
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

Предмет: Извештај комисије о расписаном конкурсу за избор једног 

асистента - студента докторских студија за ужу научну област 

Математика 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 23.02.2017. 

године, именовани смо за чланове Kомисије за писање извештаја о пријављеним 

кандидатима по расписаном конкурсу за избор једног АСИСТЕНТА - студента 

докторских студија за ужу научну област Математика, за рад на одређено време од 3 

године, који је објављен у листу „Послови“ од 8.03.2017. године. 

 

На објављени конкурс се у прописаном року пријавило два кандидата. 

 

На основу прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, Изборном 

већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду подносимо следећи 
 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

Биографски подаци о кандидатима 

 

Владимир Половина је рођен 17.10.1983. године у Београду. Гиманазију  је завршио у 

Суботици. 

 

На Математички факултет Универзитета у Београду уписао се школске 2003/04. године, 

а 2010. године завршио судије, смер професор математике и рачунарства, са просечном 

оценом 8,82. 

 

Студент је докторских студија на Математичком факултету Универзитета у Београуду на 

катедри за алгебру и математичку логику. 

 

Тренутно ради на нашем факултету, катедри за математику, физику и нацртну геометрију 

као асистент-студент докторских студија. 

 

 Аутор је збирке: 

А. Ерић, З. Пуцановић, В. Половина, И. Лазаревић, Збирка решених задатака из 

математике за припремање пријемног испита на Грађевинском факултету 2016., 

Академска мисао 

 

Зоран Ристановић је рођен 30.11.1967. године у Београду. Завршио је Машинску школу 

21.мај у Београду. 

 

На Математички факултет Универзитета у Београду уписао се школске 1987/88. године, 



а 1996. године завршио  судије, смер теоријска  механика, са просечном оценом 6,54. 

 

Није студент докторских студија, па према томе, не испуњава услове прописане законом. 

 

 

 

Закључак и предлог 

 

Комисија предлаже Владимира Половину, дипломираног математичара. Кандидат 

испуњава Законом о високом образовању и Статутом Грађевинског факултета све 

прописане услове за место асистента - студента докторских студија.  

Владимир Половина је почео да ради као асистент 2014. године, у тренутку када је наш 

кабинет преполовљен. Преузео је на себе велику одговорност, тј. великики број часова са 

великим бројем студената. За ово кратко време држао је пет различитих курсева. Према 

својим обавезама се не односи површно, већ напротив. Његова стручност и широка 

ерудиција су му помогли да програм математике учини приступачним и занимљивим. 

Ужива велико поштовање међу студентима. Такође, због свог карактера и 

професионалности брзо је прихваћен и  од стране колега. Мислимо да је пред њим 

успешна академска будућност. 

Имајући у виду све напред наведене чињенице, са задовољством предлажемо Изборном 

већу Грађевинског факултета да Владимира Половину, дипломираног математичара, 

изабере у звање асистента - студента докторских студија за ужу научну област 

Математика за рад на одређено време од 3 године. 

 

 

Београд, 28.03.2017. године 
 

 

Чланови комисије: 

 
 

 

 

Др Александра Ерић, доцент 

 Грађевинског факултета у Београду 

 

 

 

Др Зоран Пуцановић, доцент 

 Грађевинског факултета у Београду 
 

 

 

Др Владимир Грујић, ванредни професор 

Математичког факултета у Београду 
 

 

 


