
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Предмет: Извештај о испуњености услова за избор у истраживачко звање
ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК кандидата Ђорђа Јевтића, мастер инж.маш.

На основу одлуке Наставно-научног већа Машинског факултета у Београду број
104/3 од 08.02.2019. године, именовани смо за чланове Комисије са задатком да,
према Закону о научноистраживачкој делатности, Правилнику о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата и
Статуту Машинског факултета у Београду утврдимо испуњеност услова за избор
у истраживачко звање истраживач – приправник кандидата Ђорђа Јевтића,
мастер инж. маш., студента Докторских студија.

На основу прегледа достављене документације Комисија констатује да кандидат
Ђорђе Јевтић мастер инж. маш. испуњава потребне услове и подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски подаци

Ђорђе Јевтић, мастер инж. рођен је 27.09.1992. године у Београду, Република
Србија. Основну школу „Владислав Петковић Дис“ завршио је у Београду 2007.
године као ђак генерације. Добитник је дипломе „Вук Караџић“. Исте године уписао
је VI београдску гимназију (природно-математички смер) коју је завршио 2011.
године. Машински факултет Универзитета у Београду уписао је школске 2011/12
године. Основе академске студије завршио је у року, 2014. године са просечном
оценом 9,59 (девет и 59/100). Исте године уписао је Мастер академске студије које
је завршио у септембру 2018. године са оценом 10 (десет) и постигао укупан успех у
току студирања 9,35 (девет и 35/100).

Мастер рад на тему: „Пројектовање носеће конструкције малог, градског,
електричног возила“, урадио је под ментрорством проф. др Владе Гашића.



На првој години мастер студија, прикључио се студентском пројекту под називом
„Друмска стрела“, чији је члан био две године. На позицији лидера маркетинг тима
значајно је допринео проширивању пројекта на остале факултете Београдског
Универзитета, као и промоцији важности и значаја науке и образовања код младих.
У току студија био је добитник три похвале од стране факултета које се додељују
најбољим студентима, док је током свих година студија био стипендиста ресорног
Министарства просвете и науке. На завршној години основних студија био је и
стипендиста Фонда за младе таленте. Након последњег положеног испита
(фебруар 2017. године), запослио се у компанији „Сервотех д.о.о.“ и управљањем
пројектима у области авио-индустрије допринео да компанија постане конкурентна
и на иностраном тржишту.

Taкмичења и награде:

Formula Student Czech
Republic 2015

9. место у генералном пласману

Formula Student Czech
Republic 2016

11. место у генералном пласману

Formula Student Italy 2016 14. место у генералном пласману

Рад на рачунару:

SolidWorks, Catia, AutoCAD, Аutodesk Inventor, Adobe
Photoshop, Mathcad, SAAP 2000, MS Office, MS Project,
MATLAB, Windows

XP, Windows Vista, MS Office, Adobe, Internet

Језици:

Српски – матерњи језик

Енглески – средњи ниво



4. Закључак и предлог за избор

На основу анализе приложеног материјала и увида у рад кандидата, Комисија за
утврђивање испуњености услова кандидата Ђорђа Јевтића, мастер инжењера
машинства, студента Докторских студија Машинског факултета у Београду,
констатује да кандидат испуњава све услове за избор у звање истраживач –
приправник, дефинисане чланом 80. Закона и научноистраживачкој делатности,
чланом 15. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата и чланом 67. Статута Машинског
факултета Универзитета у Београду.

У складу са закљученим, Комисија предлаже Наставно-научном већу
Машинског факултета у Београду да усвоји овај извештај и да изабере
кандидата Ђорђа Јевтића, мастер инжењера машинства у звање истраживач
приправник.

У Београду, 18.02.2019.

Чланови Комисије:

_______________________________
Проф. др Радивоје Митровић,

Машински факултет у Београду

_______________________________
Проф. др Владимир Поповић,

Машински факултет у Београду

_______________________________
др Градимир Ивановић,
ред. професор у пензији,

Машински факултет у Београду


