


просечном оценом 9.64 (оцена на дипломском испиту 10). Исте године уписао је
Мастер академске студије на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на
студијском модулу за логистику, које је завршио 2021. године са просечном оценом
10,0 и мастер радом на тему „Оправданост примене пут система у дистрибутивним
складиштима“  (одбрањен са оценом 10,0). Од јула 2021. године запослен је као
сарадник у настави на Саобраћајном факултету, Одсек за логистику за ужу научну
област „Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи“, где
држи вежбе из три предмета основних академских студија: Складишта 1,
Складишта 2 и Безбедност у складишту. Школске 2021/22. године уписао је
Докторске академске студије на Саобраћајном факултету. 

Ужа област научног интересовања Николе Павлов, у оквиру логистике/ланаца
снабдевања, је оптимизација складишних система и процеса. Никола Павлов
показује знања и вештине за рад са: Microsoft Office алатима, симулационим
програмом Arena и  програмским језиком: Python и Visual Basic. Поседује знање
енглеског  и француског језика и до сада је објавио и презентовао шест радова на
међународним конференцијама  категорије М33.

Објављени и презентовани стручни и научни радови
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

На основу прегледаног материјала, Комисија констатује да се на расписани конкурс
у предвиђеном року јавио један кандидат, Никола Павлов, мастер инжењер
саобраћаја, који у потпуности испуњава услове прописане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Саобраћајног
факултета. 




