
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

 

Предмет: Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави за 

ужу научну област Инжењерска геологија. 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду бр. 25/43-2 од 

26.10.2021. године, именовани смо за чланове Kомисије за припрему реферата по расписаном 

конкурсу за избор једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСКА 

ГЕОЛОГИЈА за рад на одређено време од једне године. Конкурс је објављен у публикацији 

Националне службе за запошљавање “Послови” 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 расписани конкурс пријавила се једна кандидаткиња, Ксенија Мицић, дипл.инж.геол, 

студент мастер студија на студијском програму Геотехника на Рударско-геолошком факултету 

Универзитета у Београду. Увидом у поднету документацију, утврђено је да кандидаткиња 

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

 

1. Биографски подаци о кандидаткињи  

Ксенија Мицић рођена је 21. априла 1998. године у Сурдулици. Гимназију „Јован Скерлић“ у 

Владичином Хану, друштвено-језички смер, завршила је 2017. године. Трећу годину (школска 

2015/16) средње школе завршила је у САД, као стипендиста Стејт Департмента, у оквиру 

програма ученичке размене FLEX (енг. Future Leaders Exchange). Била је носилац дипломе „Вук 

Караџић“ за постигнут изузетан успех током стицања основног и средњег образовања. 

Основне академске студије на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду уписала 

је школске 2017/18. године, на Геолошком одсеку, на смеру за Геотехнику. Дипломирала је 

септембра 2021. године као најбољи студент у генерацији, са укупном просечном оценом 9,91. 

Завршни рад на тему „Геотехничка истраживања за потребе изградње косине 2 на аутопуту Е-75 

у Грделичкој клисури“ одбранила је са највишом оценом. Прималац је стипендије „Доситеј 

Обрадовић“ коју додељује Фонд за младе таленте Републике Србије.  

У слободно време бави се волонтерским радом на пројектима Америчког савета за међународно 

образовање. Била је учесник бројних домаћих и иностраних пројеката и програма, од којих су 

посебно значајни: Интернационални студентски фестивал (енг. ISFiT) у Норвешкој 2017. године 

и стручна обука из области грађанских слобода и права (енг. Civic Education Week)  у 

Вашингтону, САД 2016. године.  

Течно говори енглески језик, а служи се и француским и шпанским језиком. 

 

2. Досадашње радно искуство 

Кандидаткиња Ксенија Мицић је током пролећног семестра школске 2020/21. као студент 

демонстратор била ангажована на предмету Нацртна геометрија на Рударско-геолошком 

факултету Универзитета у Београду. Исте школске године, Ксенија Мицић је била ангажована и 

као студент-демонстратор и на предмету Инжењерска геологија 2 (ПЖА модул) на Грађевинском 



факултету. Током обављањa свих активности показала је посвећеност, одговорност, спремност 

на сарадњу са колективом, студентима и смисао за наставни рад. 

 

3. Испуњеност услова за избор у звање сарадника у настави  

На основу приложеног уверења о завршеним четворогодишњим основним академским 

студијама, бр. 4/475 од 14.09.2021. године, кандидаткиња Ксенија Мицић је исте завршила у 

обиму од 240 ЕСПБ кредита и општом просечном оценом 9,91 (девет и 91/100). Уверење је 

предато у копији, са клаузулом о овери издатој од стране јавног бележника Бојане Кнежевић 

(УОП-III:745-2021). 

Према приложеној потврди о уписаним мастер академским судијама, издатој од стране Рударско-

геолошког факултета, Универзитета у Београду, кандидаткиња Ксенија Мицић је студент 

једногодишњих мастер студија (у обиму од 60 ЕСПБ кредита) у школској 2020/2021. години на 

студијском програму Геотехника као студент који се финансира из буџета Р. Србије. 

 

4. Закључак и предлог комисије 

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

констатујемо да кандидаткиња Ксенија Мицић у потпуности испуњава све законске и суштинске 

услове за избор на место за које конкурише – студент је мастер студија на студијском програму 

геотехника на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду и завршила је основне 

студије са општом просечном оценом већом од 8 (осам). 

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

Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се Ксенија Мицић, дипл. 

инж. геол. изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСКА 

ГЕОЛОГИЈА за рад на одређено време од једне године.  

 

Београд, 1.12.2021. године        

   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

 

_____________________________________________ 

др Урош Ђурић, доцент 

Универзитета у Београду – Грађевинског факултета 

_____________________________________________ 

др Зоран Радић, ванредни професор 

Универзитета у Београду – Грађевинског факултета (у пензији) 

_____________________________________________ 

др Милош Марјановић, ванредни професор 

Универзитета у Београду – Рударско-геолошког факултета 


