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И З В Е Ш Т А Ј  

Комисије за припрему извештаја за избор једног сарадника у звање 
асистента за ужу научну област: „Технологија грађења, инсталације и 
менаџмент“, на Департману за архитектонске технологије 
 
 
 
Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога 
Департмана за архитектонске технологије, дана 02. 10. 2014. године, донео је одлуку 
бр. 01-1933/1 о расписивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за 
ужу научну област „Технологија грађења, инсталације и менаџмент”, на Департману за 
архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду, на одређено време 
од три године. 
 
Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”, дана 8. октобра 2014. године, а на основу општих и посебних услова 
предвиђених чланом 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 
162/11), Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 80/08, 84/2010, 88/12, 89/12 – 
пречишћени текст и 98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14). 
 
Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-1979/2-4.2 од 13. октобра 2014. године, 
образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу: 
 

− др Лидија Ђокић, дипл. инж. арх., председник, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду, 

− др Милош Гашић, дипл. инж. арх., члан, 
    доцент Архитектонског факултета у Београду, 
 
− др Милош Станић, дипл. инж. грађ., члан, 

ванредни професор Грађевинског факултета у Београду. 
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Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је 
утврдила да се на Конкурс благовремено пријавила једна кандидаткиња: 
 
- Александра Чабаркапа, маст. инж. арх. 
/бр. пријаве 02-2065/1 од 20. октобра 2014. године/ 
 
Након детаљног прегледа и темељне анализе поднете документације кандидаткиње 
Александре Чабаркапе, маст. инж. арх., Комисија подноси следећи: 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 
 
 

Комисија констатује да је пријава кандидаткиње Александре Чабаркапе, маст. инж. 
арх., потпуна и да кандидаткиња испуњава све формалне услове конкурса. 
 
 
1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА:  
 

1. Oсновни подаци  

Кандидаткиња Александра Чабаркапа је рођена 17. 02. 1987. у Београду и до уписа на 
основне студије на Архитектонском факултету у Београду похађала је следеће школе: 

1993-2001. Основна школа „Веселин Маслеша” у Београду, ђак генерације 

2001-2005. Математичка гимназија у Београду, носилац Вукове дипломе 

1994-2000. Основна музичка школа „Јосип Славенски” у Београду, одсек клавир 

2005-2007. Основна музичка школа „Петар Коњовић” у Београду, одсек соло-певање 

2007-2012. Средња музичка школа „Јосиф Маринковић” у Београду, одсек соло-певање 

 
СТИПЕНДИЈЕ:  
 
Од 2004. до 2010. године била је стипендиста Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. 
 
 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:  
 

• конверзацијски ниво знања енглеског језика 
• конверзацијски ниво знања италијанског језика 
• почетни ниво знања руског језика 

 
 
КОМПЈУТЕРСКИ ПРОГРАМИ:  
 
Microsoft Office, Ms Project, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw, Sketch Up, Pascal, 
C++, Delphy. 
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1.2. Подаци о образовању 
1.2.1. Основне студије: 
 
Кандидаткиња је 2008. године завршила основне академске студије на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.18. 

1.2.2. Мастер студије:  

2010. године завршила је дипломске академске студије ‒ мастер на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду на смеру Архитектура са просечном оценом 9.1 и 
са оценом 10 на дипломском раду са темом „Визиторски-инфо центар Власина”, чији је 
ментор био доц. мр Александар Виденовић. 

Одслушала је три курса на Електротехничком факултету у Београду: Електричне 
инсталације ниског напона, Електрично осветљење и Акустички дизајн просторија. 

 

1.2.3. Докторске студије: 

Школске 2010/2011. године кандидаткиња је уписала докторске академске студије 
архитектуре научног карактера (основна област истраживања: архитектура, а ужа 
научна област истраживања: технологије у архитектури и менаџмент, и биоклиматска и 
еколошка архитектура), где је положила све испите предвиђене наставним планом са 
просечном оценом 10.00.  
 
Пријавила је докторску дисертацију са темом: Упоређивање квалитета амбијенталног 
осветљења изведеног применом метал-халогених и LED извора светлости, чији је 
ментор проф. др Лидија Ђокић. 
 
 
 
1.3. Кретање у служби 
1.3.1. Рад у настави 
 
Кандидаткиња је сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, на Департману за архитектонске технологије. 
 
 
1.3.2. Професионална пракса 
 
2008. године обавила је стручну праксу у пројектном бироу "Соба". Активно је 
учесвовала у изради следеће пројектне документације:  

• Главног архитектонског пројекта тржног центра у Одинцову код Москве,  
• Идејног решења апартманског насеља у Херцег Новом, и  
• Главног архитектонског пројекта породичне куће на Авали. 
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2. РАД У НАСТАВИ 
 
2.1. Способност за наставни рад 
2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 
 
Кандидаткиња Александра Чабаркапа је 2011. године започела рад у настави на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на Департману за архитектонске 
технологије. 
 
Током 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. школске године учествовала је у настави на 
предмету Осветљење у архитектури (трећи семестар Мастер академских студија ‒ 
Архитектура), а током 2012/2013. и 2013/2014. школске године учествовала је у 
настави на предмету Мастерплан осветљења (други семестар Мастер академских 
студија ‒ Интегрални урбанизам), што је на оба курса подразумевало припрему и 
презентацију сегмената научног истраживања који су у вези са програмом предмета. 
 
Током 2012/2013. и 2013/2014. школске године учествовала је у настави на предмету 
Инсталације (четврти семестар Основних академских студија), при чему је ангажовање 
подразумевало рад на вежбама у две групе, са укупно око 50 студената по семестру. 
Рад са студентима је био индивидуалан, а обухватао је и прегледање и оцењивање 
вежби, као и дежурства на испитима.  
 
 
 
3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 
3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама 
3.1.1. Радови објављени у научним часописима 
 
Кандидаткиња Александра Чабаркапа има 8 радова објављених у међународним и 
националним научним и стручним часописима:  
 
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА СА SCI ЛИСТЕ: 
 

• A.M. Kostic, M.M. Kremic, L.S. Djokic and M.B. Kostic, "Light-Emitting Diodes in Street and 
Roadway Lighting – a Case Study Involving Mesopic Effects", Lighting Research аnd 
Technology, Vol. 45 (2), pp. 217-229, 2013. ISSN 1477-1535. 
 

• A.M. Kostic and L.S. Djokic, "Subjective Impressions Under LED and Metal-Halide Lighting", 
Lighting Research аnd Technology, Vol. 46 (3), pp. 293-307, 2013. ISSN 1477-1535. 
 

• B. Stankovic, A. Kostic and M. Jovanovic Popovic, "Analysis and Comparison of Lighting Design 
Criteria in Green Building Certification Systems ‒ Guidelines for Application in Serbian Building 
Practice", Energy for Sustainable Development, Vol. 19, pp. 56-65, 2014. ISSN 0973-0826. 
 
 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА КОЈИ НИСУ НА SCI 
ЛИСТИ: 
 

• M.Kostic, L.Djokic, A.Kostic and M.Kremic, ”LEDs in Street and Ambient Lighting: Two Case 
Studies”, Light, Newsletter of the Indian Society of Lighting Engineers, Vol. XI, No. III, pp. 26-
31, 2011. RNI Reg. No. DELENG/2001/4847. 
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• L. Djokic, A. Kostic and M. Kostic, ”What Should be Considered by Lighting Masterplans and 
How”, Light, Newsletter of the Indian Society of Lighting Engineers, Vol. XII, No. II, pp. 10-
20, 2012. RNI Reg. No. DELENG/2001/4847. 
 

• Kostic, B. Stankovic and A. Krstic-Furundzic, ”Light Pollution and Energy Savings”, Ingineria 
Iluminatului, Vol. 14 (2),  pp. 27-32, 2012. ISSN: 1454-5837. 
 
 

3.1.2. Радови објављени у домаћим научним, односно стручним часописима 
 

• Л. Ђокић и А. Костић, „Урбано осветљење: примена светлости у боји и динамичног 
осветљења“, Култура, број 134, стр. 200-209, 2012. ISSN 0023-5164. 
 

• А. Перић, A. Костић и Л. Ђокић, „Препоруке за селекцију и правилну употребу 
ватроотпорних грађевинских материјала“, Изградња, број 03-04, стр. 89-97, 2013. ISSN 
0350-5421. 

 
 
Кандидаткиња је учествовала у 8 научних и стручних семинара и конференција, које су 
углавном међународног карактера: 
 
3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама  
 

• L. Djokic, A. Kostic and M. Kostic, ”What Should be Considered by Lighting Masterplans and 
How” (oral presentation), CIE Session 2011, Sun City, South Africa, 2011. Proceedings, Vol. 1, 
Part 1, pp. 151-159. ISBN 978 3 901906 99 2. 
 

• M. Kostic, L.Djokic, A. Kostic and M. Kremic, ”LEDs in Street and Ambient Lighting: Two Case 
Studies” (oral presentation), CIE Session 2011, Sun City, South Africa, 2011. Proceedings, Vol. 
1, Part 1, pp. 358-365. ISBN 978 3 901906 99 2. 

 
• Д. Јеремић, А. Костић и Л. Ђокић, „Техно-економски ефекти употребе флуо цеви 

последње генерације“, Инсталације & Архитектура, Архитектонски факултет, Београд, 
2011. Зборник радова стр. 75-82. ISBN 978-86-7924-058-3. 

 
• A.Kostic, B. Stankovic and A. Krstic-Furundzic, ”Light Pollution in Public Lighting and the 

Influence of Its Reduction on Reductions in Electricity Consumption and Global Warming”, The 
Fifth Conference Balkan Light 2012, Belgrade, Serbia, 2012. Proceedings pp. 286-291. ISBN 
978-86-7466-438-4. 

 
• А. Перић, А. Костић и Л. Ђокић, „Препоруке за селекцију и примену ватроотпорних 

материјала у ентеријеру“, Инсталације & Архитектура, Архитектонски факултет, Београд, 
2012. Зборник радова стр. 17-22, ISBN 978-86-7924-086-6. 

 
• L. Djokic, A. Kostic and M.Kostic, ”Subjective Impressions as Quality Indicators of Ambient 

Lighting”, CIE Centenary Conference: Towards a new century of light, Paris, 2013, 
Proceedings pp. 1107-1111. ISBN 978-3-902842-44-2. 

• Л. Ђокић и А. Костић, „Препоруке за унапређење функционалног урбаног осветљења“, 
Инсталације & Архитектура, Архитектонски факултет, Београд, 2013. Зборник радова 
стр. 128-133. ISBN 978-86-7924-111-5.  

 
• N. Kostic, A. Kostic i D. Manasijevic, ”Statistical Analysis of Subjective Impressions as Quality 

Indicators of Ambient Lighting”, IX Internacionalna Majska konferencija o strategijskom 
menadžmentu, Bor, 2013. Zbornik radova str. 787-793. ISBN: 978-86-6305-006-8. 
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3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 
3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 
 
Од 2011. године кандидаткиња учествује на пројекту Министарства за науку и 
технолошки развој Владе Републике Србије, под насловом: Препоруке за извођење и 
правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних 
инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта 
грађевинских објеката од пожара (ТР 36018). 
 
 
 
4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 
 
Кандидаткиња Александра Чабаркапа је радила и на следећим стручним пословима: 
 
4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 
 

• Учешће у изради Главног пројекта осветљења Ташмајданског парка у Београду 
(одговорни пројектант Лидија Ђокић). Наручилац пројекта: Град Београд, 2010. године. 
 

• Ентеријер стоматолошке ординације са пројектом инсталација водовода и канализације 
и осветљења, насеље Степа Степановић, Београд, 2013. године. 
 
 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови  
 
НАРУЧЕНЕ СТУДИЈЕ: 
 

• Учешће у изради студије „ Мастерплан за функционално и декоративно јавно осветљење 
Обреновца“. Наручилац студије: ЈП за изградњу Обреновца, 2009. године. 
 

• Учешће у изради студије „Истраживање постојећих решења функционалног и  
декоративног јавног осветљења у циљу дефинисања основа за израду развојног 
глобалног Мастерплана за урбано осветљење“. Наручилац студије: Управа за енергетику 
града Београда, 2010. године. 
 

 
 
 
 
ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
 
Кандидаткиња Александра Чабаркапа, маст. инж. арх., као сарадник је учествовала у 
настави на Архитектонском факултету у Београду, на Департману за архитектонске 
технологије, на три предмета. Њено ангажовање обухватало је рад на вежбама, који је 
био индивидуалан, а подразумевало је и прегледање и оцењивање вежби. Уз то, на 
изборним предметима кандидаткиња је представила сегменте свог научног 
истраживања који су у вези са програмом предмета. У свом раду у настави на 
Архитектонском факултету кандидаткиња је показала изузетну заинтересованост, 
студиозност и посвећеност, солидан педагошки приступ, као и разумевање у 
комуникацији са студентима. Издвојила се као поуздана особа која је спремна да учи и 
да се даље стручно усавршава, али и да дели стечена знања и искуства са студентима.  
 

6 
 



Способност и заинтересованост за научни рад, кандидаткиња је доказала студиозним 
радом на докторској дисертацији и објављеним радовима. Резултати истраживања које 
је спровела за потребе докторске дисертације објављени су у два рада у једном од 
најеминентнијих научних часописа из области осветљења. Кандидаткиња има три рада 
објављена у научним часописима са SCI листе, од укупно 8 објављених у 
међународним и националним научним и стручним часописима. Уз то, прати развој уже 
научне области и учествује на конференцијама које се односе на релевантне теме. 
Учествовала је на 8 научних конференција, које су углавном међународног карактера. 
  
Кандидаткиња Александра Чабаркапа показује зрелост и преданост, као и способности 
које могу да допринесу унапређењу наставе, због чега је Комисија одлучила да је 
препоручи за избор у звање асистента.   
 
Кандидаткиња говори, чита и пише енглески и италијански језик, и користи бројне 
релевантне компјутерске програме. 
 
На основу детаљног увида и прегледа материјала који је на расписани конкурс поднела  
пријављена кандидаткиња Александра Чабаркапа, маст. инж. арх., Комисија је 
закључила да она у потпуности испуњава услове прописане Законом о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Београду и Архитектонског факултета у 
Београду, и да на основу постигнутог успеха на основним, мастер и докторским 
студијама, постигнутих резултата у раду у настави, као и у научном раду, у потпуности 
испуњава услове за звање и радно место асистента на Департману за архитектонске 
технологије, за ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент. 
 
На основу изнетог мишљења, Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског 
Факултета Универзитета у Београду да изабере Александру Чабаркапу, маст. инж. арх., 
у звање и на радно место асистента на Департману за архитектонске технологије, за 
ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент, на  одређено време 
у трајању од три године.  
 
 
У Београду, 30. октобра, 2014. године. 
 
 

Чланови Комисије: 
 
 

_________________________________________ 
др Лидија Ђокић, дипл. инж. арх., председник, 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду, 

 
_________________________________________ 

др Милош Гашић, дипл. инж. арх., члан, 
доцент Архитектонског факултета у Београду, 

 
 

_________________________________________ 
др Милош Станић, дипл. инж. грађ., члан, 

ванредни професор Грађевинског факултета у Београду 
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