
 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Предмет: Извештај Комисије о расписаном конкурсу за избор једног асистента – студента 
докторских студија за ужу научну област Менаџмент и технологија грађења 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од   
29.12.2016. год., именовани смо за чланове Комисије по расписаном конкурсу за избор једног 
асистента – студента докторских студија за ужу научну област Менаџмент и технологија 
грађења, за рад на одређено време од три године који је објављен у листу „Послови“  
18.01.2017. године. 

После прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, подносимо 
Изборном већу Грађевинског факултета следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На конкурс се у прописаном року пријавио један кандидат: 

 Александар Сенић, дипломирани грађевински инжењер 

1. Биографски подаци кандидата: 

Александар Сенић, дипломирани грађевински инжењер  
 
Рођен је у Смедеревској Паланци 13.12.1978. године. Основну школу је 1993. године 

завршио у Рачи, као носилац Вукове дипломе. Гимназију, природно-математички смер, је 
1997. године завршио у Смед. Паланци, такође као носилац Вукове дипломе.  

Грађевински факултет Универзитета у Београду уписао је 1997. године. 
Дипломирао је на 2002. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 

на одсеку за хидротехнику, са просечном оценом 8,51 и оценом 10 на дипломском испиту, са 
темом – Управљање пројектом измештања реке Колубаре – Тамнава – Западно поље. 



 Тренутно је студент друге године на докторским академским студијама на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, модул грађевинарство. Положио је свих 
осам предмета на докторским студијама, са просечном оценом 10,00. 

Познаје и користи рачунарске пакете: Microsoft Оffice, AutoCad, Primavera и 
програмскi језик MatLab. 

Говори, чита и пише енглески језик и служи се француским језиком. 

2. Рад у настави: 

 У периоду од децембра 2010. до фебруара 2013. године, као и од августа 2016. године 
до сада, Александар Сенић је ангажован као асистент-студент докторских студија на Катедри 
за управљање пројектима у грађевинарству Грађевинског факултета Универзитета у Београду 
на предметима: 

 Менаџмент и технологија грађења 

 Инжењерска економија у грађевинарству 

 Управљање пројектима у грађевинарству 

 Управљање људским ресурсима 

3. Научно-истраживачки рад и професионална каријера: 

 Александар Сенић је учествовао на два научно-истраживачка пројекта Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду и Министарства науке: Управљање реализацијом великих 
инвестиционих пројеката у грађевинарству и Интелигентни WEB претраживач за потребе 
грађевинске индустрије Србије. 
 Александар Сенић је као коаутор објавио рад на међународном научном скупу – 
„Савремена достигнућа у грађевинарству“, у Суботици 2014.године (М33). Списак објављених 
радова је дат у биографији у прилогу. 
 Александар Сенић је и коаутор књиге: Б. Ивковић, А.Сенић и др. – Управљање 
инфраструктурним пројектима, чији је издавач National Agency for Regional Development, у 
Београду, 2012.године (ISBN 978-86-84199-34-0). 
 Александар Сенић је члан Инжењерске коморе Србије од 2009.године и лиценцирани 
пројектант и извођач радова. Такође је и именовани судски вештак за област грађевинарство, 
од стране Министарства правде Републике Србије 2011.године. Уже специјалности вештачења 
су му високоградња и хидротехника. До сада је био ангажован на великом броју предмета у 
тој области, који је радио Грађевински факултет Универзитета у Београду, као институција и 
као члан комисије вештака. 

 



4. Закључак и предлог 

На објављени конкурс за избор једног асистента – студента докторских студија за 
ужу научну област Менаџмент и технологија грађења, за рад на одређено време од три 
године пријаво се један кандидат. 

Кандидат испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању и Статутом 
Грађевинског факултета. 

Узимајући у обзир све наведене чињенице из достављеног материјала, Комисија 
предлаже Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да Александра 
Сенића, дипл. грађ. инж., изабере у звање асистента – студента докторских студија за ужу 
научну област Менаџмент и технологија грађења, за рад на одређено време од три године. 

У Београду, 03.02.2017. год. 

Чланови Комисије: 

Проф. др Бранислав Ивковић, дипл.грађ. инж. 

Проф. др Милан Тривунић, дипл.инж.грађ. 
(Факултет техничких наука у Новом Саду) 

Ванр. проф. др Зоран Стојадиновић, дипл. грађ. инж. 

 

  



СПИСАК РАДОВА - Александар Сенић 

[2014] Значај архитектонског концепта за рентабилност пројеката; З.Стојадиновић, Д. 
Маринковић, А.Сенић; Савремена достигнућа у грађевинарству (Зборник радова стр.783-789), 
Суботица, 2014. 

[2012] Књига: Управљање инфраструктурним пројектима; Б. Ивковић, А.Сенић и др; National 
Agency for Regional Development, Београд, 2012.године (ISBN 978-86-84199-34-0). 

 

[2017] Determination of the in situ coefficient of friction and imperfection of prestressing tendons; 
Д.Бојовић, Б.Аранђеловић, К.Јанковић, А.Сенић, М.Стојановић; (чека се потврда објаве у 
часопису) 


