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ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
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Предмет:  Извештај Комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента-

студента докторских студија за уже научне области Планирање и 

пројектовање путева и аеродрома и Планирање и пројектовање градских 

саобраћајница, за рад на одређено време од три године. 

 

 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 05. 04. 

2018. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор једног 

асистента - студента докторских студија за ужe научнe области Планирање и 

пројектовање путева и аеродрома и Планирање и пројектовање градских 

саобраћајница, за рад на одређено време од три године, који је објављен у листу 

„Послови“ 18.04.2018. године. 

После прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, подносимо 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду следећи: 

 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ   

 

 

 

На конкурс који је расписан 18. 04. 2018. године у листу „Послови“ у прописаном року 

се пријавио један кандидат:  

Милош Лукић, мастер инжењер грађевинарства  

(датум пријављивања 26. април 2018. године). 

Након прегледа достављене документације може се констатовати да кандидат 

задовољава све услове прописане конкурсом. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРИЈAВЉЕНОМ КАНДИДАТУ: 

 

 

Милош Лукић, мастер инжењер грађевинарства, рођен је у Зоетермеер (Холандијa), 12. 

јула 1993. године. Основну школу „Светозар Марковић“ завршио је у Београду 2008. 

године. Потом уписује „Трећу београдску гимназију“ коју, са одличним успехом, 

завршава 2012. године.  

 

Године 2012. уписао је основне студије Грађевинарства на Грађевинском факултету у 

Београду, определивши се за смер Путеви, аеродроми и железнице наредне године. 



Основне студије завршио је 2016. године са просечном оценом 9.15, одбранивши 

дипломски рад на тему  „Идејни пројекат коловозне конструкције на новој полетно-

слетној стази аеродрома Никола Тесла у Београду“. Мастер студије уписао је исте 

године и завршио 2017. године са просечном оценом 9.86, одбранивши мастер рад на 

тему „Идејни пројекат нове путничке платфоме и пратећих маневарских површина 

аеродрома Тиват у Црној Гори“. Обавезну стручну праксу обавио је у предузећима 

Институт за путеве и CeSTRA  d.o.o.  

 

У јуну 2016. године, током основних студија, волонтирао је и помагао током 

реализације Другог српског конгреса о путевима. 

 

Током летњег семестра школске 2016/2017. године учествовао је у извођењу наставе 

као демонстратор на предмету Саобраћајни инфраструктурни системи. 

 

У марту 2017. године био је у стручној посети консултантској фирми Ramboll A/S у 

Копенхагену. 

 

Током студија Милошу Лукићу су додељене следеће награде: 

- награда из фонда инжењера Благоја Јеврића за најбољи дипломски рад на 

Катедри за путеве, аеродроме и железнице одбрањен у школској 2015/2016. 

години; 

- награда из фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер 

рад на модулу Путеви, аеродроми и железнице одбрањен у школској 

2016/2017. години; 

 

У октобру 2017. године уписао је докторске студије на Грађевинском факултету у 

Београдум, определивши се за ужу научну област Планирање и пројектовање путева, 

аеродрома и градских саобраћајница. 

 

Тренутно је запослен као пројектант саобраћајница - приправник у београдском 

представништву фирме WSP UK Ltd. 

 

Служи се енглеским и шпанским језиком. Познаје рад у пограмским пакетима: 

AutoCAD, GCM++, Civil3D, ELMOD, FAARFIELD, Microsoft Office. Користи следећe 

програмскe језике: MATLAB, VBA, Pascal 

  

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

На објављени конкурс за избор једног асистента – студента докторских студија за уже 

научне области "Планирање и пројектовање путева и аеродрома" и "Планирање и 

пројектовање градских саобраћајница", за рад на одређено време од три године, јавио 

се један кандидат, Милош Лукић, маст. инж. грађ. 

На основу прегледаног конкурсног материјала који нам је достављен, констатујемо да  

кандидат испуњава све услове за избор у звање асистента-студента докторских студија 

за уже научне области "Планирање и пројектовање путева и аеродрома" и "Планирање 

и пројектовање градских саобраћајница" који су прописани Законом о Универзитету и 

Статутом Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и да је током основних 

и мастер студија показао изузетне резултате.   



Узимајући у обзир све горе наведене чињенице, Комисија са задовољством предлаже 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Милош Лукић, 

маст.инж.грађ. изабере у звање асистента-студента докторских студија за уже научне 

области "Планирање и пројектовање путева и аеродрома" и "Планирање и пројектовање 

градских саобраћајница", за рад на одређено време од три године. 

 

У Београду, 14. 5. 2018. године 

 

 

 

    Чланови комисије: 

 

Др Дејан Гавран, дипл. инж. грађ. 

ванредни професор Грађевинског факултета  

Универзитета у Београду 

 

Др Владан Тубић, дипл. инж. саоб.  

редовни професор Саобраћајног факултета 

Универзитета у Београду 

 

Др Горан Младеновић, дипл. инж. грађ. 

ванредни професор Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду 

 


