
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
 
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 

27.12.2022. године (одлука бр. 25/94) именовани смо за референте по расписаном конкурсу за 

избор једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област ТЕОРИЈСКА И ФИЗИЧКА 

ГЕОДЕЗИЈА за рад на одређено време од годину дана, који је објављен у публикацији 

Националне службе за запошљавање „Послови“, дана 04.01.2023. године. 

На конкурс се у прописаном року пријавио само један кандидат – Стефан Крстић, 

инжењер геодезије. 

После прегледа расположивог конкурсног материјала подносимо следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Стефан Крстић је рођен 31.08.1999. године у Пироту. Основну школу „Светозар 

Марковић“ у Љуберађи код Бабушнице завршио је 2014. године као ђак генерације и носилац 

Вукове дипломе. Средњу школу, Грађевинску техничку школу „Неимар“ у Нишу, смер 

геодетски техничар - геометар, завршио је 2018. године као носилац Вукове дипломе. У току 

средњошколског образовања примао је ученичку стипендију Министарства просвете. 

Основне академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, 

студијски програм Геодезија и геоинформатика, Стефан Крстић је уписао школске 2018/2019. 

године. Основне академске студије завршио је 2021. године са просечном оценом 9.18, чиме 

је стекао звање инжењера геодезије. Завршни (синтезни) рад под називом „ГНСС мрежа 

Старог савског моста и оцена параметара трансформације сличности“ одбранио је 

30.09.2021. године са оценом 10. Основне академске студије завршио је као студент генерације 

на студијском програму Геодезија и геоинформатика. 

Мастер академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, у 

трајању од две године, студијски програм Геодезија, модул Геодезија, уписао је школске 

2021/2022. године. Стефан је тренутно студент друге године мастер студија. Прву годину је 

завршио положивши све испите предвиђене наставним планом и програмом, остваривши 

просечну оцену 10. Од стране Грађевинског факултета, 2022. године, награђен је за постигнут 

изузетан успех током студирања. Корисник је студентске стипендије Министарства просвете. 

Поседује основно знање енглеског језика и рада на рачунару, како општих програмских 

апликација, тако и софтвера из области геодезије и геоинформатике. 

  



ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

На основу достављеног конкурсног материјала Комисија сматра да кандидат Стефан 

Крстић, инжењер геодезије, испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању 

и Статутом Грађевинског факултета Универзитета у Београду за избор у звање САРАДНИКА 

У НАСТАВИ за ужу научну област ТЕОРИЈСКА И ФИЗИЧКА ГЕОДЕЗИЈА. 

Стога, Комисија предлаже Изборном већу Грађевинског факултета Универзитета у 

Београду да Стефана Крстића, инжењера геодезије, изабере у звање САРАДНИКА У 

НАСТАВИ за ужу научну област ТЕОРИЈСКА И ФИЗИЧКА ГЕОДЕЗИЈА за рад на 

одређено време од годину дана. 

 

 

 

 

 

У Београду, 

30.01.2023. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

  

 В. проф. др Олег Одаловић, дипл. инж. геод. 

  

 Доц. др Сања Грекуловић, дипл. инж. геод. 

  

 
В. проф. др Ивана Васиљевић, дипл. инж. геол. 

(Рударско - геолошки факултет, Универзитет у Београду) 

 


