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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
 

 
Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета Универзитета у Београду од 22.02.2021. године, 
именовани смо за чланове Kомисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по 
расписаном конкурсу за избор једног асистента - студента докторских студија за уже научне 
области МЕХАНИКА СТЕНА, ПОДЗЕМНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ТУНЕЛИ, за рад на 
одређено време од 3 године, који је објављен на сајту Националне службе за запошљавање 
Републике Србије дана 03.03.2021. године. 

 
На конкурс се у прописаном року пријавио само један кандидат: 
 
Стефан Митровић, маст.инж.грађ.  
 
 
На основу прегледа и анализе конкурсног материјала који нам је достављен, Изборном већу 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду подносимо следећи  
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. Биографски подаци о кандидату  
 

Стефан Митровић, маст.инж.грађ. рођен је 17.08.1994. године у Београду, где је завршио 
основну школу „Филип Кљаић Фића“, као носилац Вукове дипломе и XIII београдску гимназију, 
природно-математички смер.  

Грађевински факултет Универзитета у Београду уписао је 2013. године. Основне академске 
студије завршио је 2018. године на модулу Конструкције, са просечном оценом 8.25. Синтезни 
пројекат под насловом ,,Идејни пројекат конструкције армирано-бетонског димњака висине 
200 m” одбранио је са оценом 10. 

Мастер академске студије уписао је 2018. године на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду (модул Конструкције), а дипломирао је 2019. године са просечном оценом 8.71. Мастер 
рад под насловом „Пројекат темељне конструкције стамбено-пословног објекта према задатим 
подацима“ одбранио је са оценом 10. 

Докторске академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду уписао је 
2020. године. До сада је положио један испит (Теорија пластичности), са оценом 10. 

Током студирања био је стипендиста компаније STRABAG. У истој компанији је одрадио 
стручну праксу.  

Говори и пише енглески и немачки језик. Користи основне рачунарске програме за обраду 
података (MS Office), као и специјализоване рачунарске програме за анализу и прорачун 
грађевинских конструкција (Тower, SAP2000, Phase2, Slide) и израду графичке документације 
(AutoCАD, ArmCAD). 
 
 
2. Досадашње радно искуство  
 

У току студија био је запослен у предузећу ТМ Инжењеринг д.о.о из Београда, на пословима 
у техничкој припреми радова и извођењу радова. Од 05.02.2020. године запослен је у Институту за 
водопривреду „Јарослав Черни“ АД, где и тренутно ради на позицији истраживача. 
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3. Испуњеност услова за избор у звање асистента - студента докторских студија  
 

Кандидат Стефан Митровић, маст.инж.грађ. испуњава све услове прописане Законом о 
високом образовању и Статутом Грађевинског факултета за избор у звање асистента - студента 
докторских студија: 

 Завршио је мастер академске студије, 

 Има просечну оцену током студија већу од 8, 

 Студент је докторских студија на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 

 

 
 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 
 
На основу свега изнетог, констатујемо да кандидат Стефан Митровић, маст.инж.грађ., 

испуњава све законске и суштинске услове за избор у звање асистента - студента докторских 
студија. Због тога са задовољством предлажемо Изборном већу Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду да се Стефан Митровић, маст.инж.грађ. изабере у звање асистента - 
студента докторских студија за уже научне области МЕХАНИКА СТЕНА, ПОДЗЕМНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ И ТУНЕЛИ за рад на одређено време од 3 године. 

 
 

Београд, 23.03.2021. године  
 
 

 
 

                                                                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
 

.................................................................................................. 
др Дејан Дивац, ванредни професор 
Грађевински факултет Универзитета у Београду 

 
 

.................................................................................................. 
др Мирјана Вукићевић, редовни професор 
Грађевински факултет Универзитета у Београду 

 
 

.................................................................................................. 
др Милош Марјановић, ванредни професор  
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду 

 
 

 


