
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 
Предмет: Извештај комисије о расписаном конкурсу за избор АСИСТЕНТА 

- студента докторских студија за ужу научну област 

МАТЕМАТИКА 
 

 
Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 19.11.2020. 

године, именовани смо за чланове Kомисије за писање извештаја о пријављеним 

кандидатима по расписаном конкурсу за избор АСИСТЕНТА - студента докторских 

студија за ужу научну област Математика, за рад на одређено време од 3 године, који је 

објављен у листу „Послови“ од 02.12.2020. године. 

 
На објављени конкурс  у прописаном року пријавила се Марина Маркагић, маст. матем. 

 
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 
 

 
Биографски подаци о кандидату 

 

 

Марина Маркагић је рођена 03.07.1995. године, општина Урошевац, Србија. Завршила је 

Гимназију у Смедереву са просечном оценом 5,00. 

 
На Математички факултет Универзитета у Београду уписала се школске 2014/15. 

године, а 2019. године завршила основне академске  студије, са просечном оценом 8,42. 

Мастер студије на истом факултету, уписала је 2019. године и завршила 30.09.2020. 

године са просечном оценом 9,67 одбранивши завршни рад „Експоненцијалне 

конгруенције и проблемски задаци“. Тиме је стекла академско звање Мастер 

матемтичар. 

 
Школске 2020/21. године уписала је Докторске студије на Математичком факултету 

Универзитета у Београду.  

 

Радила је као професор математике и рачунарства у XIV београдској гимназији у периоду  

од октобра 2018 до децембра 2018  и као наставник математике у ОШ „Младост“ у 

Београду у периоду од септембра 2019 до јануара 2020 године. 

 

 
 

 



 

 

 

Закључак и предлог 
 
На основу прегледаног конкурсног материјала Комисија констатује да Марина Маркагић,  

мастер математике испуњава Законом о високом образовању и Статутом Грађевинског 

факултета Универзитета у Београду све прописане услове за место асистента - студента 

докторских студија.  

 

Кандидаткиња има искуство у настави као и потенцијал за бављење научним радом. Осим 

тога, кандидаткиња је успешно сарађивала са кабинетом за математику и при томе јасно 

показала способности за квалитетан рад са студентима, као и добре колегијалне односе, 

што је препоручује за избор. 

 

Имајући у виду све напред наведене чињенице, са задовољством предлажемо Изборном 

већу Грађевинског факултета да Марину Маркагић, мастера математике изабере у звање 

асистента - студента докторских студија за ужу научну област Математика за рад на 

одређено време од 3 године. 

 

 
Београд, 22.12.2020. године 
 

 

Чланови комисије: 

 

 

 
др Зоран Пуцановић, ванредни професор 

  Грађевинског факултета у Београду 
 

 

 

 

др Александра Ерић, ванредни професор 

  Грађевинског факултета у Београду 
 

 

 

 

др Татјана Лутовац, редовни професор 

Електротехничког факултета у Београду 
 

 

 


