
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 18.10.2018. 

године, именовани само за референте по расписаном конкурсу за избор једног АСИСТЕНТА - 

СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И 

ТЕОРИЈА КОНСТРУКЦИЈА за рад на одређено време од 3 године, који је објављен у листу 

“Послови” од 24.10.2018.године. 

Након увида у поднету документацију, подносимо Изборном већу Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду следећи  

ИЗВЕШТАЈ 
 

На расписани конкурс у прописаном року се пријавио само један кандидат: Јелена Николић, 

мастер инж. грађ. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

 

Јелена Николић (девојачко Гавриловић) рођена је 15. jануара 1987. године у Чачку, где 

је завршила основну школу и гимназију. Носилац је дипломе ''Вук Караџић'' за ученике 

основних и средњих школа. За време школовања учествовала је на многим 

такмичењима како из природних тако и друштвених области на којима је остваривала 

значајне резултате. Паралелно са основном школом завршила је и основну музичку 

школу одсек клавир. Основне академске студије на Грађевинском факултету у 

Београду уписала је школске 2006/2007. године, а дипломирала је 02.09.2010. године на 

студијском програму Грађевинарство, модул Конструкције, са просечном оценом 9.48. 

Завршни рад „Пројекат конструкције стамбено пословне зграде По+П+7” одбранила је 

на Катедри за материјале и конструкције (предмет Бетонске конструкције) са оценом 

10 (десет) и тиме стекла звање дипломираног инжењера грађевинарства. Дипломске 

академске (мастер) студије такође на Грађевинском факултету у Београду уписала је 

школске 2010/2011. године, а дипломирала 30.09.2011. године на студијском програму 

Грађевинарство, модул Конструкције, са просечном оценом 9.86. Мастер рад 

„Прорачун армиранобетонских зграда на сеизмичке утицаје према Еврокоду 8” 

одбранила је на Катедри за материјале и конструкције (предмет Специјалне бетонске 

конструкције) са оценом 10 (десет) и тиме стекла звање мастер инжењер 

грађевинарства.  

Током студирања неколико пута је похваљивана поводом дана Факултета за изузетан 

успех остварен током школске године. За време редовних студија била је стипендиста 

Републике Србије за студенте са изузетним успехом (2006-2008.год.), а на завршним 

годинама основних и мастер студија стипендиста и Фонда за младе таленте Републике 

Србије за најбоље студенте завршних година (2009-2011.год). 



Након завршених основних студија на основу остварених резултата и познавања 

страних језика, преко организације за размену студената IASTE, била је на 

двомесечном усавршавању у грађевинској компанији АLPINE у Бечу.  

Користи програмске пакете MS Office, AutoCad, програмски језик МАТLAB, као и 

програмe из области грађевинарства (Tower, SAP2000, ArmCAD, Primavera).  

Говори течно и пише енглески и руски језик, и служи се немачким језиком.  

Положила је стручни испит за грађевинску струку - област Oрганизација и технологија 

грађења  и управљање пројектима у грађењу. 

Школске 2018/2019 године уписала је докторске студије на Грађевинском факултету 

Универзитета у Београду, смер Грађевинарство, и определила се за ужу научну област 

Техничка механика и теорија конструкција. 

Удата је и има једно дете. 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

 

Током основних академских студија на Грађевинском факултету у Београду, Јелена 

Николић је била ангажована као студент-демонстратор на предметима Отпорност 

материјала 1 и Примена рачунара у пројектовању конструкција. 

 

3. СТРУЧНА АКТИВНОСТ 

 

Јелена Николић се, након стицања звања мастер инжењера, запослила у грађевинској 

фирми Штрабаг која се претежно бави извођењем радова и инжењерингом. Била је 

ангажована на пројектима у Русији и у Београду.  Последње две године радила је за 

компанију Београд на води ДОО.  

Јелена Николић је учествовала у изради следећих пројеката:  

Август 2011 – јул 2014: Послодавац компанија Штрабаг АГ, Изградња Олимпијског 

села за Зимску Олимпијаду 2014 г. у Сочију у Русији (65 зграда спратности 3-7 

спратова, укупно 300 000 m
2
);   

Август 2014 – октобар 2015: Послодавац компанија Штрабаг АГ, Изградња 

Микротунела за потребе увођења цеви Јужног тока у Црно Море у Анапи у Русији;  

Новембар 2015 – август 2016: Послодавац компанија Штрабаг ДОО, Изградња робне 

куће Икеа у Београду и изградња нове наплатне рампе на аутопуту у Бубањ Потоку;  

Септембар 2016 – октобар 2018: Послодавац компанија Београд на води ДОО;  

Пројекат: Београд на води.  



Од октобра 2018. године ангажована је на Грађевинском факултету Универзитета у 

Београду као самостални техничко-стручни сарадник за рад у лабораторијама или 

центрима при Институту за материјале и конструкције. 

 

Закључак и предлог 

 

Кандидат Јелена Николић, мастер инжењер грађевинарства испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању и Статутом Грађевинског факултета за 

избор за место асистента – студента докторских студија: 

 завршила је дипломске академске студије 

 одбранила је дипломски – мастер рад 

 има просечну оцену током студија већу од 8 

 студент је докторских студија на Грађевинском факултету Универзитета у 

Београду 

 

Имајући у виду све напред наведене чињенице, са задовољством предлажемо 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Јелена 

Николић, мастер инж. грађ. изабере у звање асистента – студента докторских студија 

за ужу научну област ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ТЕОРИЈА КОСТРУКЦИЈА за 

рад на одређено време од 3 године. 

 

Београд, 14. новембар 2018. год                         

       

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

     

         др Ђорђе Лађиновић, редовни професор 

         Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 

 

 

       

         др Станко Ћорић, доцент 

           Грађевински факултет Универзитета у Београду 

 

 

     

         др Светлана Костић, доцент 

        Грађевински факултет Универзитета у Београду 


