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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. годину 

01.10.2013 - 01.10.2014 

 

РАД ФАКУЛТЕТА 

Уводне напомене 

Грађевински факултет Универзитета у Београду је у протеклом извештајном 
периоду реализовао активности предвиђене Планом рада за академску 
2013/2014. годину, али и друге активности неопходне за квалитетно и ажурно 
обављање послова из делатности Факултета. Послови су обављани у складу са 
Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и 
другим законским и подзаконским актима који непосредно или посредно 
регулишу обављање делатности високог образовања и функционисање 
Факултета и Универзитета. Извршено је неопходно усклађивање општих аката и 
правилника Факултета са изменама и допунама релевантних законских прописа, 
и са потребама реализације делатности Факултета.  

Послови из редовне делатности Факултета обухватали су наставно-образовне 
активности, научно-истраживачке послове, и остале послове неопходне за 
функционисање Факултета и извођења наставе на сва три нивоа студија по ново-
акредитованим студијским програмима. У послове организације наставних 
активности и контроле и евалуације наставе, поред стручних служби биле су 
укључене и студентске организације, Студентски парламент и студент-продекан. 
Редовне активности у домену научно-истраживачког рада обухватале су 
првенствено рад на пројектима Министарства просвете, технологије и науке, али 
и рад на другим пројектима и истраживањима у чију је реализацију укључен 
Грађевински факултет и наставници и сарадници Факултета. Реализоване су и 
активности у домену регионалне и међународне сарадње, кроз организовање 
научних скупова, гостовања професора са других универзитета, издавачку 
делатност Факултета, и кроз реализацију међународних пројеката који 
промовишу унапређење и реформу студијских програма, унапређење и контролу 
квалитета и мобилност студената и наставника Факултета.  

Остали послови обухватали су, према потребама, спровођење поступака јавних 
набавки, економско-финансијске и рачуноводствене послове неопходне за 
регуларно функционисање Факултета, информатичке послове који су 
обезбеђивали квалитетно и континуирано функционисање академске мреже и 
јавност рада органа и тела Факултета, и информисање свих заинтересованих о 
активностима Факултета путем веб-сајта, као и послове на унапређењу рада 
библиотеке Факултета. 

У целини, активности планиране за академску 2013/2014. годину успешно су 
реализоване, у складу са објективним околностима и могућностима Факултета. 
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Активности органа управљања 

У протеклом извештајном периоду од 01.10.2013 - 01.10.2014.године, Савет 
Грађевинског факултета одржао је 3 седницe. Савет је разматрао и усвојио 
Извештај о пословању и годишњи обрачун са стањем на дан 31.12.2013. године, 
Финансијски план за 2014. годину као и План набавки за 2014. годину. 

Након разматрања предложених материјала, Савет Грађевинског факултета је на 
претходним седницама донео одлуку о усвајању измена и допуна Статута 
Грађевинског факултета у Београду, затим одлуку о висини школарине за 
школску 2014/2015. годину и утврђивању висине буџета за рад Студентског 
Парламента за 2014. годину, као и Правилник о канцеларијском и архивском 
пословању. На седници Савета Факултета од 29.09.2014. године, донета је одлукао 
избору в.д. декана из реда наставника Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, проф. др Бранка Божића за школску 2014/2015. годину, услед престанка 
мандата декана Грађевинског факултета, проф. др Душана Најдановића, због 
одласка у пензију. 

Активности органа пословођења 

Од 1.10.2014. године, на дужност је ступио новоизабрани в.д. декана Факултета, 
проф. др Бранко Божић, који је уједно вршио и функцију продекана за финансије.  

У протеклом извештајном периоду, активности Декана факултета посебно су 
усмерене на обављање редовних активности Факултета, ширење домаће и 
међународне сарадње са сродним високошколским установама и реализацију 
значајнијих научних и стручних пројеката.  

У протеклом периоду реализовано је неколико активности усмерених на 
побољшање услова за рад наставника, сарадника и студената, и организације рада 
Факултета. Инсистирало се на строгом поштовању правила студија и услова за 
упис наредне године студија на свим нивоима, уз истовремено стварање бољих 
услова за студенте заинтересоване за програме размене и мобилности. Извршена 
је и делимична реорганизација Заједничких служби ради ефикасније 
организације рада, и извршене су потребне измене у Правилнику о организацији и 

систематизацији послова на Грађевинском факултету у Београду и припремани 
су неки нови правилници којима се ближе уређује рад и поступање појединих 
служби Факултета. 

Рад стручних органа Факултета  

Стручни органи Факултета у протеклом извештајном периоду одржавали су 
седнице динамиком којa је захтевалa разматрање стручних питања, као што су 
организација наставе и научних активности, реализација основних, мастер и 
докторских студија, израда и одбрана магистарских и докторских теза, кадровска 
политика и потребе за расписивањем конкурса за избор и реизбор наставника и 
сарадника, евалуација студијских програма, унапређења и контроле квалитета, 
као и остала питања из домена рада Факултета. 
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Наставно-научно веће Факултета 

У периоду од 24.10.2013. до 11.09.2014. године, одржано је 10 редовних седница 
Наставно-научног већа. Наставно-научно веће је разматрало питања и предлоге 
катедара, Стручног колегијума шефова Катедара, наставника и сарадника 
Факултета и у складу са тим доносило одговарајуће одлуке. 

На седницама Наставно-научног већа Факултета у школској 2013/2014. години, 
донета је одлука о условима уписа у наредне године студија и уписа на мастер 
академске студије у школској 2014/2015. години, усвојен је Календар наставе за 
школску 2014/2015. годину  за основне и мастер академске студије, као и одлукa 
о условима преласка студената са плана из 2008. године на план из 2014. године 
на студијским програмимаГрађевинарство (основне академске студије), Геодезија 
и геоинформатика (основне академске студије) и Геодезија и геоинформатика 
(мастер академске студије). Усвојен је и План ангажовања наставника и 
сарадника Факултета за летњи семестар школске 2013/2014 и зимски семестар  
школске 2014/2015. године, а донета је и одлука о ангажовању хонорарних 
наставника и сарадника са других Факултета. Утврђен је предлог о изменама и 

допунама Статута Факултета. Разматрани су и усвојени Правилник о докторским 

студијама, затим Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког 

рада наставника,  као и предлози за представнике Већа научних oбласти 
Универзитета у Београду из реда редовних професора. Разматрaни су предлози и 
донесене одлуке о образовању Комисије за контролу квалитета докторских 
студија, Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на студијском 
програму Грађевинарство, Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе 
на студијском програму Геодезија, као и допуна одлуке о образовању Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету.  Разматрани су и усвојени 
Правилници о изради завршних радова: синтезног рада, дипломског рада и 
мастер рада, затим Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање 

кандидата за упис на мастер академске студије као и разматрање предлога и 
доношење одлуке о допуни посебних услова конкурса за упис на докторске 
студије на Грађевинском факултету у Београду у  школској 2014/2015. години. 

Пријављено је 12 докторских дисертација и две магистарске тезе, а одбрањено је 
14 докторских дисертација и oсам магистарских теза.   

На захтев других високошколских установа, у складу са чланом 75. Закона о 

високом образовању, донете су одлуке о давању сагласности за ангажовање 
наставника и сарадника Грађевинског факултета на другим високошколским 
установама за школску 2013/2014. годину, као и ангажовање наставника и 
сарадника Грађевинског факултета на другим високошколским установама у 
оквиру новог циклуса акредитације. 

На ванредној седници  Наставно - научног већа Факултета одржаној 18.09.2014. 
године, је услед престанка мандата декану Грађевинског факултета, проф. др 
Душану Најдановићу због одласка у пензију, разматран предлог Катедара и у 
складу са истим утврђена је одлука да се проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод., 
продекан за финансије, на седници Савета Факултета изабере за вршиоца 
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дужности декана Грађевинског факултета за наредну школску годину 
(01.10.2014. - 30.09.2015. године), до ступања на дужност новог декана Факултета. 

Напомена: Целокупан материјал одржаних седница Наставно-научног већа 
Грађевинског факултета може се погледати на сајту: www.grf.bg.ac.rs.  

Изборно веће Факултета 

У извештајном периоду, од 24.10.2013. до 11.09.2014. године, одржано је 10 
редовних седница Изборног већа факултета на коме су разматрани предлози и 
доношене одлуке о расписивању конкурса за избор и реизбор наставника и 
сарадника, о формирању комисија за писање извештаја по расписаном конкурсу, 
као и о разматрању и усвајању извештаја о кандидатима предложеним за избор.  

У школској 2013/2014. години, спроведен је поступак за избор укупно 27 
наставника и 16 сарадника, односно, 2 редовна професора, 6 ванредних 
професора, 19 доцената, и 16 сарадника изабраних у звање асистента. Реизабрана 
су 2 ванредна професора, 1 доцент и 1 сарадник у звању асистента. 

Напомена: Целокупан материјал одржаних седница Изборног већа Грађевинског 

факултета може се погледати на сајту: www.grf.bg.ac.rs. 

Особље Факултета – измене у структури запослених 

У академској 2013/2014 години, структура запослених на Факултету на дан 
30.09.2014. год. дата је у табели 1. 

Табела 1: Структура запослених на Факултету на дан 30.09.2014 
НАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 

147, пет на неплаћеном 
одсуству 

 
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 56, у сталном 

радном односу 

Редовни професори: 22 Секретар факултета: 1 

Ванредни професори: 32 Деканат: 2 

Доценти: 48 Слуба за опште послове: 4  

Служба за студентска питања:3 

Асистенти са докторатом: 0 Финансијско-материјална служба: 6 

Техничка служба: 20 

Асистенти магистри: 8 Центар за информационе технологије: 3 

Асистенти струденти 
докторских студија: 37 

Библиотека: 2 

Институт за саобраћајнице и геотехнику: 3 

Институт за хидротехнику и водно-еколошко 
инжењерство: 4 

Институт за материјале и конструкције: 8 
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У току школске 2013/2014. године, радни однос на Факултету је засновао један 
ванредни професор, др Дејан Дивац са 30% ангажовања и 6 асистената – 
студената докторских студија: Тодоровић Марија, Трпчевски Филип, Глуховић 
Нина, Лазаревић Иван, Половина Владимир и Слободан Радовановић са 
ангажовањем од 70%. 

У радни однос из реда ненаставног особља до 30.09.2014. год. примљена је шеф 
Студентске службе Тамара Вукша и три спремачице за рад на одређено време. 

У 2014. години из реда наставног особља у пензију је отишло 5 редовних 
професора: др Станко Брчић, др Милутин Обрадовић, др Душан Најдановић, др 
Драгица Јевтић и др Мирјана Томићић-Торлаковић, један ванредни професор др 
Михало Ђурђевић и два доцента,  др Драган Божовић и др Братислав Стипанић. 

У 2014. години из реда ненаставног особља у пензију је отишло 6 радника - 
Драгана Шевић, Гордана Ћетковић, Нада Раденковић и Мирјана Милановић из 
Заједничких служби Факултета, Миодраг Савић из Института за материјале и 
конструкције и Мирјана Кмезић из Института за хидротехнику и водно-еколошко 
инжењерство. 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВНО-ОБРАЗОВНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  

Наставно-образовна делатност на Факултету одвијала се у складу са усвојеним 
планом рада. У академској 2013/2014. години настава је реализована на два 
акредитована студијска програма основних академских студија, два акредитована 
студијска програма мастер академских студија, два акредитована студијска 
програма докторских студија и једном акредитованом специјалистичком 
академском програму.  

Основне академске студије  

У прву годину студија на оба студијска програма уписано је укупно 410 студенaтa, 
од тога 288 у статусу студената који се финансирају из буџета. У прву годину 
студија уписанo je 6 студента са програма "Свет у Србији". Настава за студенте 
свих година основних академских студија на Грађевинском факултету почела је 
23. септембра 2013. године.  

Укупан број уписаних студената на основне академске студије Грађевинског 
факултета износи 2524 и то: 

- студијски програм Грађевинарство 2193 студената, од чега 741 у статусу 
студената који се финансирају из буџета,и 

- студијски програм Геодезија 331 студента, од чега 131 у статусу студената 
који се финансирају из буџета 

У периоду од 1. септембра 2013. до 31. августа 2014. године, на оба судијска 
програма основних академски студија дипломирало је укупно 299 студент и то: 

- студијски програм Грађевинарство 243 студента, и 
- студијски програм Геодезија 56 студента. 

 



8 

 

Мастер академске студије  

У прву годину мастер академских студија уписано је укупно 243 студената, од 
тога 210 у статусу студената који се финансирају из буџета Републике. Настава за 
студенте на мастер академским студијама почела је 14. октобра 2013. године. 

Укупан број уписаних студената на мастер академске студије Грађевинског 
факултета износи 364, и то: 

- студијски програм Грађевинарство 240 студената, од чега 170 у статусу 
студената који се финансирају из буџета, и 

- студијски програм Геодезија 124 студента, од чега 85 у статусу студената 
који се финансирају из буџета. 

-  
У периоду од 1. септембра 2012. до 31. августа 2013, године на оба судијска 
програма мастер академских студија дипломирало је укупно 159 студената, и то: 

- студијски програм Грађевинарство 127 студената, и 
- студијски програм Геодезија 32 студената. 

 
Докторске академске студије 

На Конкурс за упис у прву годину докторских академских студија за школску 
2013/2014. пријавило се 14 кандидата. Број уписаних кандидата на докторске 
студије, по студијским програмима: 

- Грађевинарство – 11 кандидата и 
- Геодезија и геоинформатика – три кандидата. 

 
Сви кандидати су уписану на терет буџета. 
 
Одбрањене докторске дисертације у школској 2013/14: 

- Драгутин Протић (геодезија и геоинформатика) – 9.10.2013., 
- Станко Ћорић (грађевинарство) – 15.10.2013., 
- Бошко Фуртула (грађевинарство) – 22.10.2013., 
- Иван Игњатовић (грађевинарство) – 25.10.2013., 
- Милан Спремић (грађевинарство) – 29.10.2013., 
- Светлана Костић (грађевинарство) – 27.11.2013., 
- Милан Килибарда (геодезија и геоинформатика) – 13.12.2013., 
- Иван Глишовић (грађевинарство) – 24.12.2013., 
- Драгутин Павловић (грађевинарство) – 27.12.2013., 
- Марко Павловић (грађевинарство) – 10.01.2014., 
- Јелена Добрић (грађевинарство) – 30.05.2014., 
- Сања Грекуловић (геодезија и геоинформатика) – 14.07.2014., 
- Сања Фриц (грађевинарство) – 27.09.2014. и 
- Милева Самарџић (геодезија и геоинформатика) – 01.10.2014. 
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Специјалистичке академске студије  

У прву годину специјалистичких академских студијана енглеском језику EDUCATE 
у школској 2013/14. години није вршен упис студената. Овај студијски програм 
студира укупно 16 студената на свим годинама, а током школске 2013/14. године 
студије је завршило 5 студената. 

Остале наставно-образовне активности 

Предавања професора по позиву 

У академској 2013/2014. години на докторским студијама Грађевинарства и 
Геодезије и геоинформатике гостујући професори су држали следеће курсеве: 

- Проф. CesarQueiroz (студијски програм Грађевинарство): 
o Одабрана поглавља система за управљање одржавањем путева 
o Одабрана поглавља Јавно-приватног партнерства у саобраћајној 

инфраструктури 
- Проф. Томислав Хенгл (студијски програм Геодезија и геоинформатика): 

o Геоморфометрија 
o Геостатистика 

 
Поред тога одржана су и следећа предавања намењена широј стручној и научној 
јавности: 
 
22.10.2013. Vladimir Liberzon, gostujući profesor Moskovskog državnog 

Univerziteta 
Управљање комплексним инвестиционим пројектима 

14.11.2013. prof. Libor Ižvolt, Građevinski fakultet, Univerzitet u Žilini, Republika 
Slovačka 
Modernization of railway infrastructure in the Slovak Republic 

10.04.2014. Prof. Eric Schlangen, Mladena Luković, Branko Šavija. Technical 
University Delft  
Addressing Infrastructure Durability And Sustainability By Self 

Healing Mechanisms 

23.06.2014. проф. др Младен Вучетић, University of California, Los Angeles – UCLA 
Profound Effects of the Rate of Loading and Deformation on the Input 

Soil Parameters for the Seismic Site Response Analyses 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ  

Научно-истраживачки рад у протеклом периоду реализован је на основу усвојеног 
Програма, а у складу са одредбама Закона о високом образовању, Закона о 

научноистраживачкој делатности, Статута Факултета и Универзитета, и 
Етичког кодекса Универзитета у Београду.  
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Активности у домену научно-истраживачке делатности имале су за циљ, са једне 
стране, развој науке и стваралаштва, усавршавање научног подмлатка и увођење 
студената у научно-истраживачки рад, и са друге стране, унапређивање 
квалитета наставе и стварања услова за даљи развој Факултета. 

Активности у домену научно-истраживачке делатности обухватале су: 

- реализацију научноистраживачких пројеката, посебно из програма 
технолошког развоја и интегралних и интердисциплинарних истраживања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
али и других истраживачких програма и пројеката, као и индивидуална 
истраживања и публиковање резултата истраживања наставника и 
сарадника Факултета, 

- презентацију резултата истраживања на научним скуповима у земљи и 
иностранству, 

- издавачку делатност и публикације, 
- израду и одбрану магистарских теза и докторских дисертација, 
- организовање научних скупова , 
- организовање предавања, семинара и трибина, и 
- различите видове  међународне сарадње, укључујући учешће у 

међународним истраживачким пројектима. 
 

Научно-истраживачки пројекти  

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије 

Укупно 111 наставника и сарадника Факултета учествује у реализацији два 
пројекта основних истраживања, 16 пројеката технолошког развоја и десет 
пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања које финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 
конкурсни период од 2011. до 2015 године. Грађевински факултет носилац је пет 
пројеката технолошког развоја и једног пројекта интегралних и 
интердисциплинарних истраживања, а партнер је у реализацији преостала 22 
пројекта.  

Наставници и сарадници Факултета учествују у реализацији следећих научно-
истраживачких пројеката: 

Пројекти основних истраживања: 

Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта 

171028 
Нови приступ проблемима заснивања квантне механике са аспекта 

примене у квантним технологијама и интерпретацијама система 

174017 Простори функција и оператори на њима 
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Пројекти технолошког развоја којима руководи Грађевински факултет 

Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта Руководилац пројекта 

36020 
Унапређење геодетске основе Србије за 

потребе савременог државног премера Проф. др Иван Алексић 

36046 

Истраживање утицаја вибрација од 

саобраћаја на зграде и људе у циљу одрживог 

развоја градова 

Проф.др Мира 
Петронијевић 

36048 

Истраживање стања и метода унапређења 

грађевинских конструкција са аспекта 

употребљивости, носивости, економичности и 

одржавања 

В.проф.др Зоран 
Мишковић 

37009 

Мерење и моделирање физичких, хемисјких, 

биолошких и морфодинамичких парметара 

река и водних акумулација 

В.проф.др  Зорана 
Науновић 

37010 
Системи за одвођење кишних вода као део 

урбане и саобраћајне инфраструктуре 

Проф.др Душан 
Продановић 

Пројекти технолошког развоја у којима учествује Грађевински факултет 

Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта 

36002 
Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом 

метода рачунарске интелигенције 

36008 
Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу 

високоекономичних конструктивних система применом нових 

технологија 

36009 
Примена GNSS и LIDAR технологије у мониторингу стабилности 

инфраструктурних објеката и терена 

36012 
Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе 

оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих 

захтева Европске уније 

36017 

Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних 

материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на 

животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у 

Србији 

36028 
Развој и унапређење метода за анализу интеракције конструкције и 

тла на основу теоријских и експерименталних истраживања 

36035 
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја 

насеља и климатске промене – међусобни утицаји 
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Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта 

36038 

Развој методе израде пројектне и извођачке документације 

инсталационих мрежа у зградама компатибилне са BIM процесом и 

релевантним стандардима 

36043 Развој и примена свеобухватног приступа пројектовању нових и 

процени сигурности постојећих конструкција за смањење 

сеизмичког ризика у Србији 

37005 Оцена утицаја климатских промена на водне ресурсе Србије 

37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у 

Србији 

Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања којима 
руководи Грађевински факултет 

Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта Руководилац пројекта 

42012 

Побољшање енергетске ефикасности зграда у 

Србији и унапређење националних 

регулативних капацитета за њихову 

сертификацију 

Проф. др Драгослав 
Шумарац 

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања у којима 
учествује Грађевински факултет 

Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта 

42008 
Унапређење енергетских карактеристика и квалитета унутрашњег 

простора у зградама образовних установа у Србији са утицајем на 

здравље 

43007 
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну 

средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање 

43009 
Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од 

штетних хемијских супстанци и радијационог оптерећења 

44002 
Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним 

дисциплинама 

44006 

Развој нових информационо-комуникационих технологија, 

коришћењем напредних математичких метода, са применама у 

медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити 

националне баштине и образовању 

45003 Оптоелектронски нанодимензиони системи - пут ка примени 

45016 
Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних 

структура у биомедицини и информатици 
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Шифра 
пројекта 

Наслов пројекта 

47014 

Улога и имплементација државног просторног плана и 

регионалноих развојних докумената у обнови стратешког 

истраживања, мишљења и управљања 

47017 
Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно 

образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, 

протоколи, примери) 

 
Поред тога, Грађевински факултет учествује и у иновационом пројекту који је 
добијен заједно са Инкубационим центром техничких факултета у Београду под 
насловом: 

„МЕТЕО пакет – методолошко/софтверско решење за аутоматско картирање 

климатских променљивих“. 

Научне публикације наставника и сарадника Факултета 

У току 2014. године, наставници и сарадници Факултета имали су значајну научну 
продукцију, о чему сведочи број публикација и радова објављених у 
међународним и националним зборницима и часописима, и учешће на 
националним и међународним научним скуповима. У току 2014. године 
наставници и сарадници Факултета објавили су радове у укупно 183 публикација 
међународног значаја и 84 публикације националног значаја. 

Табела 2: Резултати научног рада наставника и сарадника Грађевинског 

факултета у 2014. години 

РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА Категорија Бр.радова 

Публикације међународног значаја M10 
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у 
тематском зборнику водећег међународног значаја 

M13 1 

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у 
тематском зборнику међународног значаја  

M14 3 

Радови у часописима међународног значаја М20   
Рад у врхунском међународном часопису М21 10 
Рад у истакнутом међународном часопису М22 6 
Рад у међународном часопису М23 15 
Рад у часопису међународног значајаверификованог 
посебном одлуком 

М24 7 

Зборници са међународних научних скупова М30   
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у 
целини 

M31 4 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33 133 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу M34 4 
УКУПНО ПУБЛИКАЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА                                        183 
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Табела 2: Резултати научног рада наставника и сарадника Грађевинског 

факултета у 2014. години, наставак 

РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА  

Публикације националног значаја М40   
Истакнута монографија националног значаја  M41 2 
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском 
зборнику водећег националног значаја 

М44 1 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематскомзборнику 
националног значаја 

М45 5 

Радови у часописима националног значаја М50   
Рад у водећем часопису националног значаја  M51 32 
Рад у водећем часопису националног значаја   M52 11 
Рад у научном часопису M53 2 
Рад у неиндексираном националном часопису  2 
Зборници са националних научних скупова М60   
Предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампано у целини 

M61 2 

Предавање по позиву са скупа националног значаја 
штампано у изводу 

М62 1 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у 
целини 

M63 26 

УКУПНО ПУБЛИКАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА                                            84 
 

Организовање научних скупова 

У протеклом извештајном периоду, Грађевински факултет је био организатор или 
суорганизатор три научна скупа, и то: 

- Први Српски Конгрес о путевима, Београд, 5-6. јун 2014, 
- Научна конференција „Spatial and Spatio-Temporal modelling of 

meteorological and climatic variables using open source software (R+OSGEO)”, 
Београд, 23-27. јун 2014, и 

- 14. Конгрес Друштва грађевинских конструктера Србије, Нови Сад, 24-26. 
септембар 2014. године. 

 

Предавања, трибине и промоције  

Велики број трибина, јавних предавања и промоција књига организован је у 
протеклом извештајном периоду. Ове активности организоване су, углавном, на 
иницијативу или уз помоћ Студентског парламента Грађевинског факултета, чији 
су се представници посебно ангажовали на организације ових активности. 
Подаци о одржаним манифестацијама налазе се на сајтовима Факултета 
(http://www.grf.bg.ac.rs), студената Грађевинског факултета 
(http://www.grfic.com) и Удружења студената геодезије (http://usg-grf.com). 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА ДОМАЋИМ 
АКАДЕМСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

Један од главних приоритета у активностима Факултета у протеклом периоду 
било је интензивирање и ширење свих видова сарадње са образовним и научним 
институцијама од интереса за Факултет, а нарочито међународне сарадње, 
будући да је повезивање са различитим институцијама у региону, Европи и свету 
изузетно значајно за унапређење квалитета наставе и научно-истраживачког 
рада. Подаци о сарадњи Факултета са међународним и домаћим академским 
институцијама објављују се на сајту Факултета (http://www.grf.bg.ac.rs). 

Активности за развијање академске сарадње у домаћем академском простору и 
међународне сарадње обухватале су неколико области: 

• Уговори о академској сарадњи са сродним институцијама, ради размене 
студената, наставника и сарадника, организовања заједничких 
истраживачких или стручних пројеката, развијања заједничких студијских 
програма, заједничких научних часописа и публикација, и других облика 
сарадње, 

• Сарадња са међународним организацијама, амбасадама и иностраним 
културним центрима, 

• Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним 
пројектима у области образовања и науке. Грађевински факултет је током 
2014. године добио један од четири Horizon 2020 пројеката на којима 
учествује Универзитет у Београду, а активан је и у више других пројеката, 
поебно COST акција, које су дати у следећој табели: 
 

Табела 3: Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним 

пројектима у области образовања и науке  Грађевинског факултета током 2014. 

године 

Име пројекта Програм Период 
Други 

партнери у 
пројекту 

Учесници са 
Грађевинског 

факулета 
BENEFIT - Business models for 
Enhancing Funding and 
Enabling Financing of 
Infrastructure in Transport 
(www.benefit4transport.eu), 
grant agreement No 635973 
 

HORIZON 
2020, poziv: 
MOBILITY for 
GROWTH 
2014-2015, 
Topic: Analysis 
of funding 
schemes for 
transport 
infrastructure, 
MG-9.3-2014 

2014-
2016 

Конзорцијум се 
састоји од 14 
партнера из 
Европе, који су 
дати на 
интернет сајту 
пројекта   

в.проф.др Горан 
Младеновић 
в.проф.др 
Ненад 
Иванишевић 
асист. Миљан 
Микић 
Невена Вајдић 
Јелена 
Ћириловић 

COST Action TU1304  
Wind energy technology 
reconsideration to enhance 
the concept of smart cities 
(WINERCOST) 

COST – 
European 
cooperation in 
Science and 
Technology 
(www.cost.eu) 

2014- 
2018 

Партнери из 14 
европских 
земаља 

Проф..др Златко 
Марковић, 
доц.др Марко 
Павловић, 
доц.др Милан 
Спремић 
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Име пројекта Програм Период 
Други 

партнери у 
пројекту 

Учесници са 
Грађевинског 

факулета 
доц.др Анина 
Шаркић 

COST Action TU1301  
NORM for Building materials 
(NORM4BUILDING) 
 

COST – 
European 
cooperation in 
Science and 
Technology 
(www.cost.eu) 

2013- 
2017 

Партнери из 20 
европских 
земаља 

доц.др Иван 
Игњатовић 
 

COST Action ES1206 – 
Advanced Global Navigation 
Satellite Systems tropospheric 
products for monitoring 
severe weather events and 
climate 
(GNSS4SWEC)http://www.cost.
eu/domains_actions/essem/Acti
ons/ES1206? 

COST – 
European 
cooperation in 
Science and 
Technology 
(www.cost.eu) 

2013- 
2017 

Партнери из 27 
европских 
земаља 

проф.др Драган 
Благојевић, 
проф.др Олег 
Одаловић,  
асист. мр 
Виолета 
Василић, асист 
Сања 
Грекуловић 

COST Action TUD 1003 – 
MEGAPROJECT: The Effective 
Design and Delivery of 
Megaprojects in the European 
Union, www.mega-project.eu 

COST – 
European 
cooperation in 
Science and 
Technology 
(www.cost.eu) 

2011 – 
2015 

Партнери из 23 
европске земље 
И Аргентине 
 

в.проф.др 
Ненад 
Иванишевић, 
Асист. Миљан 
Микић 

COST Action TUD 1001 – Public 
Private Partnerships in 
Transport: Trends & Theory 
P3T3 
http://www.ppptransport.eu/ 

COST – 
European 
cooperation in 
Science and 
Technology 
(www.cost.eu)  

2010 – 
2014 

Партнери из 25 

европских 

земаља, Hong 

Kong-a, 

Аустралије и 

USA 

в.проф.дрГоран
Младеновић 

X-ARA – Cross-Asset Risk 
Assessment 
 
 

CEDR 
Transnational 
road research 
programme, 
Topic A: Ageing 
Infrastructure 

2014 – 
2016 

- AIT – Austrian 
Insti-tute of 
Technology 
GmbH, 
коориднатор 
пројекта 

- Parsons 
Brinckerhoff 
Highways & 
Transportation
, UK 

- PMS-Consult, 
Austrija 

- IFFSTAR, 
Francuska 

- EGIS, 
Francuska 

в.проф.др Горан 
Младеновић 
Невена Вајдић, 
Јелена 
Ћириловић, 
студенти докт. 
студија 

Razmatranje prostornih 
uticaja u masovnoj proceni 
vrednosti stanova, br. projekta  

Bilateralni 
projekat – 
Srbija- 

2014 - 
2016 

- Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 

Проф.др 
Бранислав 
Бајат 
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Име пројекта Програм Период 
Други 

партнери у 
пројекту 

Учесници са 
Грађевинског 

факулета 
451-03-3095/2014-09/34 Slovenija gradbeništvo 

in geodezijo 
Recycled aggregate and fly ash 
concrete:Economic and 
technologic study, From down 
cycling to urban ecology 

SCOPES 
(Scientific co-
operation 
between 
Eastern Europe 
and 
Switzerland) 

2014-
2016 

 Проф.др 
Снежана 
Маринковић, 
доц.др Иван 
Игњатовић, 
асист. Никола 
Тошић, асист. 
Јелена Драгаш 

SEEFORM – South Eastern 
European Graduate School for 
Master and Ph.D. Formation in 
Engineering 
http://www.seeform.ukim.edu.m
k/ 

DAAD 
programme 
“Academic 
reconstruction 
of South 
Eastern 
Europe” 
(www.daad.de)  

2000 – 
2015 

- Ruhr 
Universitaet 
Bochum 
(Nemačka), 
координатор 
пројекта 

- Универзитет у 
Нишу 

- Универзитет 
“Свети Кирил 
и Методије”, 
Скопје 

Проф.др Мира 
Петронијевић,  
Проф. др Ђорђе 
Вуксановић,  
Проф. др 
Станко Брчић, 
Проф. др 
Драгослав 
Шумарац, 
Доц.др Марија 
Нефовска-
Даниловић, доц. 
др Станко 
Ћорић, 
Марко 
Радишић, 
асистент  
Мирослав 
Марјановић, 
асистент  

Land and Property 
Management 

Collaborative 
project within 
DAAD 
programme 
“Stability Pact 
for South East 
Europe” 
(www.daad.de) 

2012 – 
2014 

- University of 
Aplied 
Sciences, 
Bochum 
(Немачка), 
координатор 
пројекта 

- Универзитет у 
Сарајеву 

- Универзитет у 
Новом Саду 

- Универзитет у 
Загребу 

- Универзитет у 
Скопљу 

- Универзитет у 
Љубљани 

- Универзитет у 
Бања Луци 

Проф.др Иван 
Алексић 
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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Грађевински факултет континуирано прати, одржава и унапређује квалитет у 
свим областима наставног процеса и научно-истраживачког рада. У овом 
континуираном процесу, Грађевински факултет Универзитета у Београду 
обезбеђује и унапређује поштовање стандарда усвојених на националном нивоу 
који су у великој мери компатибилни са европским стандардима и саставни су део 
су Болоњског процеса. 

У циљу унутрашњег осигурања квалитета који организује и успоставља сама 
институција високог образовања, Грађевински факултет у Београду је израдио и 
усвојио низ стратешки опредељених докумената доступних јавности којима се 
обавезује на унапређење квалитета високошколске установе.  

Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: Савет 
Факултета, Научно-наставно веће Факултета, студенти, наставници, сарадници и 
ненаставно особље. Субјекти обезбеђења квалитета на Факултету имају право и 
обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног 
унапређења система квалитета.  

Посебну пажњу Грађевински факултет поклања активној партиципацији 
студентске популације у процесу евалуације и њиховом укључивању у процес 
доношења одлука које се тичу унапређења квалитета. 

Грађевински факултет има формиране две комисије које имају конкретну 
одговорност и задужења за унутрашње обезбеђивање квалитета у установи: 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету и Комисија за 
обезбеђивање и унапређење квалитета на Факултету.  

На седници Наставно-научног већа Грађевинског факултета одржаној 7. фебруара 
2013. године, именовани су нови чланови Комисијe за обезбеђивање и 
унапређење квалитета на Факултету у следећем саставу: 

1. Проф. др Душан Продановић, дипл. грађ.инж. 

2. В.проф. др Синиша Делчев, дипл. геод.инж. 

3. Доц. др Наташа Прашчевић, дипл. грађ.инж. 

4. Доц. др Саша Стошић, дипл. грађ.инж., и 

5. Игор Шапић, представник студената. 
 

На седници Наставно-научног већа Грађевинског факултета одржаној 20. 
децембра 2013. године, именовани су нови чланови комисија за обезбеђивање и 
унапређење квалитета наставе, и то: 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на студијском програму 
Грађевинарство: 

1. В.проф. др Мира Петронијевић, дипл. грађ.инж. 

2. В.проф. др Горан Тодоровић, дипл.инж.ел. 

3. В.проф. др Зденка Поповић, дипл. грађ.инж. 

4. Доц. др Тина Дашић, дипл. грађ.инж., и 

5. Марко Кецман, представник студената. 
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Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на студијском програму 

Геодезија: 

1. В.проф. др Загорка Госпавић, дипл.инж.геод. 

2. В.проф. др Синиша Делчев, дипл. геод.инж. 

3. В.проф. др Вукан Огризовић, дипл. геод.инж. 

4. Јасмина Петровић, и 

5. Немања Мишевић, представник студената. 

 
Комисије за обезбеђење и унапређења квалитета наставе на Факултету системски 
прати и анализира студијске програме, квалитет наставе, ефикасност студирање 
и врши евалуацију стицања ЕСПБ, предлаже мере и активности за унапређивање 
квалитета наставе и реформе студијских програма. Комисија за обезбеђивање и 
унапређење квалитета на Факултету промовише културу квалитета на 
Факултету, планира и анализира поступке вредновања целокупног система 
високог образовања и научноистраживачког рада, израђује предлог Стратегије за 
обезбеђивање квалитета и прати њено остваривање, предлаже мере и активности 
за унапређивање рада на Факултету.  

Поред наведених комисија за контролу и унапређење квалитета наставе, 
именована је и Наставна комисија Грађевинског факултета са задатком давања 
мишљења о питањима из области наставе, као и верификације извештаја комисија 
за признавање страних високошколских исправа, у саставу: 

1. Доц. др Братислав Стипанић, дипл.грађ.инж. 

2. Доц. др Саша Стошић, дипл. грађ.инж. 

3. Доц. др Снежана Мараш, дипл.грађ.инж. 

4. Доц. др Дејан Гавран, дипл.грађ.инж. 

5. Доц. др Јасна Плавшић, дипл.грађ.инж. 

6. Доц. др Тина Дашић, дипл.грађ.инж. 

7. Доц. др Предраг Петронијевић, дипл.грађ.инж. 

8. В.проф. др Вукан Огризовић, дипл. геод.инж. и 

9. Доц. др Александра Ерић, дипл.мат. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

У протеклом периоду, издавачка делатност Факултета одвијала се према 
утврђеном плану, у складу са Правилником о издавачкој делатности и потребама 
наставног процеса. Издавачка делатност била је усмерена на припрему и 
објављивање монографија, уџбеника, приручника и других публикација, углавном 
наставника и сарадника Грађевинског факултета, али и наставника и сарадника 
других факултета са којима је направљен уговор о заједничким или узајамним 
издањима. У школској 2013/14. години, као нова или репринт издања, објављено 
је 3 збиркe задатака, 2 практикума и 7 уџбеника/ монографија.  
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АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  

Библиотека  
Осим редовних послова које Библиотека обавља у складу са Законом о 
библиотечкој делатности, у 2013/2014 години реализован је и низ нових 
активности, предвиђених Планом рада. 

Књижни фонд  
У академској 2013/2014. години књижни фонд библиотеке је увећан за 295 
публикација, од чега је купљено 44 књиге, а 203 књиге је добијено на поклон од 
издавача и аутора. Набављеноје 26 наслова часописа, од тог броја успостављена је 
претплата на 4 нова наслова од којих су три сврстана у врхунске међународне 
часописе (М21). 

Информације о књижном фонду Библиотеке доступне су путем лисних каталога 
(топографског, ауторског и предметног), као и путем COBISS електронског 
каталога а на сајту Факултета се налази билтен приновљених публикација који се 
ажурира полугодишње. 

Библиотека набавља штампане домаће и стране научне часописе на предлог 
Библиотечког одбора. Страни часописи су доступни и у електронском облику 
преко сервиса КоБСОН. Корисници могу приступити сервису из рачунарске 
учионице, а запослени, као и стипендисти Министарства науке, имају приступ и 
од куће уз одговарајуће лиценце. Библиотека тренутно (фебруар 2015) располаже 
са  42.627 библиотечких јединица. 

Рад са корисницима 
Библиотека има у просеку око 40 корисника дневно и изда на коришћење око 30 
библиотечких јединица. Корисници добијају од библиотекара стручну помоћ при 
проналажењу научних информација. Посебно се настоји да се студенти упуте на 
електронске изворе информација јер их још увек недовољно користе. Све 
информације о базама података, као и линкови домаћих и страних библиотека и 
портала доступни су на сајту Факултета. 

За наставнике и докторанте Факултета Библиотека обавља међубиблиотечку 
позајмицу из Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у Београду и осталих библиотека чланица COBISS система. 

Простор и услови за рад 
Библиотека има одговарајући простор за рад. Библиотекари раде у простору који 
је истовремено магацински простор и простор за рад са корисницима. Главне 
просторије Библиотеке налазе се на првом спрату зграде Факултета, у соби 149. 
Због недостатка простора, део грађе је смештен на Институту за хидротехнику, 
Институту за геодезију и геоинформатику,  у два велика плакара у холу 
Факултета као и у додатном магацину на трећем спрату.  

Читаоница је реновирана, савремено и функционално дизајнирана, има 58 места 
укључујући и део на галерији а сва места су опремљена рачунарима. Путем свих 
рачунара омогућен је приступ највећим електронским сервисима доступним 
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преко КоБСОН-а, а самим тим и коришћење референтних библиотечких 
материјала у електронском облику. Читаоница ради целодневно а места су 
попуњена у највећем делу дана.  

Сарадња са другим библиотекама 
Библиотека сарађује са  Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у 
Београду која је наша матична библиотека и која је задужена за стручну помоћ и 
координацију рада свих факултетских библиотека Универзитета у Београду. 
Такође сарађује са Народном библиотеком Србије, САНУ, Факултетом техничких 
наука у Новом Саду, Грађевинским факултетом у Суботици, Институтом за 
водопривреду ''Јарослав Черни'' као и  Универзитетском библиотеком у 
Крагујевцу. 

Библиотека Грађевинског факултета је члан Заједнице високошколских 
библиотека Србије.  

Центар за информационе технологије ЦИТ 

Иако у обиму мањем него раније,  Грађевински факултет је и у протеклом периоду 
улагао у развој информатичких технологија у сврху побољшања квалитета рада 
на Факултету. Активности су биле усмерене првенствено на развој и унапређење 
мреже, сервиса и ИТ подршку. Запослени у центру за информационе технологије 
Факултета су, поред обављања дневно-оперативних послова, били ангажовани на 
инсталацији, одржавању и решавању проблема у раду рачунарске опреме и 
локалне рачунарске мреже услед софтверско-хардверских оштећења или 
неправилног коришћења. Такође, обављано је превентивно сервисирање 
рачунарске опреме (комплетна реинсталација рачунара у рачунарској учионици 
након завршетка сваког семестра).  

Запослени у центру за информационе технологије пружали су помоћ и обуку 
наставницима, сарадницима и запосленима који користе рачунарску опрему у 
својим активностима.  Интернет сервиси су редовно контролисани и тестирани, 
обављани су послови на одржавању рачунарске мреже, ажурирању и одржавању 
веб портала и безбедносној и антивирусној заштити локалне рачунарске мреже. 
Центар за информационе технологије  био је посебно ангажован на пословима у 
време спровођења пријемних испита на основним и мастер студијама, током 
уписа студената и сачињавања извештаја.  

У току претходне академске године Информациони систем Факултета је 
проширен модулом за анкетирање студената. У одређеним временским 
интервалима студенти електронски оцењују рад наставника и предавача, што 
омогућава периодичан статистички увид у квалитет извођења наставе уопште.  

Започете су и припремне радње за иновирање аудио система Свечане сале 
Факултета: ангажована је овлашћена институција да сачини снимак постојећег 
стања и изради оптимални предлог набавке нове опреме и обима радова у циљу 
што квалитетније реконструкције аудио система, пре свега имајући у виду 
основну намену Свечане сале. На основу предлога су Планом јавних набавки 
предвиђена средства за набавку нове аудио опреме у наредном периоду. 
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Реализовано је још неколико активности које олакшавају коришћење технологија 
студентима и наставницима Факултета, и то: 

- наставак процеса стандардизације mail налога на Факултету, 
- стварање додатних услова за бесплатно бежично повезивање чланова 

академске мреже на светску глобалну Интернет мрежу у оквиру пројекта 
EDUroam, 

- побољшање постојећих услова за коришћење video-streaming технологије 
за преношење уживо различитих догађаја на факултету – предавања, 
конференција, трибина и сл. 

Опремање факултета, уређивање простора  

Упркос проблемима због недостатка простора за рад и наставу, Факултет је у 
протеклом периоду реализово неколико послова и активности са циљем да се 
радни простор адаптира, модернизује и учини пријатнијим окружењем за рад. У 
том смислу извршено је реновирање неколико учионица, као и дипломске сале 
(простора за студенте намењеног изради завршних радова). 

Факултет располаже са једним амфитеатром са 238 места и 21 учионицом са 
укупно 1380 места. Амфитеатер и све учионице опремљене су фиксним видео-
пројекторима. За одржавање наставе користи се и осам лабораторија. 

Поред тога, Факултет поседује седам савремених рачунарских учионица са 133 
рачунара, електронску читаоницу са 58 рачунара и свечану салу са 232 места 
опремљену аудио-видео опремом. 

Активности студентског парламента и студентских организација  

Поред својих независних активности у студентским организацијама, студенти су 
укључени у рад Факултета у готово свим областима преко представника 
Студентског парламента Грађевинског факултета.  

За потребе рада студентских организација и студентског паламента, на 
Факултету је издвојен посебан простор.  

Студентски парламент, који представља мост између студената и управе 
Факултета, заинтересован је првенствено за она питања која се тичу права и 
обавеза студената, побољшања услова студирања, али и реформе студијских 
програма у болоњском процесу. Студентски парламент у протеклом извештајном 
периоду био је врло активно укључен у рад Факултета, преко студента-продекана 
и представника студентског парламента. 

Конститутивна седница Студентског парламента Факултета је одржана 
15.10.2013. где је након верификације мандата (12 мандата) за председника 
Студентског парламента изабран Стефан Копривица, са мандатом од једне 
године. Такође од стране Студентског парламента предложен је кандидат за 
студента-продекана Марко Кецман. 
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Поред тога што су представници студентског парламента чланови различитих 
тела, органа и комисија Факултета, и тако непосредно укључени у одлучивање о 
релевантним питањима, сарадња управе Факултета и студентског парламента у 
протеклом периоду обухватала је организовање бројних догађаја, промоција и 
одржавања курсева. Факултет је финансијски помагао и организовање културних, 
забавних и спортских догађаја у организацији студената (Грађевинијада, 
студентске журке, екскурзије,спортски турнири).  

Неке од активности које је организовао или иницирао Студентски парламент 
Факултета у протеклом периоду биле су: 

 

1. Српско - немачки студентски сусрети 2014  

У периоду од 3. до 6. априла 2014. године, у организацији Студенстког 
парламента Грађевинског факултета, одржани су Српско-немачки 
студентски сусрети. На сусретима је, осим 15 чланова Студенстког 
парламента Грађевинског факултета Универзитета у Београду, учествовало 7 
чланова Студенстког парламента Грађевинског факултета Техничког 
универзитета из Минхена и 5 чланова Студенстког парламента Грађевинског 
факултета Техничког института из Карлсруеа. 

За време овог дружења, представници студената из Немачке ималу су 
прилике да се упознају са историјом српског грађевинарства, значајним 
грађевинским пројектима који су у току као и са културом Србије. 
Размењиване су информације и искустава  о наставним програмима 
факултета, методологији наставе, начином организовања и улогом коју 
студентске организације имају на факултетима. Остварени су лични 
контакти будућих грађевинских инжењера, ради успостављања трајног 
професионалног повезивања и будуће очекиване сарадње на пројектима у 
Републици Србији и Савезној Републици Немачкој. 

 

2. Грађевинијада 2014  

Грађевинијада - традиционално окупљање студената грађевине и геодезије 
које обухвата такмичења у знању и спорту, стручна предавања и радионице, 
као и дружења студената. Ове године, учествовало је преко 1500 студената са 
25 факултета.  

 

3. Бесплатна школа страних језика 

У сарадњи са Студентским парламентом Филолошког факултета, током 
летњег семестра, одржана је бесплатна школа страних језика за студенте 
нашег факултета. Организовани су курсеви француског, шпанског, руског и 
енглеског и учествовало је преко 200 студената. 
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ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ   

Финансијско пословање Факултета је у академској 2014. години било стабилно. 
Средстава оснивача, која су у 2014 години износила укупно 331.599.416,44 дин. 
коришћена су према табели датој у наставку текста. Факултет је знатан део својих 
активности финансирао из средстава стечених на основу сопствених прихода, у 
складу са релевантним законским прописима. Укупан удео средстава из 
сопствених прихода у пословању Факултета у 2014 години износио је  
268.880.157,82 дин. 

Грађевински факултет је све своје обавезе према интерним и екстерним 
корисницима измиривао уредно, према установљеној динамици, и у складу са 
важећим прописима и текућим изменама. Водећи рачуна о одржању ликвидности, 
Грађевински факултет је истовремено успео да одржи и стандард запослених и да 
доноси одлуке у циљу побољшања материјалног положаја запослених на 
Грађевинском факултету, у складу са својим могућностима.  

Зараде и накнаде зарада 
У протеклом периоду зараде су исплаћиване редовно, на основу утврђених 
коефицијената.  

Накнаде зарада по основу породиљских боловања и боловања преко 30 дана су 
уредно исплаћиване на терет Факултета, а затим накнадно рефундиране од 
одговарајућих фондова. 

Научни пројекти  
Средства која су дозначена из Министарства за (просвету и) науку РС за 
реализацију научних пројеката, као и за учешће запослених на међународним 
научним скуповима, наменски су трошена по налогу руководилаца или 
координатора пројеката. 

Уговори по основу ангажовања наставника за извођење наставе 
Факултет је, на основу добијених сагласноси Наставно-научног већа за школску 
2013/2014 годину закључио 11  уговора и то шест уговора са наставницима и пет 
уговора са сарадницима других високошколских установа. У зимском семестру 
школске 2013/2014. године, за извођење наставе на Факултету ангажовано је 7 
наставника и сарадника са других високошколских установа и то: 3 наставника и 
4 сарадника. У летњем семестру за извођење наставе на Факултету била су 
ангажована 4 наставника и сарадника и то: 3 настаника и 1 сарадник – наставник 
страног језика. 

Годишња давања за ангажовање наставника и сарадника са других факултета 
школске 2013/2014. године износила су 1.400.000.00  дин. на име хонорара, 
путних трошкова и обезбеђених ноћења у хотелима (са припадајућим порезима). 
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Јавне набавке 
У току 2014. године Факултет је планирао укупно 13 поступака јавних набавки 
мале вредности, у складу са Планом јавних набавки за 2014. годину.  У току 2014. 
године спроведено је 8 поступака јавних набавки мале вредности, а 1 поступак 
јавне набавке је обустављен.  

Према категоријама јавних набавки мале вредности у 2014. години укупно је 
планирано 19.200.00,00 динара без ПДВ-а. У процењену вредност јавних набавки 
нису ушле набавке на које се Закон не примењује.  У складу са Планом јавних 
набавки за 2015. годину планирано је 11 поступака јавних набавки мале 
вредности са процењеном вредношћу од 18.050.000,00 дин. без ПДВ-а. У наведену 
вредност јавних набавки нису ушле набавке на које се Закон не примењује.  

Издавачка делатност    
Значајан део финансијских средстава Грађевински факултет одваја за 
финансирање штампања публикација наставника и сарадника Факултета. 
Публикације се штампају код штампарије која је доставила најповољнију понуду у 
спроведеном поступку јавне набавке.  

Табела 4: Подаци о приходима и расходима Грађевинског факултета у 2014.  год. 

КТО ОПИС БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА УКУПНО 

742 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 
И УСЛУГА                                                                   0 263.627.595,95 263.627.595,95 

745 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ                                                                        0 463.601,55 463.601,55 

771 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                                          0 2.792.499,59 2.792.499,59 

781 
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ                                                 227.457,00 0 227.457,00 

791  ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                                                                                   331.371.959,44 0 331.371.959,44 

823 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                            0 1.996.460,73 1.996.460,73 

  УКУПНО ПРИХОДИ 331.599.416,44 
268.880.157,8

2 600.479.574,26 

411 
 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                                                          222.214.033,29 60.236.282,98 282.450.316,27 

412 
 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                              39.777.654,07 10.782.093,16 50.559.747,23 

414 
 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА                                                                        0 9.413.441,14 9.413.441,14 

415 
 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ                                                                        3.080.556,88 5.417.985,49 8.498.542,37 

416 
 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                         0 1.577.973,42 1.577.973,42 

421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                      9.478.265,34 11.357.858,96 20.836.124,30 

422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                   1.855.463,95 12.226.397,09 14.081.861,04 

423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                    1.832.753,77 14.675.056,60 16.507.810,37 

424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                               49.014.202,39 124.565.326,53 173.579.528,92 

425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 395.195,37 6.872.907,74 7.268.103,11 
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КТО ОПИС БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА УКУПНО 

ОДРЖАВАЊЕ                                                                         

426  МАТЕРИЈАЛ                                                                                            1.192.828,41 3.414.770,66 4.607.599,07 

431 
 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 
ОПРЕМЕ                                                                     0 2.861.390,49 2.861.390,49 

441  ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                                                               0 76.345,60 76.345,60 

482 
 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 
КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                               0 647.471,94 647.471,94 

  УКУПНО РАСХОДИ 328.840.953,47 
264.125.301,8

0 592.966.255,27 

511 
 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ                                                                         0 1.761.973,28 1.761.973,28 

512  МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                      2.686.036,61 1.671.442,53 4.357.479,14 

515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                72.426,36 818.934,81 891.361,17 

523 
 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 
ПРОДАЈУ                                                                         0 502.505,40 502.505,40 

  
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 2.758.462,97 4.754.856,02 7.513.318,99 

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА У 2014. ГОДИНИ 

У складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12) и 

Планом набавки за 2014. год. спроведени су поступци јавних набавки малих 

вредности, од којих: 

 

•  пет поступака јавних набавки мале вредности добара: 

- средства за одржавање хигијене (у вредности 816.613,20 дин. са ПДВ-ом), 

- тенедери за тонере за штампаче и фотокопир апарате (у вредности од  

   782.406,00 дин. са ПДВ-ом), 

- канцеларијски материјал (у вредности од 1.231.713,36 дин. са ПДВ-ом), 

- рачунари и рачунарска опрема (у вредности од 1.905.840,00 дин. са ПДВ-ом),и 

- мултимедијална опрема (у вредности од 1.071.680,00 дин. са ПДВ-ом). 

 

•  два поступака јавних набавки мале вредности услуга: 

- пружање угоститељских услуга (услуге ресторана и услуге послужења храном), и 

- кетеринг – услуге достављања припремљених оброка (у вредности од 

   1.200.000,00 дин. са ПДВ-ом). 

 

•  један поступак јавних набавки мале вредности – набавке радова: 

- грађевински радови (у вредности од 3.600.000,00 дин. са ПДВ-ом). 

 

Подаци о јавним набавкама мале вредности дати су закључно са 31.12.2014. год. 
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Табела 5: Стање средстава за рад на дан 31.12.2013. - 31.12.2014. године  
Облик имовине Садашња вредност имовине 

Зграде и грађевински објекти 165.738.685,39 

Опрема за образовање 32.837.868,00 

Остала нематеријална имовина  4.733.491,00 

Залихе робе за даљу продају 11.585.747,00 

 

  

У име деканског колегијума 

в. д. Д Е К А Н-а 

 

Београд, март 2015. године 

 

Проф. Др Бранко Божић 

 


