о универзитету, за асистента може бити 
изабрано лице које је студент докторских студија и које у току претходних 
студија има просечну оцену већу од 8. Пријављени кандидат Ненад 
Милошевић испуњава ове услове и поседује радно искуство које је уско 
повезано са областима за које је конкурс расписан тј за Технологију 
материјала – машинске материјале и Заваривање и сродне поступке.   

 
 

Закључак и предлог 
 
На основу анализе поднетог материјала, Комисија је закључила да кандидат 
Ненад Милошевић маст. инж. маш., студент Докторских студија Машинског 
факултета Универзитета у Београду испуњава све услове конкурса.  
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Предлажемо изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду 
да Ненада Милошевића маст. инж. маш., студента Докторских студија, 
изабере у звање асистента на одређено време од три (3) године за уже 
научне области Технологија материјала – машински материјали и 
Заваривање и сродни поступци.  
 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
 
 

Проф. др Александар Седмак 
Универзитет у Београду, Машински факултет 

 
 
 
 

Проф. др Радица Прокић Цветковић 
Универзитет у Београду, Машински факултет 

 
 
 
 

Проф. др Ненад Радовић 
Универзитет у Београду, Технолошко - металуршки факултет 

 
 


