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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Машински факултет 

 

 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 

 

 

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

научну област Математика. 

 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета број 680/3 од 25.06.2020. године, 

а по објављеном конкурсу за избор једног сарадника у звању асистента на одређено време од 

3 године са пуним радним временом за ужу научну област Математика, именовани смо за 

чланове Комисије за подношење реферата о пријављеним кандидатима. 

 

На конкурс који је објављен у листу „Послови“ број 889 од 08.07.2020. године пријавила 

су се два кандидат и то 

1. Андријана Марјановић, мастер математичар, 

2. Петар Момчиловић, дипломирани математичар. 

 

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи  
 
 
 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

 

1. Андријана Марјановић 
 

 

А1.  Биографски подаци 

 

Андријана (Предраг) Марјановић рођена је 26. октобра 1995. године у Београду. Завршила 

је гимназију „Филип Вишњић“ у Бијељини. Основне академске студије Математичког 

факултета Универзитета у Београду, студијски програм Математика, смер Статистика, 

актуарска и финансијска математика, уписала је 2014., а завршила 2018. године са просечном 

оценом 8,29. Мастер академске студије Математичког факултета Универзитета у Београду, 

студијски програм Математика, смер Статистика, актуарска и финансијска математика, 

уписала је 2018., а завршила 2019. године са просечном оценом 9,00 одбранивши мастер рад 

на тему „Вероватносне методе у теорији графова“. Од 2019. године студент је докторских 

академских студија Математичког факултета Универзитета у Београду, студијски програм 

Математика.  

У биографији кандидаткиња наводи радно искуство у Народној банци Србије, Сектор за 

финансијску стабилност, Одељене за оцену системског ризика, где је од децембра 2017. до 

септембра 2018. била ангажована као практикант, а од октобра 2018. до данас као млађи 

аналитичар. Што се тиче познавања софтверских пакета и програмских језика, кандидаткиња 

наводи Python, Matlab, R, Java, C, html, Latex, Microsoft Office, Jupiter Lab/Notebook, Eclipse, 
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R Studio. Што се тиче познавања страних језика, кандидаткиња наводи да се служи 

енглеским и немачким језиком. 

 

 

Б1.  Дисертације 

 

Кандидаткиња је студент докторских студија и није одбранила докторску дисертацију. 

 

 

В1.  Наставна активност 

 

Кандидаткиња не наводи наставно искуство. 

 

 

Г1.  Библиографија научних и стручних радова 

 

Кандидаткиња не наводи да поседује научне и стручне радове. 

 

 

Д1.  Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

Кандидаткиња не наводи да поседује научне радове. 

 

 

Ђ1.  Оцена испуњености услова 

 

На основу увида у приложену документацију, Комисија констатује да Андријана 

Марјановић, мастер математичар, испуњава услове за избор у звање асистента за ужу 

научну област Математика. 

 

 

 

2. Петар Момчиловић 
 

 

А2.  Биографски подаци 

 

Петар (Драгослав) Момчиловић рођен је 21. децембра 1984. године у Београду, где је 

завршио основну школу и гимназију. Математички факултет Универзитета у Београду, смер 

Теоријска математика и примене, уписао је 2003., а дипломирао 2019. године са просечном 

оценом 9,37. Од 2019. године студент је докторских академских студија Математичког 

факултета Универзитета у Београду, студијски програм Математика.  

У биографији кандидат не наводи радно искуство, не наводи податке о познавању 

софтверских пакета и програмских језика, као ни податке о познавању страних језика. 

 

 

Б2.  Дисертације 

 

Кандидат је студент докторских студија и није одбранио докторску дисертацију. 
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В2.  Наставна активност 

 

Кандидат у биографији не наводи наставно искуство. На пријави за конкурс пише да 

доставља примерке књига, монографије, уџбенике,..., али их Комисија није добила са 

материјалима. 

 

 

Г2.  Библиографија научних и стручних радова 

 

Кандидат у биографији не наводи да поседује научне и стручне радове. На пријави за 

конкурс пише да доставља списак радова и сепарате објављених радова, али их Комисија 

није добила са материјалима. 

 

 

Д2.  Приказ и оцена научног рада кандидата 

 

Кандидат у биографији не наводи да поседује научне радове. На пријави за конкурс пише 

да доставља списак радова и сепарате објављених радова, али их Комисија није добила са 

материјалима. 

 

 

Ђ2.  Оцена испуњености услова 

 

На основу увида у приложену документацију, Комисија констатује да Петар 

Момчиловић, дипломирани математичар, испуњава услове за избор у звање асистента 

за ужу научну област Математика. 
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Е. Закључак и предлог 

 

На основу прегледа и анализе достављених материјала, Комисија констатује да оба 

кандидата испуљавају услове за избор у звање асистента за ужу научну област Математика. 

Узевши у обзир резултате које су кандидати до сада постигли у школовању, Комисија 

предлаже Изборном већу Машинског факултета Универзитета у Београду да кандидат 

Андријана Марјановић, мастер математичар, студент докторских студија, буде изабрана у 

звање асистента на одређено време од 3 године са пуним радним временом за ужу научну 

област Математика. 

 

 

 

                                                                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                              Др Миодраг Спалевић, редовни професор – председник Комисије,  

                                                               Универзитет у Београду,  Машински факултет 

 

 

 

......................................................... 

                              Др Александар Пејчев, ванредни професор,  

                                                               Универзитет у Београду,  Машински факултет 

 

 

 

......................................................... 

                              Др Даворка Јандрлић, доцент,  

                                                               Универзитет у Београду,  Машински факултет 

 

 

 

......................................................... 

                              Др Јелена Томановић, доцент,  

                                                               Универзитет у Београду,  Машински факултет 

 

 

 

                                                                                  ......................................................... 

                               Др Градимир Миловановић, редовни професор у пензији,  

                                                               Редовни члан САНУ 

 


