
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду одржаној 01.11.2018. године (Одлука бр.35/373од 06.07.2018.) 
именовани смо за чланове Комисије за подношење извештаја о испуњености услова за 
стицање научно-истраживачког звања ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК кандидата Марије 
Миливојевић, доктора ветеринарске медицине. 

О наведеном кандидату Комисија подноси следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

A. Биографски подаци 

Марија Миливојевић је рођена 27.07.1991. године, у Ужицу. Математички смер 
Ужичке гимназије, завршила је са одличним успехом. Основне интегрисане академске 
студије на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду уписала је 
школске 2010/2011. године. Дипломирала је у септембру 2016. године на Катедри за 
болести копитара, месоједа, живине и дивљачи са завршним радом „Психо-социјални 
аспекти држања кућних љубимаца у урбаној средини“, са оценом 10,00. Средња оцена 
током основних интегрисаних студија била је 9,42. Исте године уписала је докторске 
академске студије, студијски програм Ветеринарска медицина, на Факултету ветеринарске 
медицине Универзитета у Београду под менторством др Драгана Гвоздића, редовног 
професора Факултета ветеринарске медицине.  

Током основних студија, 2015. године, је у оквиру ТЕМПУС пројекта размене 
студената три месеца боравила на Универзитету ветеринарске медицине у Будимпешти.  

Од маја 2017. Године је као стипендиста Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја прикључена на пројекат ТР 31050, где је у оквиру сарадње са 
Институтом за медицинска истраживања ВМА, стекла искуство у клиничком и 
истраживачком раду.  

Tечно говори енглески језик. 

 

 

 



B. Закључак 

На основу анализе досадашњег рада у току студија и показаних резултата, 
Комисија сматра да је Марија Миливојевић, доктор ветеринарске медицине, показала 
изразиту склоност и способност за бављење научно-истраживачким радом и да испуњава 
све потребне услове за избор у звање истраживач-приправник. Стога, са задовољством 
предлажемо Наставно-научном већу Технолошко-металуршког факултета у Београду да 
Марију Миливојевић, доктора ветеринарске медицине, изабере у звање ИСТРАЖИВАЧ-
ПРИПРАВНИК. 
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