
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента – студента 

докторских студија за ужу научну област Металне конструкције. 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду број 25/49-2 од  

26.10.2021. године, именовани смо за чланове комисије по расписаном конкурсу за избор 

једног АСИСТЕНТА – СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА за ужу научну област 

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, за рад на одређено време од три године. Конкурс је објављен 

у листу „Послови“ број 958 од 03.11.2021. године. 

 

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

Грађевинског факултета Универзитета у Београду подносимо следећи 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

На објављени конкурс се у прописаном року пријавио само један кандидат: Иван 

Нацков,маст.инж.грађ. Увидом у поднету документацију, утврђено је да кандидат испуњава 

све прописане услове конкурса, те да се може приступити даљој процедури избора. 

1. Биографски подаци кандидата 

Иван Нацков, маст. инж. грађ, рођен је 1997. године у Вршцу. Основну школу и гимназију 

завршио је у Вршцу.  

Основне академске студије, студијски програм Грађевинарство, на Грађевинском 

факултету Универзитета у Београду уписао је 2016. године, а завршио је 2020. године, као 

студент генерације, на модулу Конструкције, са просечном оценом 9,72 и оценом 10 на 

дипломском раду из области металних конструкција. Мастер академске студије, студијски 

програм Грађевинарство – модул Конструкције, на Грађевинском факултету у Београду 

уписао је  2020. године а завршио 2021. године са просечном оценом 9,88. Мастер рад под 

насловом „Носивост центрично притиснутих елемената I-пресека од челика високе 

чврстоће“ одбранио је са оценом 10,00. 

Докторске академске студије, студијски програм Грађевинарство, на Грађевинском 

факултету у Београду уписао је у октобру 2021. године.  

 

Иван Нацков је носилац стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије. 

Такође је учествовао у програму менторства Хемофарм фондације. У периоду од 2018. до 



2021. године ангажовао се у различитим облицима студентских пракси током летњих 

месеци.  

Говори и пише енглески и немачки језик. Користи програме из пакета Microsoft Office, 

Autodesk AutoCAD, Radimpex Tower и SAP2000.  

 

2. Рад у настави 

Иван Нацков током студија ангажован је као студент демонстратор на основним 

академским студијама:  

- у оквиру предмета Зградарство у летњем семестру 2019. године,  

- у оквиру предмета Отпорност материјала 2 у летњем семестру 2020. године.  

- у оквиру предмета на групацији Металне конструкције током школске 2020/2021 

године.   

3. Закључак и предлог комисије  

На основу прегледа достављене документације, као и увида у наставне активности 

кандидата, констатујемо да кандидат Иван Нацков испуњава све законске и суштинске 

услове за избор на место за које конкурише.  

Имајући у виду све напред наведено о кандидату, са задовољством предлажемо Изборном 

већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Иван Нацков, маст.инж.грађ, 

изабере за асистента – студента докторских студија за ужу научну област Металне 

конструкције за рад на одређено време од три године. 

 

У Београду, 25.11.2021. год. 

Чланови комисије: 

 

В. професор др Милан Спремић, дипл.инж.грађ. 

Универзитет у Београду - Грађевински факултет 

 

В. професор др Јелена Добрић, дипл.инж.грађ. 

Универзитет у Београду - Грађевински факултет 

 

Доцент др Ђорђе Јовановић, маст.инж.грађ. 

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду  


