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Предмет:  Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за 

ужу научну област Опште машинске конструкције 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета бр. 595/3 од 11.6.2015. године, а 

по објављеном конкурсу за избор једног Сарадника у звање АСИСТЕНТА за ужу научну 

област ОПШТЕ МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ на одређено време од 3 године са 

пуним радним временом, именовани смо за чланове Комисије за подношење Реферата о 

пријављеним кандидатима.  

На Конкурс који је објављен у листу „Послови“ бр. 647 од 11.11.2015.  године на страни 

31 пријавио се само један кандидат: 

1. Милош Седак, мастер инжењер машинства. 

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи  

РЕФЕРАТ 

Биографски подаци 

Милош Седак, рођен је 06. октобра 1991. године у Смедереву. Основну школу „Димитрије 

Давидовић“ завршио је у Смедереву са одличним успехом. Средњошколско образовање 

стекао је у Техничкој школи у Смедереву, смер Машински техничар за компујтерско 

управљање, где је за изузетне остварене резултате у току школовања награђен дипломом  

„Вук Стефановић Караџић“.  



Машински факултет у Београду уписао је школске 2010/2011 године. Основне академске 

студије завршио је у року, 19. јуна 2013. године,  са просечном оценом 9,81 и тако стекао 

академски степен инжењер машинства. 

Мастер академске студије уписао је школске 2013/14 године на Машинском факултету у 

Београду, смер Аутоматско управљање и завршио 19. марта 2015. године са просечном 

оценом 9.85. Мастер рад одбранио је са оценом 10 на тему „Стабилност посебних класа 

система аутоматског управљања у смислу Љапунова“ и тако стекао академски степен 

мастер инжењер машинства. 

Докторске академске студије на Машинском факултету у Београду, смер Опште 

машинске конструкције, уписао је школске 2015/16 године. 

Током студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије за завршне 

године основних и мастер академских студија. Добитник је награде за студента генерације 

који је први дипломирао на Машинском факултету у Београду. Као одличан студент, све 

време студирања био је награђиван за одличан постигнути успех у току студирања. 

Течно говори енглески језик, а служи се и немачким језиком. Успешно примењује на 

решавање инжењерских проблема следеће програмске језике и софтверске пакете: C/C++, 

Python, PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL, LaTeX, Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point), MATLAB, LabView, AutoCAD, CATIA, ANSYS, SolidWorks. 

Наставна активност 

Милош Седак је као студент четврте и пете године студија под руководством професора 

Божидара Росића учествовао у настави као студент-демонстратор на предметима 

Машински елементи 1 и Машински Елементи 2.  

Као студент докторских студија, ангажован је на одржавању вежби у току школске 

2015/2016 године на предметима са катедре за Опште машинске конструкције и то на 

предметима Машински Елементи 1, Машински Елементи 2. 

Оцена испуњености услова 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија констатује да кандидат Седак Милош 

- Испуњава услове Конкурса 

- Испуњава услов према Закону о високом образовању, према члану 72 став 1, јер има 

просечну оцену већу од 8(осам) - Основне академске просечном оценом 9,81, и 

Мастер академске студије просечном оценом 9,85. 

- Студент је докторских студија 

- Кандидат Седак Милош има изражену способност за наставни рад. 

 



Закључак и предлог 

На основу прегледа поднетог материјала, Комисија је закључила да кандидат Седак 

Милош, студент Докторских студија Машинског факултета у Београду испуњава све услове 

предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Машинског факултета, као и све 

услове конкурса.  

Предлажемо Изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду да Милоша 

Седака, маст. инж. маш., студента Докторских студија, изабере у звање асистента на 

одређено време од три године за ужу научну област Опште машинске конструкције. 

 

Чланови комисије  

 

_____________________________________________________ 

др Божидар Росић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

др Милосав Огњановић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

др Милета Ристивојевић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

др Радивоје Митровић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

др Љубица Миловић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Технолошко-Металуршки факултет 

 

 

 


