
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
Предмет: Извештај комисије о расписаном конкурсу за избор два асистента - 

студента докторских студија за ужу научну област Математика 

 

 
Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 21.12.2017. 

године, именовани смо за чланове Kомисије за писање извештаја о пријављеним 

кандидатима по расписаном конкурсу за избор два АСИСТЕНТА - студента докторских 

студија за ужу научну област Математика, за рад на одређено време од 3 године, који је 

објављен у листу „Послови“ од 27.12.2017. године. 

 
На објављени конкурс  у прописаном року пријавило се два кандидата. 

 
На основу прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, Изборном 

већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
Биографски подаци о кандидатима 

 

 

Марко Пешовић је рођен 29.05.1990. године. Завршио је Гимназију у Рашки. 

 
На Математички факултет Универзитета у Београду уписао се школске 2009/10. године, 

а 2013. године завршио  судије, смер теоријска  математика и примене, са просечном 

оценом 9,14. Мастер студије на истом факултету, смер теоријска  математика и примене, 

завршио 2014. године са просечном оценом 10,00. 

 
Школске 2014/15. године кандидат је уписао Докторске студије на Математичком 

факултету у Београду.  

 

Радио је на Математичком факултету као сарадник у настави и у Трећој београдској 

гимназији као професор математике. 

 

Коаутор је збирке: 

 

Пуцановић З., Кнежевић, М., Пешовић, М.,Линерана лагебра, аналитичка геометрија, 

елементи вероватноће и статистике-Збирка решених задатака, Академска мисао, 

Београд, 2017 

 
Матеја Кнежевић је рођен 26.11.1983. године у Београду. Завршио је Трећу београдску 

гимназију. 

 
На Математички факултет Универзитета у Београду уписао се школске 2002/03. године 

на смеру теоријска математика и примене, а 2010. године завршио студије, са просечном 

оценом 8,26.  

 

Школске 2012/13. године кандидат је уписао Мастер 2 на Универзитету Claude Bernarde- 



Lion које је завршио 2013.  

 

Школске 2014/15. године кандидат је уписао Докторске студије на Математичком 

факултету у Београду, катедра за алгебру и математичку логику. 
 

Радио је у Гимназији Руђер Бошковић као и у Трећој београдској гимназији (двојезична 

настава, српски/француски) и Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду (двојезична 

настава, српски/француски) 

 
 Публикације 

 

Кнежевић, М., Unite au lieu de guerre-les point d`intersections de mathematique et art, 

Synergies Royaume-Uni et IrlandeNo. 7, 2014, p. 71-83 

 

Пуцановић З., Кнежевић, М., Пешовић, М.,Линерана лагебра, аналитичка геометрија, 

елементи вероватноће и статистике-Збирка решених задатака, Академска мисао, 

Београд, 2017 
 

Закључак и предлог 
 
Комисија предлаже Марка Пешовића, мастера математике и Матеју Кнежевића, 

дипломираног математичара. Кандидати испуњавају Законом о високом образовању и 

Статутом Грађевинског факултета све прописане услове за место асистента - студента 

докторских студија.  

 

Оба кандидата већ раде три године на Факултету. Потпуно су се уклопили у колектив. 

Показали су да су конпентентни, да могу да раде са великим бројем студената и под 

притиском. Ово последње је врло важно за наше предмете који су на првим годинама. 

Нису запоставили ни своје научно усавршавање и успешни су студенти докторских 

студија. Њихово понашање и ерудиција их чине пожељним члановима академске 

заједнице. 

 

Имајући у виду све напред наведене чињенице, са задовољством предлажемо Изборном 

већу Грађевинског факултета да Марка Пешовића, мастера математике и Матеју 

Кнежевића, дипломираног математичара, изабере у звање асистента - студента докторских 

студија за ужу научну област Математика за рад на одређено време од 3 године. 

 

 
Београд, 12.1.2018. године 
 

Чланови комисије: 

 
Др Александра Ерић, доцент 

 Грађевинског факултета у Београду 
 

 

Др Зоран Пуцановић, доцент 

 Грађевинског факултета у Београду 
 

 

Др Александар Липковски, редовни професор 

Математички факултет у Београду 



 

 

 


