
ИЗБОРНОМ  ВЕЋУ  МАШИНСКОГ  ФАКУЛТЕТА  УНИВЕРЗИТЕТА
У  БЕОГРАДУ

Предмет: Извештај о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за
ужу научну област Математика

Одлуком Изборног већа  Машинског  факултета  Универзитета  у  Београду,  бр.  695/3 од
07.04.2016.  године,  именовани  смо  за  чланове  Комисије  за  подношење  извештаја  о
пријављеним кандидатима за избор у звање асистента на одеђено време од 3 године са пуним
радним временом за ужу научну област МАТЕМАТИКА. На конкурс који је објављен у листу
“Послови” 13.04.2016.  године,  а  закључен  дана  28.04.2016.  године, пријавило  се  три
кандидата:

1) Јелена Томановић (1987) [дипл. математичар/мастер; 9,08/10,00; студент докторских
студија],

2) Градимир Грујичић (1990) [дипл. математичар/мастер; 8,54/10,00],
3) Божо Вуковић (1983)   [дипломирани математичар;  9,44; студент докторских 

студија].

На  основу  прегледа  достављене  документације  констатујемо  да  кандидат  Градимир
Грујичић не испуњава услове конкурса, јер није доставио потврду о уписаним докторским
студијама.

О кандидатима који испуњавају услове конкурса,  Јелени Томановић,  Божи Вуковићу,
подносимо следећи   

           
                                       И З В Е Ш Т А Ј

1. Јелена Томановић

          Рођена је 22.06.1987.  године у Београду.  Завршила је основну школу „Светозар
Милетић“ у Земуну као носилац дипломе „Вук Караџић“, а затим и гимназију у Земуну као
носилац дипломе „Вук Караџић“ и ученик генерације. У том периоду је освојила неколико
награда  и  похвала  на  такмичењима  из  математике  и  физике.  Математички  факултет
Универзитета  у  Београду,  смер  Нумеричка математика и  оптимизација,  завршила  је  2011.
године  са  просечном оценом 9,08.  На истом факултету је  завршила мастер студије  2012.
године,  на  модулу Примењена  математика  са  просечном оценом  10,00.  Током  студија
добијала је државне стипендије, стипендију Фонда за младе таленте и стипендију Републичке
фондације за развој научног и уметничког подмлатка.  Студент је докторских студија од 2012.
године при Институту за   математику  и  информатику  Природно-математичког  факултета



Универзитета у Крагујевцу.  Положила је све испите са просечном оценом 10,00 и започела са
истраживачким радом под руководством ментора др Миодрага Спалевића. Ради као асистент
на  Катедри  за  математику  Машинског  факултета  у  Београду.  Учесник  је  научно-
истраживачког  пројекта  „Методе  нумеричке  и  нелинеарне  анализе  са  применама“  из
основних истраживања, које финансира Влада Републике Србије. Коаутор је једног уџбеника
и једне збирке задатака за припремну наставу за упис на Машински факултет у Београду.

2. Божо Вуковић

        Рођен је  30.08.1983. године у Никшићу, Црна Гора, где је завршио гимназију „Стојан
Церовић“, природно-математички смер. Учествовао је на такмичењима из математике, првак
је Црне Горе на такмичењу одржаном 2002. године.  Математички факултет Универзитета у
Београду,  смер  Теоријска математика и примене, уписао је 2004. године,  а завршио 2015.
године са просечном оценом 9,44. У периоду 2002-2004. завршио је и Природно-математички
факултет  у  Подгорици,  смер  Теоријска  математика.  Уписан  је  на  докторске  студије
Математичког факултета у Београду школске 2015/2016. године. Нема података о положеним
испитима.  Познаје  енглески,  француски  и  руски  језик.  Поседује  напредан  ниво  из
компјутерске писмености, одржавања система, програмирања.

                                 



                                     Мишљење Kомисије и закључак

      На основу изнетих чињеница Комисија сматра да кандидати Јелена Томановић и Божо
Вуковић испуњавају све прописане услове за избор у звање асистента. Комисија сматра да је
кандидат Јелена  Томановић (1987) [дипломирани  математичар/мастер;  9,08/10,00;
студент докторских студија],  асистент на Катедри за математику Машинског факултета у
Београду,  најбољи од пријављених кандидата на конкурс.  Комисија предлаже  Изборном
већу Машинског факултета Универзитета у Београду да  Јелену Томановић изабере у звање
асистента за ужу научну област Математика. 

Београд, 8.06.2016. године
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