
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

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

студента докторских студија за ужу научну област Дрвене и зидане конструкције. 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 

22.10.2021. године, именовани смо за референте по расписаном конкурсу за избор 

једног АСИСТЕНТА – СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА за ужу научну 

област ДРВЕНЕ И ЗИДАНЕ 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 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

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

Симовић, 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 

 

Кандидат Нађа Симовић, маст. инж. грађ, рођена је 24.07.1996. године у Јагодини. 

Основну школу „Рада Миљковић“ и Гимназију „Светозар Марковић“ завршила је као 

носилац Вукове дипломе.  

 

Основне академске студије, студијски програм Грађевинарство, на Грађевинском 

факултету Универзитета у Београду уписала је 2015. године, а завршила је 2019. године 

на модулу Конструкције, са просечном оценом 9,61 и оценом 10 на дипломском раду из 

области металних конструкција. Мастер академске студије, студијски програм 

Грађевинарство – модул Конструкције, на Грађевинском факултету у Београду уписала 

је 2019. године, а завршила 2020. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад под 

насловом „Пројекат хале за мале спортове са кровном конструкцијом од лепљеног 

ламелираног дрвета“ одбранила је са оценом 10. 

 

Докторске академске студије, студијски програм Грађевинарство, на Грађевинском 

факултету у Београду уписала је у октобру 2021. године. Прилоком уписа определила 

се за истраживање у оквиру уже научне области Дрвене и зидане конструкције. 

 



 

Тренутно је запослена у звању инжењера сарадника у оквиру Института за материјале и 

конструкције Грађевинског факулета у Београду. 

 

Током факултетског школовања била је добитник стипендије општине Јагодине, 

стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије. 

 

Говори и пише енглески и немачки језик. Користи програме за обраду текста (MS 

Word), табеларне прорачуне (MS Excel), израду презентација (MS Power Point), као и 

програме за анализу и прорачун грађевинских конструкција (SAP2000, Abaqus, Sofistik, 

Robot Structural Analysis, Tower) и програме за израду графичке документације 

(AutoCAD, ArmCAD, Advance Steel). 

 

 

 

2.  Рад у настави 

 

Нађа Симовић је школске 2019/20. и 2020/21. године била ангажована као студент-

демонстратор на основним академским студијама у оквиру предмета Дрвене и зидане 

конструкције на модулу Конструкције. Током обављањa свих активности показала је 

изузетну посвећеност, одговорност и спремност на сарадњу. Такође, показала је 

изузетан смисао за наставни рад. 

 

У склопу ангажовања у оквиру Института за материјале и конструкције, током зимског 

семестра школске 2021/22. године учествује на припреми и реализацији вежби на 

основним академским студијама у оквиру предмета Дрвене и зидане конструкције 

(модул Конструкције) и предмета Металне и дрвене конструкције (модул Путеви, 

железнице и аеродроми и модул Хидротехника и водно-еколошко инжењерство). 

 

 

 

3.  Стручни рад 

 

Стручне праксе предвиђене планом и програмом основних и мастер студија је обавила 

у фирмама Машинопројект Копринг у Београду и Високоградња Инжењеринг у 

Јагодини.  

 

У периоду јануар-јун 2021. године радила је у компанији Deutsche Bahn Engineering & 

Consulting у Лајпцигу, Немачка.Ово стручно усавршавање је омогућено захваљујући 

стипендији Програма пракси немачке привреде за земље Западног Балкана „Зоран 

Ђинђић“ (Zoran Djindjic Internship Programme of German Business for Western Balkans). 

 

 

 

4.  Закључак и предлог комисије 

 

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

активности кандидата, констатујемо да кандидат Нађа Симовић испуњава све законске 

и суштинске услове за избор на место за које конкурише.  



 

 

С обзиром на све што је претходно речено о кандидату, са задовољством предлажемо 

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Нађа Симовић, 

маст. инж. грађ, изабере у звање асистента – студента докторских студија за ужу 

научну област Дрвене и зидане конструкције за рад на одређено време од три године. 

 

 

У Београду, 22.11.2021. год. 

 

 

                                                                                Чланови комисије: 

 

 

 

 В. професор др Иван Глишовић, дипл.инж.грађ. 

 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 

 

 

 

 Доцент др Марија Тодоровић, маст.инж.грађ. 

 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 

 

 

 

 Доцент др Татјана Кочетов Мишулић, дипл.инж.грађ. 

 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 

 

 

 

 

 


