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У прилогу дописа достављамо Вам материјал за давање сагласности на реферат  о 

урађеној докторској дисертацији мр Милана Мирковића, дипл. грађ.инж. под  

насловом: 

 

„ ОПТИМИЗАЦИЈА РАСПОЛОЖИВОСТИ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УГРАЂИВАЊЕ БИТУМЕНОМ ВЕЗАНИХ МАТЕРИЈАЛА“ 
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Impact of the Failures Types in Constructions Production Systems on 
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submitted to Complexity has been accepted for publication in 
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Yours sincerely, 
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Editorial Office 
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На основу члaна 60. став 1. тачка 23. Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду (пречишћен текст), бр. 9/29-12 од 26.12.2016. год., Наставно-научно веће 
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, на својој седници одржаној дана 
13.09.2018. године,  донело је   
                    

ОДЛУКУ 

 

I.    Усваја се допуна реферата Kомисије за оцену и одбрану докторске дисертације 

кандидата мр Милана Мирковића, дипл.инж.грађ., под насловом: 

 

„ОПТИМИЗАЦИЈА РАСПОЛОЖИВОСТИ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

УГРАЂИВАЊЕ БИТУМЕНОМ ВЕЗАНИХ МАТЕРИЈАЛА“ 

 

II. У допуни реферета из тачке 1. ове одлуке наведен је научни рад објављен у научном 

часопису са листе која је утврђена као релевантна за вредновање научне 

компетенције у одређеном научном пољу: 

 

• М.Mirkovic, “The Impact of the Failures Types in Constructions Production Systems on 
Economic Risks Assesments in the  Bidding Phase”, “Complexity” Research Article 
No. 5041803, DOI:10.1155/8503 (М22) 
 

III. Процедура стицања научног степена доктора наука спровешће се у складу са 

Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС" 88/17 и 27/18), општим актом 

Универзитета и Правилником о докторским студијама Грађевинског факултета у 

Београду. 

Образложење: 

Веће научних области грађевинско - урбанистичких наука Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28.06.2016. године, донело је Закључак 02 број 61206-3346/2-16 од 
28.06.2016. године којим се одлаже разматрање захтева за давање сагласности на 
реферат о урађеној докторској дисертацији бр.671/16 - 10 од 23.06.2016. године и 
налаже Факултету да у примереном року достави одлуку Наставно  -  научног већа о 
усвајању реферата у којем ће бити наведен један рад објављен у научном часопису са 
листе која је утврђена као релевантна за вредновање научне компетенције у 
одређеном научном пољу, као и назив часописа. 
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У допуни реферата Kомисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата мр 

Милана Мирковића, дипл.инж.грађ., наведен је научни рад у складу са Закључком 

Универзитета. 

Имајући у виду све напред наведено, једногласно је донета одлука као у диспозитиву. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Доставити: 
-   Универзитету                                         
-    Студентској служби 
-    именованом  
-    архиви   

 ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод. 
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