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Одлуком Изборног већа 05-02 број 4/71 од 29.09.2017. године, расписан је 

конкурс за избор једног сарадника у настави, на одређено време од једне године, 

са пуним радним временом, за ужу научну област Математичке методе у 

менаџменту и информатици. Као чланови Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима, након увида у конкурсни материјал, подносимо 

следећи 

 

 

                                        И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за 

запошљавање „Послови“ бр. 748 од 25.10.2017, са роком трајања до 15 дана. 

У предвиђеном року пријављени су кандидати Вукашин Брковић, Марија 

Живановић, Маја Ристић и Срђан Стефановић. 

Кандидат Срђан Стефановић нас је обавестио да је у међувремену примљен 

за сарадника на Електротехничком факултету у Београду и да одустаје од 

конкурса, па ћемо даље разматрати пријаве само за преостала три кандидата. 

 

Вукашин Брковић рођен је 18.11.1994. у Београду, где је завршио основну 

школу и Математичку гимназију. Математички факултет у Београду, смер 

Математика, модул Примењена математика, уписао је 2013. године, а завршио 

септембра 2017. године, са просечном оценом 9,47. При томе, просечна оцена 20 

предмета из уже научне области везане за предмете наше Катедре је 9,5. На 

истом факултету уписао је 2017. године мастер академске студије, на модулу 

Примењена математика, као студент који се финансира из буџета Републике 

Србије.  

Током досадашњег школовања више пута је награђиван на такмичењима из 

математике. Такође је добио награду као ђак генерације у основној школи, као и 

за успех током студија 2015. године. 
Говори енглески, а служи се и руским језиком. Од програмских језика влада 

следећим: Java, Pascal, C, Matlab, MS Office, LaTeX, SQL, HTML, CPLEX, 

Mathematica, GCLC. 

Кандидат је приликом пријаве доставио препоруке редовног професора Мирјане 

Ђорић и ванредног професора Зорице Станимировић, са Математичког факултета у 

Београду. 

 

Марија Живановић рођена је 02.08.1993. у Фочи, Република Српска, Босна 

и Херцеговина, где је похађала основну школу и општи смер гимназије. Године 

2012. уписала је Математички факултет у Београду, смер Математика, модул 

Статистика, актуарска и финансијска математика. Основне студије је завршила 

септембра 2016. године, са просечном оценом 9,21, при чему је  просек 15 

предмета из уже научне области везане за предмете наше Катедре 8,87. На 



истом факултету уписала је мастер академске студије, на модулу Статистика, 

актуарска и финансијска математика, где је тренутно самофинансирајући 

студент. До завршетка мастер студија јој је преостала израда мастер рада, а 

досадашња просечна оцена је 9,33.  

Током основног школовања је успешно учествовала на бројним 

такмичењима из математике. Добитник је стипендије града Фоче у периоду од 

2012 до 2016 и стипендије Републике Србије. Такође је учесник пројекта 

„Путујмо у Европу 2017“ – Европски покрет у Србији.  

Говори енглески језик. Поседује знање већег броја програмских језика и 

програмских пакета.  

У периоду од новембра 2016. до фебруара 2017. радила је као професор 

математике у Политехника – Школа за нове технологије. Била је на летњој 

пракси у сектору за платни систем, Народна банка Србије, 2017. године. 

 

Маја Ристић рођена је 28.12.1993, у Власотинцу, где је завршила основну 

школу и природно-математички смер гимназије. Математички факултет у 

Београду, смер Теоријска математика и примене уписала је школске 2012. 

године, а завршила септембра 2017. године, са просечном оценом 8,59. Просек 

19 предмета из уже научне области везане за предмете наше Катедре је 8,74. 

Мастер академске студије на Математичком факултету, модул Примењена 

математика, уписала је 2017. као студент који се финансира из буџета 

Републике Србије.  

Основну и средњу школу је завршила као ђак генерације, а учествовала је на 

бројним такмичењима из математике, физике и књижевности. Добитник је 

стипендије Министарства просвете, награде на Републичкој смотри талената, 

награде града Власотинца за најуспешније студенте, октобарске награде града 

Власотинца. 

Говори енглески и француски језик, служи се руским и шведским. Познаје 

програмске језике C, Java, Matlab, MS Office. 

Учесник је пројекта Студент-ментор на Математичком факултету, као и у 

организацији манифестације „Мај месец математике“. Школске 2016/17 држала 

је наставу на предметима Математика 1 и Математика 2, на Факултету 

организационих наука, у својству сарадника ван радног односа (демонстратор). 

Њена просечна оцена у студентској анкети је била 4,87. 

Приликом пријаве на конкурс доставила је препоруку редовног професора 

Миодрага Матељевића, а приликом прошлогодишње пријаве на конкурс за 

сарадника ван радног односа, препоруке редовног професора Милоша 

Арсеновића и асистента Соње Телебаковић, са Математичког факултета у 

Београду. 

  

 

ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Комисија констатује да сва три кандидата чије су пријаве разматране, 

испуњавају све законом предвиђене услове за избор у звање сарадника у 

настави за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и 

информатици. Поређењем дужине студирања основних студија, укупне 

просечне оцене и просечне оцене предмета из уже научне области утврдили смо 

следеће: кандидат Вукашин Брковић завршио је основне академске студије за 

четири године, при чему је његов укупни просек оцена, као и просек оцена  из 



предмета из уже научне области за коју се бира – највећи; Марија Живановић је 

такође завршила основне студије за четири године, а због избора модула на 

основним студијама, полагала је мањи број предмета из уже научне области за 

коју је расписан конкурс, од преостала два кандидата; кандидат Маја Ристић је 

основне студије завршила за пет година. 

На основу свега наведеног, Комисија предлаже да се Вукашин Брковић 

изабере у звање сарадника у настави, на одређено време од једне године, са 

пуним радним временом, за ужу научну област Математичке методе у 

менаџменту и информатици. 

 

 

Београд, 24.11.2017. 

 

 

К О М И С И Ј А    

 

 

____________________________________________ 

Проф. др Милица Стојановић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 

председник 

 

 

____________________________________________ 

Проф. др Раде Лазовић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, члан 

 

 

____________________________________________ 

Проф. др Милош Арсеновић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Математички факултет, члан 

 


