
 
 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
 
 

На основу члана 80. Став 1. Закона о научноистраживачкој делатности (,,Службени 
гласник РС‘‘, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и члана 58. став 1. тачка 35. 
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст) бр. 9/29-
12 од 26.12.2016. године, Наставно-научно веће Грађевинског факултета у Београду, на 
својој седници одржаној 10.05.2018. године, донело је одлуку број 22/57-2 (заведену 
дана 11.05.2018.), којом смо именовани за чланове Комисије за утврђивање 
испуњености услова за избор кандидата Андрије Радовића, маст.инж.грађ. у 
истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК. 

Након увида у поднету документацију, подносимо Наставно-научном већу 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду следећи 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА  
 

Андрија Радовић, мастер инжењер грађевинарства, рођен је 23.10.1992. године у 
Косовској Митровици. Основну школу ,,Свети Сава’’ и средњу техничку школу 
,,Михаило Петровић Алас’’, смер грађевински техничар за високоградњу завршио је у 
Косовској Митровици. Трогодишње Основне академске студије на Факултету 
техничких наука Универзитета у Приштини – Грађевински одсек уписао је 2011. 
године, а завршио 2014. године са просечном оценом 9,08 и оценом 10 на завршном 
раду из области бетонских конструкција. Двогодишње Мастер академске студије на 
Факултету техничких наука Универзитета у Приштини – Грађевински одсек уписао је 
2014. године, а завршио 2016. године на Модулу за конструкције са просечном оценом 
9,95 и оценом 10 на дипломском – мастер раду из области бетонских конструкција.  

 

Докторске академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
уписује 2016. године, на катедри за материјале и конструкције и тренутно је студент 
друге године. Аутор је четири рада објављена на међународним конференцијама. 
 

У току школовања и студирања Андрија Радовић је више пута награђиван стипендијама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Општине 
Косовска Митровица, Канцеларије за Косово и Метохију и Компаније Телеком Србија. 

Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије, као и Савеза инжењера и 
техничара Србије. 

Од марта 2015. године волонтерски је ангажован у предузећу „Градња ТМТ” Земун, где 
као инжењер и стручни консултант ради као сарадник на пословима пројектовања и 
извођења више стамбених објеката. 



 

Андрија Радовић служи се енглеским језиком. Користи компјутерске програме општег 
и стручног значаја као што су MS Office, Tower, ArmCAD, AutoCAD, IBM SPSS, Design 
Builder, као и вишенаменски програм за линеарну и нелинеарну анализу TNO DIANA. 
 
 
2.  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

Кандидат Андрија Радовић је до сада објавио четири рада на међународним 
конференцијама. Списак радова кандидата са класификацијом и бодовањем извршеним 
у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 
24/2016) дат је у наставку. 

Зборници међународних научних скупова (категорија М30): 

1. Radović A., Ristovski A.: Specific design requirements of multi-storey garages, 5th 
International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, Građevinski 
fakultet Subotica, Subotica, 2017, pp.159-168                         

[M33] 

2. Radović A., Blagojević N., Šumarac D.: Stability analysis of vertical cuts, 6th International 
Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, June 19-21, 2017, pp. S5b_1-10       
[M33] 

3. Radović A., Radovanović J.: Dynamic analysis and response of systems under impact 
loads, 6th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering, 
Građevinski fakultet Subotica, Subotica, 2018, pp.173-182     

[M33] 

4. Radović A., Mitković P.: Empirical determination of the fundamental period of vibration 
of RC buildings, 13th International Scientific and Professional Conference on Contemporary 
Theory and Practice in Construction, Arhitektonsko-Građevinsko-Geodetski fakultet Banja 
Luka, Banja Luka, 2018, pp. 575-584.       

[M33] 

 

 

 

3. ПОРЕЂЕЊЕ СА МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ 
ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА ИСТРАЖИВАЧ – ПРИПРАВНИК 
 

На основу члана 70, става 1 Закона о научноистраживачкој делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), звање истраживач приправник 
може стећи кандидат који има завршен други степен академских студија који му 
омогућава упис на докторске академске студије, има просечну оцену најмање 8 (осам), 
и има уписане докторске академске студије. 

 

Кандидат Андрија Радовић, маст.инж.грађ.: 

 

 Има статус студента докторских академских студија на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду од 2016. године; 



 

 Претходне степене студија завршио је са просечном оценом 9,08 на основним 
академским студијама, односно 9,95 на дипломским академским – мастер 
студијама на Модулу за конструкције на Факултету техничких наука 
Универзитета у Приштини; 

 До сада је публиковао четири рада на међународним конференцијама (М33). 

 

4. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
На основу члана 70 става 1 Закона о научноистраживачкој делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и прегледа документације коју 
је кандидат Андрија Радовић, маст.инж.грађ. приложио уз захтев за покретање 
поступка за избор у истраживачко звање истраживач-приправник, Комисија констатује 
да кандидат испуњава све услове за стицање истраживачког звања, и предлаже 
Наставно-научном већу Грађевинског факултета Универзитета у Београду да се 
Андрија Радовић, маст.инж.грађ. изабере у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ – 
ПРИПРАВНИК. 
 

 
У Београду, 22.05.2018.                                          ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 

 
 

Проф. др Снежана Маринковић, дипл.инж.грађ. 
(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 

 
 

_________________________________________ 
      

Доц. др Иван Игњатовић, дипл.инж.грађ. 
(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 

 
 

_________________________________________ 
  

Доц. др Александар Савић, дипл.инж.грађ. 
(Грађевински факултет Универзитета у Београду) 

 
 

__________________________________________ 
 


