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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду од 26.01.2023. године 
именовани смо за референте по конкурсу расписаном за избор једног асистента – студента 
докторских студија за уже научне области Менаџмент, технологије и управљање 
пројектима у грађевинарству и Информационе технологије у грађевинарству и 
геодезији за рад на одређено време од 3 (три) године. После прегледа приспелог 
конкурсног материјала подносимо Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На конкурс објављен у листу "Послови" дана 08.02.2023. године пријавио се само један 
кандидат, Никола Кнежевић, мастер инжењер грађевинарства. 

 

1.  Биографски подаци  

Никола Кнежевић, рођен је 03.10.1998. године у Никшићу. Завршио је основну школу 
„Штампар Макарије“ и средњу грађевинско-геодетску школу „инж. Марко Радевић“ у 
Подгорици. 

Основне академске студије на Грађевинсом факултету Универзитета у Београду уписао је 
2017. године. Звање дипломираног инжењера грађевинарства, на модулу за менаџмент, 
технологију и информатику, стекао је у септембру 2021. године. Све испите је положио са 
просечном оценом на студијама 8,47. Дипломски рад под називом „Пројекат организације 
и технологије грађења стамбено-пословног објекта на урбанистичкој парцели бр. 14, ДУП 
„Момишићи А зона 2“, Подгорица“ , одбранио је са оценом 10 и добио награду из фонда 
Института за управљање пројектима у грађевинарству за најбољи завршни рад на Катедри 
за управљање пројектима у грађевинарству одбрањен у школској 2020/2021. години. 

Мастер академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, модул за 
менаџмент, технологију и информатику завршио је у септембру 2022. године са просечном 
оценом 9,71. Мастер рад под називом „Пројекат организације и технологије грађења 
стамбеног објекта у Подгорици, на урбанистичким парцелама бр. 5, 6 и 7, у захвату ДУП-а 
„стамбена заједница VI Крушевац-дио“ који се бавио применом БИМ-а у управљању 
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пројектима у грађевинарству, одбранио је са оценом 10. Завршни рад је награђен из фонда 
Института за управљање пројектима у грађевинарству за најбољи мастер рад на Катедри за 
управљање пројектима у грађевинарству одбрањен у школској 2021/2022. години. 

Докторске академске студије уписао је школске 2022/2023. године на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду и заведен под бројем индекса 903/22. Ужe научне 
области су Менаџмент, технологије и управљање пројектима у грађевинарству и 
Информационе технологије у грађевинарству и геодезији. 

Служи се програмским пакетима: Microsoft Project, Bexel Manager, МatLab, Autodesk: 
AutoCad и Revit. 

Говори и пише енглески језик. 

 

2.  Наставна делатност 

Током школске 2021/2022 године, био је ангажован као студент демонстратор на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду на Катедри за управљање пројектима у 
грађевинарству и то на следећим предметима:  

- Грађевинска економија; 
- Методе планирања у грађевинарству; 
- Планирање и контрола трошкова у грађевинарству; 
- Грађевинска механизација; 
- Пројектовање организације грађења; 
- Менаџмент грађевинских предузећа. 

 

3. Научно-истраживачки рад и публикације 

Никола Кнежевић је као коаутор објавио један рад на међународној конференцији који је 
публикован у целости у категорији М33. 

 

4. Оцена испуњености услова 

Кандидат Никола Кнежевић, мастер инжењер грађевинарства испуњава све услове 
прописане Законом о високом образовању и Статутом Грађевинског факултета за избор за 
место асистента – студента докторских студија:  

1. Завршио је дипломске и мастер академске студије,  

2. Имао је просечну оцену на оба нивоа студија већу од 8,00,  

3. Студент је докторских академских студија на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду. 
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5. Закључак и предлог 

На основу свега изнетог, Комисија констатује да Никола Кнежевић, маст. инж. грађ. 
испуњава све услове прописане Законом о високом образовању и Правилником о 
минималним условима за стицање звања сарадника на Универзитету у Београду за избор у 
звање асистента – студента докторских студија. Због тога са задовољством предлажемо 
Изборном већу Грађевинског факултета да Николу Кнежевића, маст. инж. грађ. изабере у 
звање аистента – студента докторских студија за уже научне области Менаџмент, 
технологије и управљање пројектима у грађевинарству  и Информационе технологије 
у грађевинарству и геодезији. за рад на одређено време од 3 (три) године.  

 

 

Београд,  03.03.2023. год.                                     Чланови комисије,                           

 
                                                                                           
 

Др Ненад Иванишевић, дипл. грађ. инж.                                             
редовни професор Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

 

Др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж. 
редови професор Факултета техничких наука  

Универзитета у Новом Саду 

 

 

                                                                                
Др Наташа Прашчевић, дипл. грађ. инж. 

ванредни професор Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду 
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ПРИЛОГ 
СПИСАК РАДОВА НИКОЛЕ КНЕЖЕВИЋА, МАСТ. ИНЖ. ГРАЂ. 

 
 

 
 
Категорија М33 (Рад објављен на међународној конференцији штампан у целости) 
 

1. Предраг Петронијевић, Ненад Иванишевић, Драган Аризановић, Никола Кнежевић 
(2022). "Calculation Of Construction Machines Work Cost Depending On Age Of Machines“, in 
OTMC 2022 Conference Proceedings, Dubrovnik. 

 


