
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 
      Одлуком Изборног већа Саобраћајног факултета Универзитета у Београду 

1192/3 од 14 децембра 2015. године образована је комисија известилаца за избор у 

звање и на радно место асистента за ужу научну област «Математика» за рад на 

одређено време у трајању од три године са пуним радним временом. 

                                                                

      На конкурс објављен у недељном листу «Послови» од 16. децембра 2015. 

године пријавила су се три кандидата и то: Вуковић Божо, Ерор Милорад и Ана 

Јеловић, асистент за ужу научну област  Математика,  на Саобраћајном факултету 

Универзитета у Београду. 

 

О пријављеним кандидатима подносимо следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 
1.  Вуковић Божо 

 
 
Биографија 

 

       Вуковић Божо је рођен 30. августа 1983. године. Године 2002.  завршио је 

природно-математички смер гимназије „Стојан Церовић“ у Никшићу. Године 

2004 је уписао Математички факултет у Београду смер Теоријска математика и 

примене,  на коме је дипломирао 2015. године са просечном оценом 9,44  . Године 

2015.  уписао је   докторске студије на Математичком факултету у Београду на 

катедри за математичку анализу.  

 

      Кандидат наводи да одлично пише и разуме Енглески, Француски и Руски 

језик, да поседује напредни ниво компјутерске писмености и да је дугогодишњи 

учесник такмичења из математике ( 2002. године је био средњошколски првак 

Црне Горе). 

 

Наставна делатност 
 
      Кандидат не наводи да је учествовао у настави математике, осим држања 

приватних часова студентима. 

 

Научна делатност 

 

      Кандидат нема објављених радова. 

 

 

2.  Ерор Милорад 

 



 
Биографија 

 

      Ерор Милорад је рођен  је 1. јуна 1987. године у Руми. Године 2006. уписао је 

Основне академске студије на студијском програму ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ, 

Природно-математичког факултету у Новом Саду,  које је завршио 25. августа 

2010. године са просечном оценом 9,80 током студирања и оствареним бројем 

ЕСП бодова 241. Године 2012. Је уписао,  а 2.9.2014. године завршио је Мастер 

академске студије Математика ( модул: Настава математике ), Департмана за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Новом Саду,  са просечном оценом 9.61 у току студија и оствареним бројем ЕСП 

бодова 127. Наслов мастер тезе: Хомогене и нехомогене координате у 

пројективној геометрији. Године 2015. је уписао докторске академске студије на 

Математичком факултету у Београду. 

       

      Кандидат наводи да поседује врло добро знање Енглеског, и задовољавајуће 

знање Руског и Немачког језика. 

 

     Добитник је Изузетне награде за постигнут успех у школској 2006/2007. 

Години, Универзитета у Новом Саду и признања Друштва математичара Србије за 

постигнуте резултате у раду са младим математичарима 2011/2012. године.  

 

Наставна делатност 
 
      Од 2010. године кандидат ради као наставник математике у  основној школи « 

Змај Јова Јовановић» у Руми. 

 

Научна делатност 

 

      Кандидат нема објављених радова. 

 

 

3. Ана Јеловић 

 

Биографија 
 
      Ана Јеловић је рођена 30. јула 1973. године у Београду, где је завршила 

основну и средњу школу. Математички факултет Универзитета у Београду, смер 

Информатика и рачунарство, уписала је 1991. године. Дипломирала је  1998. 

године са просечном оценом 8,70 током студирања. Године 2010. уписала је 

докторске студије на студијском програму Информатика, Математичког 

факултета Универзитета  у Београду, на којима  је положила све испите са 

просечном оценом 10. Тренутно налази у фази израде докторске дисертације. 

 

Наставна делатност 
 
      Од 1999. године Ана Јеловић ради На Саобраћајном факултету Универзитета у 

Београду као асистент приправник, а од 2013. године као асистент на Катедри за 

општу и примењену математику. У овом периоду је изузетно успешно држала 

вежбе из предмета: Математика 1, Математика 2, Математика 3 и Програмски 



пакети у математици. Учествовала је у извођењу припремне наставе за пријемни 

испит на Саобраћајном факултету. Студенти су задовољни њеним вежбама. У 

првом семестру 2012/13. године оценили су је оценом: математика1: 4.74, 

математика3: 4.10; 2013/14  математика3: 4.35, математика2: 4.65; 2014/15 

математика1: 4.60, математика2: 4.86, а математика3:4.89. 

 

      Коаутор је Збирке решених испитних задатака из Математике 1, издате на  

Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, 2004 године и Збирке решених 

задатака из Математике 1, издате на  Саобраћајном факултету Универзитета у 

Београду, 2015 године. 

 

Научна делатност 

 

      Кандидат нема објављених радова. 

 

Закључак и предлог комисије 
 

      На основу анализе достављене документације Комисија известилаца 

констатује да  кандидат  Ана Јеловић има предност у односу на остале кандидате. 

Њен досадашњи педагошки рад на Саобраћајном факултету карактеришу 

стручност, изражено умеће преношења знања студентима, одговорност и велико 

залагање. 

     На  основу  свега  изложеног,  предлажемо  изборном  већу  Саобраћајног 

факултета универзитета у Београду да поново изабере кандидата Ана Јеловић у 

звање и на радно место асистента за ужу научну област ”Математика” на 

одређено време од три године са пуним радним временом. 

 

 

 

У Београду, 10. фебруар 2016. 

   

 

                                                                                      Чланови комисије: 

 

 

                                                                    ____________________________________ 

                                                                    др  Нинослав Ћирић, ван. проф. 

                                                                    Саобраћајног факултета 

 

 

                                                                    ____________________________________ 

                                                                    др Александар Перовић, ван. проф. 

                                                                    Саобраћајног факултета 

 

 

                                                                    ____________________________________   

                                                                    др Ненад Митић, ван. проф.  

                                                                    Математичког факултета у Београду. 


